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Genetik

Rüzgara
Dayan›kl›
Pirinç
‹ﬂitme Engelinin Bir
Suçlusu Daha
Yakaland›...
‹ﬂitme iﬂlevinin geliﬂmesinde devrede olan
genetik süreci ayd›nlatmaya çal›ﬂan
biliminsanlar›, hedeflerine do¤ru küçük de
olsa önemli bir ad›m daha atm›ﬂ
bulunuyorlar. Yeni araﬂt›rma bulgular›,
kulakta bulunan ve iﬂitme duyusunun
al›c›lar› olan tüylü hücrelerin, sesin
alg›lanmas›n› mümkün k›lan belirli ve
özgün biçimleri nas›l ald›klar›yla ilgili
yeni veriler sunuyor.
‹çkulaktaki “salyangoz” (kohlea)
cisimci¤inde yer alan bu tüylü
hücrelerin görevi, kula¤a ses dalgalar›
biçiminde gelen mekanik titreﬂimleri
kimyasal sinyallere dönüﬂtürerek,
iﬂitme siniri arac›l›¤›yla beyine
göndermek. ABD’deki Emory
Üniversitesi’nden Ping Chen ve ekibi,
kohlea ve tüy hücrelerinin,
geliﬂebilmek için “düzlemsel hücre
B‹L‹M ve TEKN‹K 12 Eylül 2005

Çinli ve Japon araﬂt›rmac›lar, geçti¤imiz Haziran ay›nda, bu sefer de
pirinç üreticilerini sevindirecek bir
geliﬂmeye imza att›lar. Yeni pirinç
bitkisinin özelli¤i, daha önceki
ürünlere göre hem daha fazla tane
içermesi, hem de tanelerin görece
a¤›r olmas›na karﬂ›n, rüzgara ve
ya¤mura karﬂ› neredeyse dimdik
ayakta durabilmesi. Araﬂt›rmac›lar›n, genetik verilerle geleneksel bitki üretim yöntemlerini biraraya getirdikleri yaklaﬂ›mlar›n›n, baﬂka tar›msal bitkilerin de iﬂine yarayaca¤›
düﬂünülüyor. Bu, kimilerine göre
yeni bir “yeﬂil devrim” bile olabilir.
Çal›ﬂmada, pirinç bitkisinin tane say›s›n› art›rmada iﬂlev gördü¤ü düﬂünülen baz› DNA bölgeleri belirlenmiﬂ. Bunlardan bir tanesi, bitkilerin döllenme, çimlenme gibi
önemli büyüme ve geliﬂme süreçlerini etkileyen bitkisel hormon sitokinin’in iﬂlevlerini s›n›rlamakla görevli bir enzimi kodluyor. Pirinç bitkilerinde sitokinin hormonunun daha az s›n›rland›r›lmas›, genelde daha fazla tohum üretimiyle, bu da

kutuplaﬂmas›” (planar cell polarity - PCP)
ad› verilen bir genetik ‘yol’ ya da sürece
ba¤›ml› oldu¤unu buldular.
Kuﬂ türlerinin de dahil oldu¤u baz› türler,
yeni tüy hücresi oluﬂturma yetene¤ine sahip
olsalar da, memeliler bunu do¤al yolla
yapam›yorlar. Bu nedenle tüy hücreleri tam
ya da do¤ru geliﬂmemiﬂ, ya da kaza,
yaﬂlanma, hastal›k gibi nedenlerle bu
hücrelerini kaybetmiﬂ olanlar, kaybettikleri
iﬂitme yetilerine yeniden kavuﬂam›yorlar.

