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Genleri ‹simlendirmek Hiç de Kolay De¤il!
Yeni bir genimizin bulundu¤u haberini s›k s›k
duyuyoruz. Genin ﬂu iﬂleve sahip oldu¤unu, bu hastal›¤›n tedavisine yard›mc› olabilece¤i söylenebiliyor. Ço¤unlukla da bu genin isminden mahrum kal›yoruz. Gene LOH18CR1, TCP10L ya da
OR5B12P gibi ‘ilginç’ isimlerin verildi¤inden bahsetmenin, ne yazar ne de okur için çekici oldu¤u
söylenebilir. Oysa Limo, Barbie ya da K›r›kkalp gibi isimlere sahip genlerden bahsetseydik belki de
durum baﬂka olurdu.
Limo (limuzin), Barbie ve Ken, K›r›kkalp, Buzluk, British Rail (Britanya demiryollar›)... Herbiri
meyvesine¤inde keﬂfedilmiﬂ genlere verilen isimler.
Limo adl› gen, hücre içinde proteinlerin taﬂ›nmas›ndan sorumlu; Barbie ve Ken adl› gen mutasyona u¤rad›¤›nda, hem diﬂi hem de erkek sineklerin cinsel
organlar› geliﬂemiyor (t›pk› Barbie ve Ken adl›
oyuncak bebekler gibi cinsel organs›z oluyor sinekler). K›r›kkalp adl› gendeki mutasyon sonucundaysa mutantlar›n kalplerinde geliﬂim bozuklu¤u gerçekleﬂiyor (bir söylentiye göre, gene ad›n› veren
araﬂt›rmac› bayan, gen üzerinde çal›ﬂ›rken erkek
arkadaﬂ› taraf›ndan terkedilmiﬂ!). Buzluk adl› genin
mutasyona u¤rad›¤› diﬂiler, çevrelerinde kur yapan
erkek sineklere ilgisiz kal›yorlar… British Rail geni
Herzamanerkengelir geninin bask›lay›c›s› (British
Rail, hep geciken trenleriyle ünlü ülkede).
Meyvesine¤inin genleri, kimi zaman da tarihsel
ya da mitolojik karakterlerin ismini taﬂ›yor. Genin
iﬂlevleriyle tarihten karakterlerin özellikleri aras›nda bir benzerlik kuruluyor. Kleopatra geni, Engerek geniyle etkileﬂti¤inde sinek için ölüm kaç›n›lmaz oluyor. Tarihi kay›tlara göre Kleopatra, engerek y›lan›n›n zehiriyle yaﬂam›na son vermiﬂ... Dunce genini taﬂ›yan sineklerde ö¤renme bozukluklar›
görülüyor (araﬂt›rmac›lar›n sineklerin ö¤renme yetilerini nas›l olup da ölçtüklerini ne siz sorun ne
ben söyleyeyim!). Dunce geni, ad›n› 13. yüzy›lda
günün yeni alternatif ö¤renme yöntemlerini izleyen
okullar açan John Duns Scotus’tan alm›ﬂ… Thor
geni, meyvesineklerinin ba¤›ﬂ›kl›k sistemi üzerinde
etkin, dolay›s›yla onlar› hastal›klardan koruyor –
t›pk› ‹skandinavya ülkelerinin ﬁimﬂek Tanr›s›
Thor’un devasa çekiciyle ‹skandinavyal›lar› korudu¤u gibi… Vulcan geni mutantlar›n›n bacaklar› sakat
oluyor; gen, ad›n› Romal›lar›n ateﬂ ve metal tanr›s› Vulcan’dan alm›ﬂ. Vulcan, babas› Jüpiter taraf›n-

