Yaﬂam Erkeklerin
Aleyhine mi ‹ﬂliyor?

Erkek Öldüren
Bakteriler
Son y›llarda parazitlerin, hatta onlar›n neden olduklar› hastal›klar›n evrimi üzerine yap›lan çal›ﬂmalar, bilimadamlar›n› cinsiyetle ilgili araﬂt›rmalara yönlendiriyor. Bu araﬂt›rmalar sonucunda
var›lan en ilginç bulgulardan biri, bakterilerin, cinsiyet tayini ve üreme davran›ﬂlar› üzerine etkileri. Bakterilerin istilas› diﬂilerin yaﬂam›n› destekler gibi görünüyor.
Haberler h›zla yay›l›yor: Diﬂilerin
döllenmemiﬂ yumurtalar›, sa¤l›kl› yeni
diﬂi bebekler meydana getiriyor. Baﬂka bir haber: Yeni do¤an erkek bebeklerin bir k›sm› diﬂiye dönüﬂüyor. Erkek öldüren bakterilerin istilas› yay›l›yor. Yoksa bu, erkek milletinin sonu
mu? Bunlar gibi at›lan pek çok baﬂl›k
ﬂaﬂk›nl›¤›m›z› art›r›yor. Neyse ki, bu
haberler henüz insanlar› kapsar nitelikte de¤il. Ancak, yap›lan bu araﬂt›rB‹L‹M ve TEKN‹K 66 Haziran 2003

malar›n henüz elde edilmiﬂ sonuçlar›n› görüp de endiﬂelenmemek elde de¤il! Böcekler, örümcekler, kabuklular
ve yabanar›lar› gibi daha pek çok
omurgas›z› kapsayan bu haberler,
mikroorganizmalar›n kendi yaﬂamlar›na s›ms›k› sar›l›ﬂlar›n›n bu hayvanlar üzerindeki "gizemli" etkilerini
gözler önüne seriyor.
Bu mikroorganizmalardan biri Nosema granulosis. Bu protozoa, küçük

bir karidesin hücrelerinde yaﬂayan tek
hücreli bir bakteri. Bu bakteriye ev sahipli¤i yapan diﬂi karides üredi¤inde,
bakteri yumurta sitoplazmalar›na bulaﬂarak bu yolla yavrular›na geçiyor.
E¤er bu protozoan›n ev sahibi bir erkek bireyse, sperm hücresi arac›l›¤›yla
yavrulara geçiﬂ yapmas› mümkün olmuyor; çünkü sperm hücresi protozan›n bar›nmas› için yeteri kadar sitoplazma içermiyor. Yani, N. granulosis

yaln›zca diﬂiler arac›l›¤›yla
bir sonraki nesile bulaﬂabiliyor.
Peki, protozoa erkek
yavru bireye bulaﬂ›rsa ne
olur? Ç›kmaz yol gibi görünse de, asl›nda birkaç
seçenek var önünde. Protozoa, karidesin "cinsiyet
tayini" mekanizmas›nda
yapt›¤› "ufak" bir de¤iﬂiklikle, durumu kendi lehine
çevirmeyi baﬂarabiliyor:
Erkek birey diﬂiye dönüﬂüyor. Ancak, henüz bu
mikroskopik canl›n›n bu
"sihri" nas›l gerçekleﬂtirdi¤i çözülebilmiﬂ de¤il! E¤er bu protozoalar›n konak populasyonundaki say›s› çok fazla artarsa, bu, karidesler
için oldukça hazin bir son anlam›na
gelebilirdi. Ne var ki, protozoalar anne karidesin yavrular›n›n tümüne
de¤il; yaln›zca yar›s›na bulaﬂ›yorlar.
Bu sayede, her iki tür de yaﬂam›n› sürdürebiliyor.
Konak canl›n›n cinsiyetini de¤iﬂtirebilen parazitlere, "üreme (reproductive) parazitleri" deniyor. Bu beceriye
sahip parazitlerin say›s› oldukça fazla.
Bunlar›n bir k›sm›, erke¤i diﬂiye dönüﬂtürürken, kimisi de erkekleri öldürerek yaln›zca diﬂi yavrular›n yaﬂamas›na izin veriyorlar. Örne¤in Amlyospora californica, bulaﬂt›¤› diﬂi sivrisine¤in yumurtalar›yla yay›l›yor, ancak erkek yavrular›n yaﬂamas›na izin vermiyor. Bu durumda da, protozoalar›n bir
k›sm› yaﬂam döngüsünde yerini korumay› baﬂar›yor: Erkek bireydeki protozoalar, özel sporlar içinde geliﬂiyor.
Bunlar, bir sonraki nesile geçiﬂ yapamasalar da, kabuklular›n bir alts›n›f›
olan kopepotlara ( kürek ayakl›lar) geçebiliyorlar. Sivrisinek larvalar› kopepotlar›n menüsünde yer al›yor. Diﬂi kopepot, sivrisine¤in larvas›n› yedi¤inde,
larvadaki sporlar da beraberinde kopepoda geçiyor. Kendine yeni bir "yuva"
bulan protozoalar, kopepotun yumurtal›klar›n› "protozoa fabrikas›" haline
getiriyorlar; burada, sivrisinek larvalar›na bulaﬂabilen yeni sporlar üretiyorlar.
Sivrisinek larvalar›, suyu süzerek beslenirken, sudaki sporlar› da al›yorlar
ve böylece döngü tamamlanm›ﬂ oluyor. Bu parazit, yaﬂam›n› sürdürmek
için her iki cinsiyeti de en iyi ﬂekilde
kullanmakta oldukça baﬂar›l› görünü-