bitkinin e¤ilip k›r›lmaya daha yatk›n
hale gelmesiyle sonuçlan›yor. Bu
sorunu aﬂmak için araﬂt›rmac›lar›n
izledi¤i yol, daha fazla tane oluﬂumuna yol açan genle, bitki boyunu
görece k›sa tutmay› sa¤layan geni
bir araya getirmek.
Bu geliﬂmenin hemen ard›ndan verilen yeni müjde de, Uluslararas› Pirinç Genom Projesi kapsam›nda, pirincin genomunun art›k tümüyle ortaya ç›kar›ld›¤› haberi oldu. Projede, pirinç DNA’s›n› oluﬂturan neredeyse 389 milyon kimyasal birimin
s›ras› belirlenmiﬂ. Pirinç, bu ﬂekilde
genomu tümüyle ortaya ç›kar›lm›ﬂ
ilk tar›m bitkisi olma onuruna eriﬂmiﬂ oluyor. Ortaya ç›kacak taleple
baﬂedebilmek için, önümüzdeki 20
y›l içinde pirinç üretiminin % 30 kadar artmas› gerekti¤i düﬂünülürse,
bu geliﬂmenin açt›¤› ufuk kendili¤inden ortaya ç›k›yor: önemli özelliklerle ilgili genlerin belirlenerek
ürün miktar›n›n yan›s›ra, ürün kalitesinde de art›ﬂ›n sa¤lanmas›.
Science, 24 Haziran 2005
Nature, 11 A¤ustos 2005

Biliminsanlar›, kula¤›n geliﬂiminde iﬂe
kar›ﬂan genleri bularak, en az›ndan baz›
sa¤›rl›k türlerinin alt›nda yatan moleküler
ve genetik iﬂleyiﬂi ayd›nlatabilecekleri
konusunda uzun süredir iyimserler. Tüy
hücrelerinin kendilerine özgü, asimetrik
biçimlerinin, iﬂlevlerini yerine getirmeleri
aç›s›ndan gerekli oldu¤u da son yirmi y›ld›r
biliniyor. Hücrelerin bu ‘kutuplu’
biçimlerinin oluﬂmas›nda hangi genlerin
devreye girdi¤i konusundaki bilgi aç›¤›ysa,
Chen ve ekibinin fareler üzerinde
çal›ﬂarak elde ettikleri PCP bulgusu
sayesinde, kapanma yoluna girmiﬂ
durumda.
Kohlea ve içerdi¤i duyusal tüy
hücrelerine biçimlerini veren genetik
PCP yolunda ortaya ç›kabilecek
mutasyonlar›n, hem kohlean›n biçimini
de¤iﬂtirdi¤i, hem de hücredeki
kutuplanmay› bozdu¤unun
gösterilmesi, araﬂt›rmac›lara göre,
izleyen araﬂt›rmalar için yeni bir
baﬂlang›ç noktas› olacak.
Emory Üniversitesi Bas›n Bülteni, 19 A¤ustos 2005
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Beden Ölçüsüyle
Myeloid Lösemi
Aras›nda ‹liﬂki

T›p

Ürik Asit, Omurilik Hasar›n› Azaltabiliyor
Bir metabolizma ürünü olup kan ve idrarda
bulunan ürik asit miktar› art›r›larak, omurilik zedelenmesinin ard›ndan gelen ve büyük
y›k›ma yol açan “ikinci dalga” hücre hasar›n›n azalt›labilece¤i aç›kland›. Bu ikincil “tahrip sa¤ana¤›”, omurilik zedelenmesinden birkaç saat sonra yang›yla birlikte ortaya ç›k›yor. Bu etkiyi, nötrofil denen ve bedenin yaralanmaya karﬂ› yang› tepkisinde önemli rol
oynayan bir tür kan hücresi tetikliyor. Nötrofiller peroksinitrit denen ve kan-beyin engelini açan bir madde üretiyorlar ki, omurilik zedelenmelerini a¤›rlaﬂt›ran ikinci “tahrip sa¤ana¤›”na bu toksik molekül yol aç›yor.
Philadelphia’daki (ABD) Thomas Jefferson
Üniversitesi T›p Fakültesi’yle ‹talya’n›n Mes-

sina Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar ekibine
baﬂkanl›k eden Craig Hooper, farelerle yürüttükleri deneylerle ürik asidin peroksinitrit üzerindeki zay›flat›c› etkisini belirlediklerini kaydetti. Ama araﬂt›rmac›ya göre ürik
asitin omurilik zedelenmelerindeki as›l
önemli yarar›, peroksinitrit moleküllerinin
kan-beyin engeli yoluyla omurilik dokular›na
s›zmas›n› engellemesi.
Deneylerde omurilikleri zedelendikten sonra
tuzlu su çözeltisi verilen farelerin arka ayaklar›n›n yaln›zca birkaç bo¤umunda hareket
gözlenebilirken, ürik asit takviyesi yap›lan
farelerin hasarl› ayaklar›yla bedenlerini kald›rabildikleri gözlenmiﬂ.
Thomas Jefferson Üniversitesi Bas›n Bülteni, 14 ﬁubat 2005

