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Genetik
Klonlanm›ﬂ
Embriyodan Kök Hücre
Güney Koreli genetik araﬂt›rmac›lar› ve bir
Amerikal› doktor taraf›ndan geliﬂtirilen bir
yöntem, baﬂta ﬂeker, artrit ve Parkinson
hastal›¤› olmak üzere pek çok hastal›¤›n,
ba¤›ﬂ›kl›k tepkisine yol açmayacak hücrelerin nakliyle tedavisi yolunda önemli bir
ad›m.
Ekip, klonlanm›ﬂ bir insan embriyosundan,
ileride çeﬂitli hücrelere dönüﬂebilecek “çok
yetili” (pluripotent) kök hücreler üretmeyi
baﬂard›. Bu hücreler, insan vücudunda bulunan her tür (ör: kalp, beyin, karaci¤er,
kan, retina, kemik) hücreye dönüﬂme potansiyeline sahip.
Kök hücreler, bir kad›n›n kal›t›m ﬂifresini
içeren bir beden hücresi çekirde¤inin, yine
ayn› kad›ndan al›nan ve daha önce çekirde¤i ç›kar›lan bir yumurtaya aﬂ›lanmas›yla
oluﬂturulan bir blastosistten elde edilmiﬂ.
Bu nakilden sonra al›c› yumurtan›n çekirdek d›ﬂ›ndaki bölgesi olan sitoplazm içindeki faktörler, çekirdekteki kal›t›m bilgisini yeniden programlayarak dönüﬂüm potansiyelli
embriyonik genleri aktif hale getirirken, yetiﬂkin beden hücresi genlerini susturmuﬂ.
Araﬂt›rmac›lar bundan sonra klonlanm›ﬂ
blastosistler içindeki hücre kütlesinden
embriyonik kök hücreleri toplam›ﬂlar. Bu
kök hücreler al›nd›klar› insan›n genlerini taﬂ›d›klar›ndan, farkl›laﬂt›r›ld›ktan sonra ba¤›ﬂ›kl›k tepkisi ve red tehlikesi olmaks›z›n dejeneratif hastal›klar›n tedavisi için nakledilebilirler. Ancak gerek deneyi gerçekleﬂtiren
ekibin üyeleri, gerekse de genetik bilimi ve
genetik mühendisli¤inin önde gelen isimleri,
insan klonlaman›n tehlikelerini, blastosistten kök hücre üretiminin de yol açaca¤› siyasi ve etik sorunlar› vurguluyorlar.
Somatik hücre çekirdek

Nil Virüsü Neden
Amerikal›lar› Seviyor?
Kabahat virüste de¤il, onu taﬂ›yanda. Bat›
Nil Virüsü’denen organizmay› taﬂ›yan Culex
pipiens adl› bir sivrisinek türü. Bu türün
Avrupa’da yaﬂayan C.pipiens türü, yaln›zca
kuﬂlar› ›s›r›yor. Bu nedenle Bat› Nil
hastal›¤› vakalar› son derece az görülüyor.
Gerçi Culex cinsinin Avrupa’da insan› ›s›ran

transferi denen bu yöntemle daha önce farelerden kök hücre elde edilmiﬂ olmas›na karﬂ›n, bu yöntemi insanlarda gerçekleﬂtirmenin önemli güçlükleri bulunmaktayd›.
Araﬂt›rmac›lar, baﬂar›lar›nda yumurta ve beden hücre çekirde¤inin ayn› insandan al›nm›ﬂ olmas›n›n önemli rol oynad›¤›n› belirtiyorlar. Ayr›ca, son derece taze yumurtalar›n
kullan›lmas›, uygun zamanlama ve yumurtalardan DNA mekiklerinin al›ﬂ›lm›ﬂ emme
yöntemiyle de¤il de daha yumuﬂak yöntemlerle al›nmas› da baﬂar›y› destekleyen faktörler.
Deneyi yöneten Seul Ulusal Üniversitesi’nden Woo Suk Hwang ve ekip arkadaﬂlar›, 16 gönüllü vericiden 242 yumurta alarak
bunlardan 30 blastosist kültürlemiﬂler ve
bunlar›n 20’sinden de uygun hücre içi kütle elde etmiﬂler. Çekirde¤in transferiyle,
içindeki genetik malzemenin aktifleﬂtirilmesi aras›ndaki süreyle oynayarak süreci
optimize etmiﬂler. Sonunda nakil ve aktivasyon aras›nda 2 saatlik bir bekleme süresinin
en iyi sonucu verdi¤i ve yeniden yap›land›r›lan yumurtalar›n %20’sinin blastosist
meydana getirdi¤i görülmüﬂ.
Ortaya ç›kan kök hücrelerin embriyo
geliﬂiminin erken evrelerinde oluﬂan üç ana
doku tipinin hepsine
dönüﬂebildi¤i gözlenmiﬂ.
Ekip, kök hücreleri
farelere nakletti¤inde
bunlar daha farkl› hücrelere de dönüﬂerek kök
hücrelerin çok yetili özelli¤ini kan›tlam›ﬂlar.
Science, 13 ﬁubat 2004

türleri de yok de¤il, ama
bunlar üremek için insan ya da kuﬂlar›
›s›rmak zorunda de¤iller. Amerika’da
yaﬂayan Culex pipiens türü sivrisineklerin
ço¤u, insan› ve kuﬂlar› ›sran türlerin bir
genetik melezi (hibrid). Dolay›s›yla hastal›k
Kuzey Asmerika’da daha çok yay›lm›ﬂ.
Science, 6 Mart 2004

Renkli Manzaralar›n
Bedeli
Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden
araﬂt›rmac›lar›n bulgular›na göre, keskin
gözlerimizle alg›layabildi¤imiz geniﬂ renk
yelpazesini, koku alma duygumuzdan yapt›¤›m›z fedakarl›¤a borçluyuz. Araﬂt›rmalar hayvanlar›n ya iyi gördüklerini ya da
iyi koku ald›klar›n› ortaya koyuyor. ‹kisi
genellikle bir arada bulunmuyor. ‹nsanlarda koku almaçlar›yla ilgili 1000 kadar
genin %60’›, iﬂlevsiz, sahte genler olarak
tan›mlan›yor. Oysa renk körü olan köpek
ve farelerde bu sahte genlerin oran› yaln›zca %20.
Svante Paabo baﬂkanl›¤›ndaki ekip insanlar, insans›maymunlar ve Asya ve Afrika
ile Amerika k›tas›ndaki maymunlar›n koku
almaç genleriyle fotopigment genlerini incelemiﬂler. Sonuç, insanlardaki durumu
yansit›yor. Renkli görüﬂe sahip insans›
maymunlarla eski dünya maymunlar›ndaki
koku almaç genlerinin yüzde 30’u iﬂlevsiz.
Buna karﬂ›l›k, yeni dünya maymunlar›’ndaki iﬂlevsiz koku almaç genlerinin
oran› %20’de kal›rken, bunlar›n tam renkli
görüﬂ genlerine sahip olmad›klar› da belirlenmiﬂ.
Science, 30 Ocak 2004

