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Biyoloji

mas›na ba¤l› oldu¤u için bu
mekanizma oldukça önemli.
“Ya¤›n bu ﬂekilde damlac›klara
bölünerek saklanmas›, hayvanlar aras›nda neredeyse evrensel olan bir özellik. Bunun ötesinde, biliyoruz ki ya¤ dokusunda bu damlac›klardan çok
fazla miktarda olmas›, obezlikle sonuçlan›yor” diye aç›kl›yor
araﬂt›rmac›lardan David Silver.
Silver ve ekibi bu mekanizmadan sorumlu iki gen (FIT1 ve FIT2) ortaya ç›karm›ﬂlar. Bu genlerin kodlad›¤› proteinlerdeki aminoasit dizilimlerinin, bilinen di¤er proteinlere ait dizilimlere
benzememesi, genlerin görece yeni bir
gen ailesine ait oldu¤unu gösteriyor.
Yap›lan deneyler, genlerin normalin
üzerindeki düzeylerde etkinleﬂtirildi¤i
insan hücrelerinde, ya¤ üretimi ayn›
kald›¤› halde lipid damlac›¤› say›s›n›n 46 kat artt›¤›n›; farelerde genlerin bask›land›¤› ya¤ hücrelerindeyse say›n›n
önemli ölçüde düﬂtü¤ünü göstermiﬂ.
Üçüncü bir deneyin sonuçlar› daha da

Hücrelerde Ya¤ Nas›l
Depolan›yor? Yan›ta Do¤ru
Bir Ad›m Daha...
Yeshiva Üniversitesi Albert Einstein T›p
Okulu (ABD) araﬂt›rmac›lar›, hücrelerde
ya¤›n depolanmas›ndan sorumlu genleri
keﬂfederek biyolojinin yan›tlanmam›ﬂ
önemli sorular›ndan birine ›ﬂ›k tutmuﬂ
oldular. Hücrelerde ya¤ üretiminden sorumlu genler bulunmuﬂ olsa da, biliminsanlar›n› epeyce bir u¤raﬂt›ran soru
da, bundan sonraki ad›ma ait: Üretilen
bu ya¤›n bir fosfolipid ve protein tabakas›n›n içinde paketlenmesiyle oluﬂan
lipid, yani ya¤ damlac›klar›ndan sorumlu genler hangileri? Hücrelerin ya¤› bir
enerji kayna¤› olarak kullanabilmeleri,
ya¤›n lipid damlac›klar› içinde depolan-

Genom ‹stilac›s›
Bakteriler
Gen ve genomlar›n derinlerine indikçe,
karﬂ›laﬂt›¤›m›z sürprizlerin say›s› da
art›yor. ‹nsan genomunun ilk
haritalar›, beklenenden çok daha az
say›da gen ortaya ç›karm›ﬂt› (önceden
tahmin edilen 80.000 - 140.000
say›s›na karﬂ›l›k 30.000 kadar gen).
Sonra s›ra “hurda DNA”ya geldi ve
görüldü ki protein kodlamas›
yapmayan bu DNA bölümleri asl›nda
hiç de hurda de¤il; tam tersine önemli
düzenleyici görevler üstleniyorlar. Ve
ﬂimdi de meyvesinekleriyle yap›lan
yeni bir çal›ﬂma, “türleraras› istila”
hareketlerine iliﬂkin oldukça ﬂaﬂ›rt›c›
bir örnek ortaya ç›karm›ﬂ bulunuyor:
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meyvesine¤i DNA’s›na yerleﬂmiﬂ,
bütün haldeki bir bakteri genomu. Bu,
bakteri genomunun, sine¤in
üremesiyle bir sonraki nesile de
geçece¤i anlam›na geliyor; t›pk›
sine¤in kendi genleri gibi. Karmaﬂ›k
canl›larla ilgili olarak yap›lan genom
çal›ﬂmalar›nda zaman zaman ortaya
ç›kan bakteri DNA’s›n›n, uzun süredir
kirlenmeyle iliﬂkilendirildi¤i ve birçok
çal›ﬂma sonucunun da bu nedenle
geçersiz say›ld›¤› düﬂünülürse, bu
oldukça önemli bir bulgu. Çal›ﬂmay›
yürüten Rochester Üniversitesi ve J.
Craig Venter Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›,
birçok eski çal›ﬂman›n bu nedenle

çarp›c›. Lipid damlac›¤› oluﬂumunu tetiklemek için ya¤ oran› yüksek besinlerin verildi¤i, ancak FIT2 geninin bask›land›¤› zebra bal›klar›nda, karaci¤er ve
ba¤›rsakta (lipid damlac›klar›n›n bu
canl›larda en çok yerleﬂti¤i bölgeler)
damlac›klara neredeyse hiç rastlanmam›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar bu sonuçlar ›ﬂ›¤›nda, sözkonusu genlerin etkinli¤ini düzenleyebilecek ilaçlar›n üretilebilece¤inden de umutlular.
Albert Einstein College of Medicine Bas›n Duyurusu, 18 Aral›k 2007

yeniden gözden geçirilmesi gerekti¤i
görüﬂündeler. ﬁimdiki bulgular ve
genomda bakteri genlerinin varl›¤›n›
saptamak üzere yap›lan taramalar
›ﬂ›¤›nda, bakteriler insan genomuyla
böylesine s›k› bir iliﬂki içinde de¤il.
Ancak bundan emin olmak için, mideba¤›rsak sistemi gibi bakterilerce
zengin bölgelerin hücre hücre
taranarak bu hücrelerin yabanc› DNA
parçalar› içerip içermediklerini
araﬂt›rmak gerekiyor. Araﬂt›rmac›lar›n
deyimiyle “t›pk› samanl›kta toplui¤ne
arar gibi!”
Discover News Online, 7 Aral›k 2007
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