Avustralyal› araﬂt›rmac›lar, beden ölçüleriyle,
yayg›n bir kan kanseri türü olan myeloid lösemi aras›nda pozitif bir iliﬂki belirlediler.
Beden ölçüleriyle kütle bileﬂimiyle kan ve
lenf kanserleri aras›nda bir iliﬂki olup olmad›¤›n› saptamak için Melbourne kentindeki
Cancer Council Victoria merkezinden araﬂt›rmac›lar, 27-75 yaﬂlar› aras›ndaki 41.000
hastay› ortalama 8,5 y›l süreyle gözlemiﬂler.
Araﬂt›rmada deneklerin bel ve kalça ölçüleri,
boylar› ve a¤›rl›klar› ölçülmüﬂ, bel-kalça
oranlar› ve beden-kütle endeksleri hesaplanm›ﬂ, her dene¤in ya¤ kütlesiyle ya¤s›z doku
kütleleri düzenli aral›klarla ölçülmüﬂ. Sonuçta, beden-kütle endeksi, ya¤ kütlesi ve ya¤s›z
kütle ve bel çevresiyle myeloid lösemi aras›nda do¤rusal bir iliﬂkinin varl›¤› ortaya ç›km›ﬂ. Beden ölçüleriyle çoklu myeloma, lenfatik lösemi, k›ll› hücre lösemisi, Hodgkin
lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfoma aras›nda do¤rusal bir iliﬂkiyse gözlenememiﬂ.
ABD Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi, 3 A¤ustos 2005

Diyet, Parkinson’dan
Koruyor

ABD’deki ünlü Mayo Clinic’ten nörologlar,
Parkinson hastalar›na beyinlerinde azalan
dopamin üretimini art›rmak için verilen ilaçlar›n baz› hastalarda kumar tutkusuna yol
açt›¤›n› belirlemiﬂler. Daha önce hiç kumar
oynamam›ﬂ hastalar›n 6 ay içinde 200,000
dolar kaybettikleri ortaya ç›km›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar, tedavinin kumar tutkusuna yol açmas›n›n ender görüldü¤ünü, ancak iliﬂkinin aç›k
oldu¤unu ve dopamin tetiklemenin kesilmesiyle kumar düﬂkünlü¤ünün de ortadan
kalkt›¤›n› vurguluyorlar.

Amerikal› araﬂt›rmac›larca rhesus maymunlar› üzerinde yürütülen bir çal›ﬂma, düﬂük
kalorili diyetin beyni Parkinsona karﬂ› korudu¤unu ortaya koydu. 13 maymundan 7’sine alt› ay süreyle çok düﬂük kalorili bir diyet uyguland›ktan sonra tüm maymunlara
Parkinson tetikleyen bir nörotoksin aﬂ›lanm›ﬂ. Diyetçi maymunlarda, serbest yiyenlere
k›yasla kontrollü kas etkinli¤inin belirgin biçimde yüksek oldu¤u gözlenmiﬂ. Ayr›ca, diyetçilerin daha fazla dopamin ürettikleri görülmüﬂ. Dopamin, Parkinson hastalar›nda
azald›¤› gözlenen bir sinyal ileticisi. Sinir
büyütme faktörü GDNF miktar› da diyetçilerde üç kat fazla ç›km›ﬂ. Sonuçlar, kalori
k›s›tlamas›n›n büyüme faktörlerinin üretimini h›zland›rarak beyin hücrelerini korudu¤unu ve uzun süreli bir diyetin Parkinson
riskini azaltaca¤›n› gösteriyor.