Yandaki, bir tür karides
(Gammarus duebeni).
Alttakiyse, bu karidesin
yumurta hücreleriyle bir
sonraki nesle geçen
protozoa (Nosema
granulosis). Bu protozoa,
erkek kona¤›n› diﬂiye
dönüﬂtürebiliyor.

yor: Yumurta yoluyla bir sonraki nesle
geçiﬂi diﬂiyle, yeni bir kona¤a geçiﬂiyse
erkek bireyle sa¤l›yor. "Beyinsiz" bir
organizma için oldukça zekice!
"Erkek öldüren" öteki mikroorganizmalar da konak olarak sirkesine¤i,
yabanar›s›, kelebek ve ar›lar› kullan›yorlar. Mikroorganizmalar›n, bu konaklar arac›l›¤›yla bir sonraki nesle
geçmelerinin tek yoluysa, yine diﬂi bireylerin yumurtalar›. Ancak, cinsiyet
de¤iﬂtirme ya da baﬂka bir kona¤a geçiﬂ operasyonlar›, bu böceklerde baﬂar›l› olmuyor. Yani, bu böcekleri "konak" olarak kullanan ve kendini erkek
bireyin vücudunda bulan parazitler
için pek de fazla bir seçenek yok. Erkek kona¤› öldürmek, onun vücudunda bulunan parazitler için bireysel bir
ç›kar sa¤lam›yor. Peki öyleyse, neden
kendi yaﬂamlar›n› da sonland›rmak
pahas›na erkek bireyin ölmesine neden oluyorlar?

Baz› durumlarda erke¤in ölümü,
diﬂi kardeﬂin yaﬂam ﬂans›n› art›r›yor.
Diﬂi yavru, hem besin kaynaklar›n›
paylaﬂt›¤› rakipten kurtuluyor, hem
de ölen kardeﬂiyle menüsünü zenginleﬂtiriyor. ‹lk bak›ﬂta bu bir yarar gibi
görünmese de, asl›nda parazit ailesinin yarar›na oluyor. Çünkü, erkek
kardeﬂteki parazitler ölse de, diﬂilerdeki parazitlerin yaﬂam ﬂanslar› art›yor. Böylece, parazitler konak populasyonda daha çok yay›labiliyorlar.
"Erkek öldüren" bakteriler yayg›nlaﬂarak, konaklar›n›n çiftleﬂme öncesi
kur yöntemlerini de¤iﬂtirebiliyorlar.
Bununla ilgili bir çal›ﬂma yapan
Cambridge Üniversitesi’nden Biyolog
Francis M. Jiggins, baz› Afrika kelebeklerinde oldukça ilginç bir de¤iﬂim
saptam›ﬂ. Afrika kelebeklerinden bir
aile olan Acraea’larda diﬂiler oldukça
yo¤un miktarda bu mikroorganizmalardan bar›nd›rd›¤› için, erkek birey

