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Biyoloji
Ölümsüzlü¤ün Sonu
Komedyen Woody Allen, “Sanat›mla
ölümsüz olmak istemiyorum” demiﬂ. “Bu
s›fat› ölmeyerek kazanmak istiyorum!..”
Gerçi bu iste¤in Allen ve öteki yüksek
organizmalar için gerçekleﬂece¤i
kuﬂkulu; ama birçok
biyolog
ölümsüzlü¤ün
bakteriler için
mümkün
oldu¤u
görüﬂündeydiler. En
az›ndan, birbirinin ayn›s› görünen
yavru hücrelere bölünenler için. Frans›z
araﬂt›rma kurumu INSERM’den Eric
Stewart, bu düﬂünceyi s›namak için ekibiyle
birlikte mikroskopla özel olarak haz›rlanm›ﬂ
bir lam üzerinde bir Escherichia coli
bakterisinden bölünerek türeyen soylar›
incelemiﬂ. Çubuk biçimli E. coli, tam
ortadan bölünerek ayn› görünümlü iki yavru
hücreye bölünüyor. Bu yavrular›n her biri,
ana hücreden miras kalan bir uç (ya da
kutup), bir de yeni uca sahip oluyorlar.
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oran›nda daha yavaﬂ geliﬂtiklerini
belirlemiﬂler. Yaﬂ fark› artt›kça, geliﬂme
h›z›ndaki fark›n daha da büyüdü¤ü
gözlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar bu durumu
“metabolizmadaki etkinli¤in azalmas›na”
ba¤l›yorlar.
Stewart’a göre deney, simetrik biçimde
bölünen bir organizman›n bile yaﬂlanmaya
mahkum oldu¤unu ve do¤al seçilimin
ölümsüz bir organizma yaratamam›ﬂ
oldu¤unu gösteriyor.
Ancak, Washington Üniversitesi’nden
biyogerontolog George Martin,
bir sonuç ç›kartmak için
acele edilmemesi
gerekti¤i görüﬂünde.
Martin’e göre
Genç E.coli bakterileri (mor), yaﬂl›
yavaﬂlay›p üremeyi
bakterilerden (k›rm›z›) daha h›zl› geliﬂiyor ve
daha çok “yavru” üretiyorlar.
kesen hücreler,
kendilerini tamir
etmek için dinleniyor
olabilirler. Daha uzun
gözlemler yaﬂl› hücrelerin
öldü¤ünü kan›tlarsa, ancak o
zaman bakterilerin de
yaﬂlanabilece¤i sav› ciddiye
al›nabilir. Baﬂka biyologlar, E.
coli’nin yaﬂlanmas›n›n, araﬂt›rmac›lara
yaﬂlanma olgusunun ortaya ç›k›ﬂ ve
ç›kana kadar
yönetiliﬂ mekanizmalar›n›n
izlemiﬂ.
anlaﬂ›lmas› için önemli bir araç
Araﬂt›rmac›lar, 7953 çift kardeﬂ hücreyi
sa¤layaca¤›n› düﬂünüyorlar.
karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda, ilk anadaki
kutuplardan birini taﬂ›yan hücrelerin, daha
Science, 4 ﬁubat 2005
genç bir kutup alanlara k›yasla %2,2
Bunlar da bölündüklerinde ortaya ç›kan
dört yeni hücreden yaln›z ikisi, ilk anadan
gelen orijinal kutuplara sahip olacaklar.
ﬁimdiye kadar yayg›n görüﬂ, bu dört
hücrenin hepsinin de ayn› oldu¤u
merkezindeydi. INSERM ekibi, 6 saat
süreyle her 2-4 dakikada bir foto¤raf
çekerek, bölünme sürecini
35.000 hücre
ortaya

Kar›nca Çiftliklerinde
Borusu Öten, Mantar
Yaprak kesen kar›ncalar, usta çiftçiler.
A¤açlardan kesip küçük parçalar halinde
yeralt›ndaki “çiftliklerine” taﬂ›d›klar›
yapraklar›n üzerinde üreyen mantarlar›
yiyerek yaﬂ›yorlar. Kar›ncalar da buna
karﬂ›l›k mantar çiftliklerini yaprak parçalar›
ve kendi d›ﬂk›lar›yla gübreliyorlar. Henüz
çiftleﬂmemiﬂ bir kraliçe aday› yeni bir
koloni kurmak üzere kabilesinden
ayr›l›rken, kendi bahçelerini oluﬂturmak
üzere yan›na biraz mantar da al›yor.
Bazen, bir hentbol topu büyüklü¤ündeki
mantar çiftliklerinden, bir kar›nca
kolonisinde 200 tane bulunabiliyor. Bu
mantarlar›n hepsi de ayn› türün klonlar›.
Kopenhag Üniversitesi’nden Michael
Poulsen ve Jacobus Boomsma, Panama’da
yaﬂayan iki yaprak kesen kar›nca türünü
incelemiﬂler. Farkl› kar›nca türlerinin
yaln›zca tek tür mantar yetiﬂtirdi¤i, iki ayr›
mantar türünün ayn› çiftlikte, hatta ayn›

Panama’da yaﬂayan Acromyrmex echinatior
türünden bir kraliçe kar›nca, iﬂçilerin
yetiﬂtirdi¤i mantar çiftli¤ini teftiﬂ ediyor.

koloni içinde yetiﬂemedi¤i gözlenmiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar sonunda bu durumun
nedenini bulmuﬂlar: bir koloninin
hizmetinde olan mantarlar, yabanc› türden
bir mantar yiyen kar›ncan›n d›ﬂk›s›n›

emmiyorlar. Anlaﬂ›l›yor ki, baﬂka türlerin
rekabetinden kaç›nmak için mantarlar,
kar›ncalar› tek ürün tar›m›na zorluyorlar.
Science, 4 ﬁubat 2005
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