Mayo Clinic Bas›n Aç›klamas›, 11 Temmuz 2005

Science, 7 Ocak 2005

Parkinson ‹laçlar›
Kumar H›rs›
Tetikleyebiliyor

Etnik Kanserler
Amerikal› araﬂt›rmac›larca, 1988 ve 2001
y›llar› aras›nda kanser teﬂhisi konmuﬂ 2
milyon Kaliforniyal› üzerinde yap›lan
gözlemler, belirli ›rk ve etnik gruplarla belli
kanser türleri aras›nda çarp›c› bir iliﬂki
ortaya koydu. 23 kanser türünü 9 temel
etnik grup içinde tarayan araﬂt›rmac›lar,
kanserin en az Güney Asyal›lar aras›nda
görüldü¤ünü belirlediler. Araﬂt›rmaya göre,
kad›nlar aras›nda meme kanserine en az
yakalananlar Koreliler. Latin kökenli
gruplar içinde deri kanseri olgular› art›yor.
Zenciler aras›nda prostat kanseri kaynakl›
ölümlerse, Asyal›lara göre 10 kat fazla.
Science, 7 Ocak 2005
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Antropoloji
‹klim ve ‹lk ‹nsan
Yaklaﬂ›k 1 – 3 milyon y›l önce Afrika’da
yaﬂanan iklim de¤iﬂiklerinin, ilk insan
türlerinin oluﬂmas› ve da¤›lmas›nda önemli
bir rol oynam›ﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor.
Geleneksel düﬂünceye göre, hominid
atalar›m›z Afrika’n›n do¤usunda kurak iklim
koﬂullar›nda yavaﬂ yavaﬂ evrim geçirmiﬂlerdi.
Ancak, yap›lan yeni araﬂt›rmalar›n sonuçlar›
bu kurak dönemlerin, insan ve di¤er
memelilerin ani çevresel de¤iﬂikliklere uyum
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göstermelerini sa¤layan nemli dönemlerle
kar›ﬂt›¤›n› gösteriyor.
Almanya’daki Postdam Üniversitesi’nden
Martin H. Trauth ve ekibi, bu nemli
dönemlere ait bulgulara, Do¤u Afrika
bulunan Rift Vadisi göllerindeki tortullarda
rastlam›ﬂlar. Bu tortullarsa, çevresel
göstergeler konusunda çok duyarl› oldu¤u
bilinen ve suyun derinli¤ini ya da tuzluluk

oran› hakk›nda önemli ipuçlar› veren
diatomlar› (koloni oluﬂturan bir tek hücreli
alg grubu) bar›nd›r›yor. Çok eski
dönemlerden kalma diatomlar üzerinde
çal›ﬂan ekip, üç kez önemli bölgesel iklim
de¤iﬂimleri saptam›ﬂ. Bu dönemlerin ayn›
zamanda küresel iklim de¤iﬂiklikleriyle de
ilintili oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ. Nemli ve kuru
dönemler aras›ndaki ani de¤iﬂimlerin, türlerin
üzerinde ayr›lmaya neden olacak biçimde
bask› oluﬂturmuﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor.
Bunun bir rastlant› olmad›¤›n› söyleyen
biliminsanlar›, 1 – 3 milyon y›l önce Homo
erectus’un ortaya ç›kt›¤›n› ve hominidlerin
Afrika’dan ilk göçlerini yaﬂad›klar›n›
an›msat›yorlar.
Science, 19 A¤ustos 2005