Foto¤raftaki sivrisinek türünün (Culex pipiens) erke¤ine Wolbachia bakterileri bulaﬂt›¤›nda, spermleri
konak diﬂinin yumurta hücreleriyle uyuﬂmazl›k gösteriyor.
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say›s› hayli azalm›ﬂ. Bu durum, populasyonun çiftleﬂme öncesi kur davran›ﬂlar›nda büyük de¤iﬂikliklere yol açm›ﬂ. Normalde bu kelebeklerin erkek
bireyleri, populasyonun beslendi¤i bitkilerde toplan›yor. Çiftleﬂme, diﬂi kelebek yumurtalar›n› b›rakmak için oraya ulaﬂt›¤›nda gerçekleﬂiyor. Ancak,
baz› türlerde erkek öldüren bakterilerin yo¤unlu¤u nedeniyle, durum bundan epeyce farkl›. Bu türlerde, diﬂiler,
"kur" bölgesine gidip az say›da kalan
erkek bireyleri kendilerine çekmeye
çal›ﬂ›yorlar. Erkekler pek çok kez çiftleﬂse de, yeterince sperm olmad›¤› için
diﬂilerin ço¤u çiftleﬂemiyor. Do¤ada,
"kur" bölgesinde erkekler toplanarak
diﬂiyi etkilemek için u¤raﬂ›rken (Ne
‹ster Bu Diﬂiler, Bilim ve Teknik Dergisi, 416. say›), bu kelebeklerde bu
kez diﬂiler "ﬂansl›" birey olmay› bekliyorlar. "Erkek öldüren" bakterilerin
bask›s›yla, Acraea kelebeklerinin kur
davran›ﬂlar› yeniden evrimleﬂmiﬂ.

Wolbachia Sahnede
Bir baﬂka karﬂ› konulmaz üreme
parazitiyse Wolbachia cinsi. Bunlar da
yine yumurta sitoplazmas› arac›l›¤›yla
bir sonraki nesle geçiﬂ yap›yorlar. Bu
parazitlere ev sahipli¤i yapanlarsa böcekler, kar›ncalar, örümcekler, kabuklular ve yuvarlak kurtçuklar. ﬁu ana
kadar böcek türlerinin %20’sinin bu
bakterilere ev sahipli¤i yapt›¤› saptanm›ﬂ, üstelik bu say›n›n %70’e kadar
ç›kmas› bekleniyor. Yani Wolbachia,
yeryüzünde en geniﬂ yay›l›m gösteren
bakteri cinsi. Yap›lan DNA analizleri,
bu bakteri cinsinin en az 50 milyon
y›ld›r böcekler üzerinde ve 100 milyon y›ld›r da omurgas›zlar üzerinde
yaﬂad›¤›n› gösteriyor. Wolbachia, 10
y›l önce yaln›zca küçük bir grup bakteri olarak görülürken, ﬂu anda biyologlar›n gözdesi haline geldi. Bu geniﬂ
da¤›l›m›, Wolbachia’y› gizemli k›lan
ﬂeylerden biri: Nas›l olur da bir bakteri cinsi bu kadar çeﬂitli konak canl›ya
sahip olabilir?
Omurgas›zlar›n üreme ve hücre biyolojileriyle oynamakta, bu bakterilerin üzerine yok. T›pk› öteki üreme
bakterileri gibi, bunlar›n da bir k›sm›
bulaﬂt›klar› erkek bireyi öldürürken,
bir k›sm› da diﬂiye dönüﬂtürüyor. Kimiyse, konaklar›n›n kendi baﬂ›na üreme becerisini tetikleyebiliyor; yani, yuB‹L‹M ve TEKN‹K 68 Haziran 2003

Küçük bir yabanar›s› türü olan Trichogramma kaykai, yumurtalar›n› kelebek
yumurtas›nda sakl›yor. Yumurtal›klar›nda bar›nd›rd›¤› Wolbachia, bu
yabanar›s›n›n sperme gerek duymadan kendi kendine üremesini sa¤l›yor.

