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B‹L‹M VE TEKN

Genetik

Klonlar Kervan›na
Sevimli Yeni Üye
Klonlanm›ﬂ memeliler aras›na kat›lan ilk
köpek Snuppy, yaﬂam›n› bir babaya ve
anneye de¤il, abisi Tai’ye ve Koreli
genetikçi Woo Suk Hwang’a borçlu.
Köpekleri klonlamak yolunda daha önce
giriﬂilen çabalar baﬂar›s›zl›kla
sonuçlanm›ﬂt›. Nedeni, köpek yumurta
hücrelerini tüpte geliﬂtirmenin güçlü¤ü.
Hwang ise yeni bir yöntemle toplad›¤› 1000
köpek yumurtas›n›n önce kromozomlar›n›
ç›karm›ﬂ ve sonra da bu hücrelerin her
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birini Tai’nin kula¤›ndan ald›¤› birer deri
hücresine aﬂ›lam›ﬂ. Daha sonra birleﬂmiﬂ
hücreleri bölünmeye zorlam›ﬂ. Ortaya ç›kan
1095 embriyo 123 taﬂ›y›c› anneye
nakledilmiﬂ, ama ancak 3 hamilelik
sa¤lanabilmiﬂ. Ceninlerden birisi düﬂük
sonucu kaybedilmiﬂ, iki yavruysa normal
hamilelik süresinin (60 gün) ard›ndan
sezaryenle al›nm›ﬂ. ‹ki yavrudan biri de
daha sonra tüple beslenirken zatürree
sonucu ölmüﬂ ve bir sar› Labrador
köpe¤inden do¤an Snuppy tek kalm›ﬂ.
Snuppy ad›, (Seoul National University
Puppy - Seul Ulusal Üniversitesi Eni¤i)
deneyin gerçekleﬂtirildi¤i üniversitenin
onuruna verilmiﬂ.
Hwang, Tai’nin Afgan taz›lar›n›n ortak
özelli¤i olan uysall›¤› nedeniyle seçildi¤ini,
ama deneyin amac›n›n dost canl›s› ev
hayvanlar› üretmek olmad›¤›n› söylüyor.
Koreli bilimciye göre klonlanm›ﬂ köpekler
araﬂt›rmac›lara yüksek tansiyon ya da
gö¤üs kanseri gibi hastal›klarla ilgili
genlerin belirlenmesinde yol gösterebilir.
Hwang, klonlanm›ﬂ köpek embriyolar›ndan
embriyonik kök hücreler elde edilebilirse,
hayvanlar›n sa¤alt›c› klonlama teknikleri
için model olabilece¤ini söylüyor. Sa¤alt›c›
klonlamada genetik olarak uyumlu
embriyon kök hücreleri hastal›k ya da
yaralanma nedeniyle zarar görmüﬂ
hücrelerin yerini almak üzere o hücrelere
dönüﬂtürülebilecek.

‹kizlerde Yol Ayr›m›

‹spanyol araﬂt›rmac›larca yaﬂl› ve genç
ikizler üzerinde yap›lan bir araﬂt›rma, tek
yumurta ikizlerinin baﬂlang›çta ayn›
DNA’ya sahip olduklar›n›, ancak zaman
geçtikçe genlerinin farkl›laﬂt›¤›n› ortaya
koydu. Madrid’deki ‹spanya Ulusal Kanser
Merkezi’nden Manel Etseller ve ekip arkadaﬂlar›, 3 ve 74 yaﬂlar› aras›nda 40 çift ikizin kromozomlar›n› incelemiﬂler. Çal›ﬂma,
kromozomlara kimyasal gruplar›n eklenmesiyle, gen etkinleﬂme ve susturulma biçimlerindeki farkl›l›klar›n yaﬂla birlikte
artt›¤›n› göstermiﬂ.
Nature, 14 Temmuz 2005

Science, 5 A¤ustos
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Diﬂi memelilerde her hücre,
içindeki iki X kromozomundan birini kapat›yor. Peki
ama hücre, içinde kaç X
kromozomu oldu¤unu nas›l
biliyor? Harvard T›p Fakültesi araﬂt›rmac›lar›na göre
yan›t, hücrenin say› sayma
mekanizmas›n› kontrol
eden Tsix ve Xite genlerinde. Tsix genleri ç›kar›lm›ﬂ
diﬂi fare hücrelerinin rasgele biçimde X kromozomlar›ndan birini ya da her
ikisini etkisizleﬂtirdi¤i ya da
hiçbirini etkisizleﬂtirmedi¤i
görülmüﬂ. Tsix ve Xite genlerinin fazladan kopyalar›n› taﬂ›yan hücrelerinse X-kromozomlar›n›n hiçbirini etkisizleﬂtiremedi¤i de belirlenmiﬂ.

Kellik, kal›t›mla en kolay iliﬂkilendirilebilen insan özelliklerinden biri. Birçok baﬂka özellik gibi kellikte de birden fazla gen
aras›ndaki karmaﬂ›k iliﬂkilerin rol oynad›¤› düﬂünülüyor. Kelli¤in de çeﬂitleri var.
Bask›n türlerden biri, “erkek tipi” denen
kellik türü (al›ndan enseye do¤ru). Alman
araﬂt›rmac›lar, kellikle ilgili oldu¤u belirlenen ilk geni buldular. Nerede dersiniz? Diﬂilik kromozomu olan X kromozomu üzerinde.
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