dan cennetten at›lm›ﬂ, düﬂüﬂü s›ras›nda baca¤›n›
sakatlam›ﬂ.
Meyvesine¤inin geneti¤ini araﬂt›ranlara edebiyat da esin kayna¤› olmuﬂ. Tenekeadam geninde
mutasyon taﬂ›yan sinekler kalpten yoksunlar; bu
gen, ad›n› Oz Büyücüsü’nde kalbi bulunmayan ama
bir o kadar da iyi yürekli Tenekeadam’dan alm›ﬂ…
Genler aras›nda Van Gogh ve Yuri Gagarin gibi
ünlü isimleri taﬂ›yanlara da rastlamak mümkün.
Van Gogh geni mutantlar›n›n kanatlar›ndaki k›llar,
Van Gogh tablolar›n› and›r›r bir düzene sahip… Yuri geniyse ünlü Rus kozmonot Yuri Gagarin’in
1961’deki 108 dakikal›k tarihi uzay uçuﬂunun 40.
y›ldönümünde bulunmuﬂ. Yuri geni mutasyona u¤ram›ﬂ sineklerin yerçekimiyle baﬂlar› hoﬂ de¤il…
Meyvesine¤i genlerine, ünlü çizgifilm Simpsonlar’›n hiç büyümeyen bebe¤i Maggie bile ismini
vermiﬂ. Maggie geni mutantlar›n›n geliﬂimi tümüyle duruyor… Eiger geni, hücre ölümünü (apoptoz)
tetikliyor; ismi ‹sviçre’deki Eiger da¤›n›n kuzey duvar›n› t›rmanmaya çal›ﬂ›rken yaﬂam›n› yitirmiﬂ da¤c›lar›n an›s›na verilmiﬂ.
Meyvesine¤inin genlerini araﬂt›ran uzmanlar,
bulduklar› genlere verdikleri isimler sayesinde yarat›c›l›klar›yla ün kazanm›ﬂlar. Meyvesine¤i genomu üzerinde çal›ﬂmak istiyorsan›z yarat›c› olman›z
kural› var! Oysa insan, fare ya da bir bitkinin genomu üzerinde çal›ﬂacaksan›z baﬂka tür kurallar› gözetmeniz gerekiyor.
Araﬂt›rmac›lar için buluﬂlar›na isim vermek yeni birﬂey de¤il. Yüzy›llard›r bitki ve hayvan türlerini ya da mikroorganizmalar› isimlendiriyorlar. Sözgelimi bitki, hangi da¤da bulunduysa o da¤›n ad›n› ya da onu ilk keﬂfeden araﬂt›rmac›n›n ad›n› taﬂ›yordu. Ancak s›ra genleri isimlendirmeye gelince,
iﬂ karmaﬂ›klaﬂt›.
Farkl› canl› türleri üzerine çal›ﬂan ekipler, genleri isimlendirmek için kendi kurallar›n› geliﬂtirdiler. Bugün genlerin evrensel olarak nas›l isimlendirilebilece¤ine dair doktora çal›ﬂmalar› süregeliyor,
fare ve insan genlerini de¤erlendiren, onaylan ve
yay›mlayan komiteler sürekli olarak kurallar› gözden geçiriyorlar. Ancak her canl› türünün genlerini
isimlendirmede yard›mc› olacak evrensel kurallar›n
geliﬂtirilmesi henüz mümkün olmam›ﬂ. Bunda, her
geçen gün artan say›da gen keﬂfetmemizin pay› büyük.

Her ay en az 200 kadar genimizi keﬂfediyor
araﬂt›mac›lar. Her birine yeni bir isim veriyorlar.
Ço¤umuz için hiç bir anlam taﬂ›mayan harf ve rakamlardan oluﬂan bu isimler Londra’daki insan genomu isimlendirme komitesince onayland›ktan
sonra, evrensel bir veritaban›nda yerini al›yor. Ben
bu yaz›y› yazarken komite 22.268 insan geninin ismini onaylam›ﬂt›. Bu genlerin neredeyse yar›s›, yaln›zca geçti¤imiz beﬂ y›lda isimlendirilmiﬂ. Di¤er
yandan bir baﬂka komite, fare genomu üzerine çal›ﬂanlar›n bulduklar› genlerin isimlerini de¤erlendirip onayl›yor. Bu iki komite toplan›p her iki canl›
türünde ayn› aileye ait genlere benzer isimler vermeye yard›mc› olabilecek kurallar geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar.
En yayg›n isimlendirme yöntemi, genin iﬂlevini
tan›mlayan isimler ya da bunlar›n k›saltmalar›.
Genlerin büyük bölümü kal›tsal hastal›klar sayesinde keﬂfedilmiﬂ. Genlerde gerçekleﬂen bir mutasyon
canl›da belirtilere yol aç›yor (sözgelimi haf›zay› etkileyen belirtiler), bu da genin varl›¤›na iﬂaret ediyor. Bu durumlarda gen, hastal›¤›n ad›n› taﬂ›yabiliyor. Ancak sözkonusu genin baﬂka bilinmeyen iﬂlevleri de olabilece¤inden bu yolla verilen isimler
her zaman etkili olam›yor. Buna en iyi örnek Arabidopsis thaliana adl› bitkinin Süpermen ve Clark
Kent genleri. Süpermen geninin mutasyonu sonucunda çiçeklerde birden çok erkek organ görülüyor. Bu keﬂiften sonra benzer ama çok daha az etkin bir mutasyon bulunmuﬂ, bu gene de Clark Kent
ad› verilmiﬂ. K›sa bir süre sonra Süpermen ile
Clark Kent genlerinin asl›nda ayn› gen oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ!
Baz› genler ﬂifreledikleri proteinlere göre isimlendiriliyorlar. Bazen proteinin, dolay›s›yla genin
ana iﬂlevi daha sonralar› bulunabiliyor. Bu durumlar gene yeni bir ad verilmesini gerektiriyor. Sonuçta genin onlarca ismi olabiliyor. Günümüzde, özellikle de insan genom projesinde genleri isimlendirmede kullan›lan en yayg›n yöntem, DNA dizilimine
bakarak genleri saptamak, dizilimi ayr›nt›yla inceledikten sonra iﬂlevini tahmin etmek. Buna göre
‘bu ve ﬂu gene benzer gen’ biçiminde isimlerle ve
bunlar›n k›saltmalar›yla karﬂ›laﬂ›yoruz. Bu yöntem
popülerli¤ini korudukça, meyvesine¤i genlerinin
isimleri de yarat›c›l›k bak›m›ndan listenin baﬂ›ndaki yerini koruyacak.

Süpermen ve Clark Kent genlerinin asl›nda ayn› gen oldu¤u bulundu. Barbie ve Ken, Simpsonlar’›n hiç büyümeyen Maggie adl› bebe¤i meyvesine¤inin genlerine isim oldu.
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