murtalar döllenmeden diﬂi birey oluﬂturuyor (parthenogenesis). Bu özellik,
baﬂta yabanar›lar› olmak üzere 30’dan
fazla böcek türünde görülüyor. Bakteriler, bu iﬂi baz› temel hücre iﬂlemlerini de¤iﬂtirerek yap›yorlar. Yumurta
hücresindeki bir set kromozomu eﬂliyorlar (duplicate). Böylece döllenmemiﬂ yumurta, diﬂi olarak geliﬂiyor.
Bu böceklerdeki bakteriler, tetrasilin gibi antibiyotiklerle öldürülebiliyor. Bu durumda, bakterilerden ar›nd›r›lm›ﬂ böcek, genellikle eﬂeyli üremeye dönüﬂ yap›yor. Ancak, böcek bazen antibiyotik tedavisi sonras› bu becerisini kaybedebiliyor. Örne¤in, bir
tür yabanar›s› olan Encarsia formosa,
tedavi sonras›nda yine erkek yavru
üretimine devam edebiliyor; ancak, bu
erkek bireyler çiftleﬂme için gerekli
genlerini kaybediyorlar. Baz›lar›nda,
diﬂiler art›k çiftleﬂemezken, baz›lar›nda da erkekler sperm üretemiyorlar.
Yeterince uzun zaman bu bakterilerin
bask›s› alt›nda kal›rlarsa, eﬂey karakterini oluﬂturan genlerde de¤iﬂiklikler
(mutasyon) oluﬂuyor ve bu eﬂeyli üremeye dönüﬂü engelliyor. Bu böcekler
üreyebilmek için, hücrelerinde yaﬂayan üreme bakterilerine ba¤›ml› hale
geliyorlar.
Ancak, Wolbachia cinsinin üyelerinin baz›lar›n›n konak üzerinde en
ilginç etkisi, sperm ve yumurtalarda
Foto¤raftaki yabanar›s›
türünde bar›nan bir tür
bakteri, bu yabanar›s›n›n
kendi kendine
üremesini sa¤l›yor.

uyuﬂmazl›¤a neden olmak. John H.
Werren’›n Natural History’de yay›mlanan araﬂt›rmas›nda bu özelli¤in,
böcek türlerinin birbirinden ayr›lmas›nda mikroorganizmalar›n etkisinin
bir göstergesi olabilece¤ini söylüyor.
Asl›nda bu bakterilerin yumurta hücrelerindeki sitoplazmadaki varl›¤›
uzun zamand›r biliniyor. Ancak, iﬂlevi ve etkileri yeni yeni anlaﬂ›lmaya
baﬂl›yor.
Her ne kadar gizemini elden b›rakmasa da, mekanizma kabaca ﬂöyle:
Wolbachia cinsinden bir tür bulaﬂm›ﬂ
diﬂinin yumurtalar›, farkl› bir tür bulaﬂm›ﬂ olan spermlerle uyuﬂmazl›k
gösteriyor. Erke¤in testislerindeki
bakteri, geliﬂen spermi, muhtemelen
sperm DNA’s›na ba¤lanan proteinleri
de¤iﬂtirerek biyokimyasal olarak ‘ﬂifre’lendiriyor. Bu durumda, spermle
uyumlu olmas› için yumurta hücresinde de ayn› bakteri türünün olmas› gerekiyor. Yoksa, spermden gelen kromozomlar döllenmiﬂ yumurtada iﬂlevini yerine getiremez ve bunun sonucunda embriyo ölür.
"ﬁifrelendirme" mekanizmalar›n›n
çeﬂitlili¤i, bu bakterilerin yeni böcek
türlerinin evrimleﬂmesinde önemli bir
rol oynayabilece¤i olas›l›¤›n› destekler
gibisinden. Ayn› türün farkl› populasyonlar› ya da birbiriyle çok yak›n türler, farkl› Wolbachia türleriyle istila
edildilerse, bu durum bakterilerin gen
havuzlar›n›n kar›ﬂmas›n› engelleyebilir. Buna verilebilecek en güzel örnek
yine bir tür yabanar›s›. Farkl› Wolbachia türleri taraf›ndan istila edilmiﬂ birbiriyle çok yak›n yabanar›s› türleri,
bakterilerin farkl› etkinlikleri yüzünden art›k çiftleﬂemiyor ve melez türler
meydana getiremiyorlar. Yani, bu iki
yak›n tür aras›ndaki engel ne bir nehir, ne yüksek bir da¤, yaln›zca mikrobal enfeksiyon.

Mitokondriyle Akraba
Hemen hemen tüm çekirdekli hücrelerin sitoplazmas›nda geliﬂen mitokondri, kendi DNA’s› olan özelleﬂmiﬂ
bir organel. Hücrenin güç istasyonu;
yani hücre için gerekli enerjiyi üretiyor. Wolbachia ya da mikrop alemine
ait olan üreme parazitlerinin yan›nda,
mitokondri de sahnedeki yerini al›yor;
çünkü, mitokondrinin çekirdekli hücrelerin evrimi s›ras›nda ortak yaﬂaml›
(simbiyotik) bakterilerden evrimleﬂti¤ini gösteren güçlü kan›tlar var. Dahas›, biyologlar, DNA’lar›ndaki benzerlikten dolay› mitokondri ve Wolbachia’n›n uzak akrabalar olabileceklerini düﬂünüyorlar.

Foto¤raftaki kene
(Brevipalpus
phoenicis),
bar›nd›rd›¤› bakteri
sayesinde kendi
kendine üreme
becerisine sahip.

T›pk› Wolbachia gibi, mitokondri
de sitoplazma arac›l›¤›yla babadan de¤il anneden geçiyor. Ve t›pk› Wolbachia gibi, cinsiyet oran›n› diﬂilerden yana de¤iﬂtiren mitokondri de do¤al seçilimle seçilebiliyor. Biyologlar, m›s›r
ve çavdar gibi pek çok bitkide mitokondriden kaynakl› de¤iﬂikliklerin erkek organ›n›n, yani polen üreten baﬂc›klar›n olgunlaﬂmas›na engel oldu¤unu gösterdiler. Bu etki sitoplazmadan
kaynakl› erkek verimsizli¤i olarak biliniyor ve mitokondrinin geçiﬂini sa¤layan tohumlar›n üretiminin artmas›na
neden oluyor. Bunca benzerlik yan›nda, öteki organizmalar›n hücrelerinde
yaﬂama ve hatta onlar›n yumurtalar›nda kal›tsal olabilme özelliklerine sahipken, neden Wolbachia da mitokondri gibi bir organel olarak evrimleﬂmedi? Werren’a göre, belki de bakteriyologlar örne¤in 50 milyon y›l gibi
bir zaman dilimini ele alsalar, Wolbachia’n›n da baz› omurgas›z gruplar› taraf›ndan evcilleﬂtirilerek bir çeﬂit hücre organeline evrimleﬂtiklerini görecekler. Bu organelin ne iﬂlevi olaca¤›
da asl›nda oldukça aç›k!
"Erkek öldüren" bakteriler üzerine
yap›lan çal›ﬂmalar henüz yeni yeni yay›mlanmaya baﬂlad›. Ancak görünen o

Nehir Körlü¤üne Suç Orta¤›
Nehir körlü¤ü (Onchocerciasis), Afrika, Arabistan yar›madas› ve Güney Amerika’da 18 milyon insan› etkileyen tropik bir hastal›k. Hastal›¤a bu ad›n verilmesinin nedeni, taﬂ›y›c›s› olarak
bilinen karasine¤in verimli nehir kenarlar›nda
bolca bulunmas›. Bu hastal›¤a, karasinek taraf›ndan deri alt›na b›rak›lan ve orada milyonlarca
yavru üreten bir kurtçuk (Nematoda) neden oluyor. Deri alt›nda üretti¤i yavrular›, yaln›zca b›rak›ld›klar› yerde kalm›yor, buradan tüm bedene
yay›l›yor. Ancak, hastal›¤a neden olan bu kurtçu¤un bir de suç orta¤› var: Wolbachia. Bu bakteri, vücudunun iltihabik (inflammation) tepkisini harekete geçirerek körlük ya da ciddi deri
bozulmalar› gibi rahats›zl›klara neden oluyor.
E¤er bu iltihap gözde oluﬂursa, saydam korneay› dumanland›r›yor ve katarakt benzeri bir
körlü¤e neden oluyor. Yani, asl›nda
kurtçuklar de¤il, onlar›n taﬂ›d›klar› mikroplar
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin kafas›n› kar›ﬂt›r›yor.
Elde edilen bu bulgular, hastal›¤›n önlenmesi yolundaki kap›lar›n aç›lmas›na neden oldu.
Wolbachia’ya ev sahipli¤i yapan bu solucan, üremek için yine Wolbachia’ya ba¤›ml›. Wolbachia’y› öldürmek için kullan›lan antibiyotikler de
solucan›n k›s›rlaﬂmas›na neden oluyor. Bilimadamlar›, Wolbachia’n›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemiyle
olan iliﬂkisinin, bu hastal›¤a karﬂ› bir aﬂ› ya da

yat›ﬂt›r›c› ilaç üretimini tetikleyebilece¤ini söylüyorlar. Bu, elde edilebilecek en iyi tedavi yöntemi olarak görülüyor.
Ancak, buna alternatif olarak düﬂünülen baﬂka tedavi yöntemleri de var. ﬁu anda, baz› kimyasallar kullan›larak bu kurtçu¤un üremesi engelleniyor ve bu kurtçu¤u deri alt›na taﬂ›yan karasinekler haﬂarat ilaçlar›yla öldürülüyor. Bu sayede hastal›¤›n yay›lmas› oldukça baﬂar›l› bir
ﬂekilde engelleniyor. Buna alternatif olarak kullan›lmas› düﬂünülen baﬂka bir tedavi yöntemiyse
antibiyotikler. Bu konudaki denemeler baﬂlad› bile, ancak yayg›n olarak antibiyotik
kullan›m›n›n, ilaçlara k›sa zamanda
direnç mekanizmas› geliﬂtirebilen
bakterilere karﬂ› ne kadar etkili
olabilece¤i konusunda ﬂüpheler sürüyor.

Acraea kelebeklerinde
yaﬂayan Wolbachia’lar,
erkek bireyleri öldürüyorlar.
Bu bakteriler, Acraea’lar›n
kur davran›ﬂlar›n›n yeniden
evrimleﬂmesine yol açm›ﬂ.

ki, ço¤u omurgas›z, bu bakteriler için
ev sahipli¤i yap›yor. Biyologlar, omurgal› hayvanlardan da bu bakterilere
ev sahipli¤i yapanlar›n olabilece¤i görüﬂündeler, ancak bu konuda henüz
bir sonuca var›labilmiﬂ de¤il. En az›ndan insanlar›n kayg›lanmas›na gerek
olmad›¤›ndan emin görünüyorlar; zira böyle bir durum söz konusu olsayd›, ﬂimdiye kadar çoktan ortaya ç›km›ﬂ olurdu. Ancak bu bakterilerin insan sa¤l›¤› üzerinde de oldukça
önemli bir etkisi var: "Nehir körlü¤ü".
Tropik ülkelerde, körlü¤e neden olan
yuvarlak kurtçuklar, insanlara da yumurtalar›n› b›rakabiliyorlar ve orada
üreyebiliyorlar. Bu da, körlü¤e neden
oluyor. Ancak, yap›lan çal›ﬂmalar bu
kurtçu¤un suç ortaklar›n›n da oldu¤unu ortaya ç›kard›. Körlü¤ün nedeni, bu kurtçuk de¤il, kurtçu¤un bar›nd›rd›¤› Wolbachia. Gözde bulunan
moleküler bir reseptör özellikle bu
bakteriye karﬂ› duyarl›. Bu reseptör
uyar›ld›¤›nda gözde ters bir tepkiye
yol aç›yor. Bu da katarakt benzeri bir
körlü¤e neden oluyor. Asl›nda bu geliﬂme insanlar için biraz umut verici
oldu. Bakterileri, antibiyotik yard›m›yla öldürmek mümkün oldu¤una
göre, bu kurtçuklara yap›lacak olan
antibiyotik tedavisi sorunu çözecek
gibi görünüyor. Ancak, bakterilerin
antibiyotiklere karﬂ› geliﬂtirdikleri direnci de göz ard› etmemek gerek!
Banu Binbaﬂaran Tüysüzo¤lu
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