Yerbilim
“Dünyan›n ‹ç Motoru
Nas›l Çal›ﬂ›yor”
Tart›ﬂmas›na Nokta...
Columbia Üniversitesi’nin Lamont-Doherty
Yer Gözlemevi araﬂt›rmac›lar› Dünya’n›n
derinlerinde olup bitenlerle ilgili olarak,
uzun zamand›r süregelen bir tart›ﬂmay›
noktalam›ﬂ görünüyorlar. Henüz bu
say›m›zdaki kapak konumuz “Bilimin
(ﬁimdilik) Bilemedikleri” kapsam›nda ve
“Dünyan›n Derinlerinde Neler Oluyor?”
baﬂl›¤› alt›nda sunulan sorulardan biri,
me¤er dergimiz bask›ya girmeden
yan›tlanabilmiﬂ!
Tart›ﬂma konusunu özetlemek
gerekirse: Bir grup araﬂt›rmac›
manto tabakas›n›n (Dünya’n›n,
kabuk ile d›ﬂ çekirdek
katmanlar› aras›nda kalan
k›sm›) derin bölgelerinin,
Dünya’n›n oluﬂumundan
beri ayn› kald›¤›n›, karﬂ›
grup da mantonun jeolojik
zamanlar boyunca bir
bütün olarak
‘çalkaland›¤›n›’ ve ›s›
dolaﬂ›m›n›n (konveksiyon)
da kendini mantonun tümü
boyunca gösterdi¤ini
savunmaktayd›. Çekiﬂmeye bir
nokta koymuﬂ görünen Columbia
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ysa,
küresel okyanusal manyetizma verileri
B‹L‹M ve TEKN‹K 14 Eylül 2005

üzerine dayand›rd›klar› oldukça kapsaml›
inceleme sonuçlar›n›n ikinci, yani ‘bütünsel
manto’ görüﬂünü çok kuvvetli biçimde
destekledi¤ini, Dünya’n›n en derin
k›s›mlar›n›n, asl›nda yüzeyde geliﬂen
tektonik süreçlerden etkilendi¤ini
söylüyorlar.
Dünya’n›n iç iﬂleyiﬂinin katmanlar temelinde
ya da bütünsel temelde mi gerçekleﬂti¤i
sorusu, gezegenimizin iç ›s›s›n› nas›l
kaybetti¤inin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan merkezi
önem taﬂ›yor. Araﬂt›rma ekibinden Steven
Goldstein’e göre bulgular›n›n iﬂaret etti¤i
bir baﬂka ﬂey de, manto tabakas›n›n maruz
kald›¤› kuvvetlerle kabuk hareketlerini
yönlendiren kuvvetlerin, ayn› kuvvetler
oldu¤u.
Nature, 25 A¤ustos 2005

Çekirdek Manto S›n›r
‹ç Çekirdek

Manto

‹çi, D›ﬂ›ndan H›zl›
ﬁu s›ralar yerbilim, yan›tlanmam›ﬂ sorular›
aç›s›ndan ﬂansl› dönemini yaﬂ›yor gibi. Illinois
Üniversitesi (Urbana-Champaign) araﬂt›rmac›lar›
da, yaklaﬂ›k on y›ld›r süren bir baﬂka tart›ﬂmaya
nokta koymuﬂ olduklar›nda iddial›lar.
Aç›klad›klar›na göre Dünya’n›n kendi
çevresindeki dönüﬂü s›ras›nda, çekirdek k›sm›,
yüzey (kabuk) k›sm›n› y›lda 0,3 - 0,5 derece
farkla geride b›rak›yor.
Araﬂt›rmac›lar, ilk kez 1996 y›l›nda ortaya
at›lan, ama karﬂ›tlar› da çok olan bu görüﬂle
ilgili olarak sunduklar› güçlü kan›tlar›, Güney
Sandviç Adalar›’nda (Güney Amerika k›y›lar›na
yak›n) gerçekleﬂen depremlerin ortaya ç›kard›¤›
17 ikili sismik dalga grubunu inceleyerek
edinmiﬂler. Alaska ve yak›nlar›nda bulunan 58
deprem istasyonunda kaydedilen veriler,
araﬂt›rmac›lara dalga rotalar›ndaki zamansal
farkl›l›klar› saptayabilme olana¤› tan›m›ﬂ.
Ekipten Xiaodong Song, çal›ﬂma sonuçlar›n›
ﬂöyle aç›kl›yor: “‹ç çekirdekten geçen benzer
sismik dalgalar, ikilinin her bir birimi
birbirinden birkaç y›l arayla ayr›ld›¤›nda,
yolculuk zaman› ve dalga biçimleri bak›m›ndan
düzenli farklar gösteriyorlar. Bunun tek
aç›klamas›, iç çekirde¤in kendisinin de
hareket ediyor olmas› olabilir. D›ﬂ
çekirdekte oluﬂan manyetik alan, iç
çekirde¤e do¤ru yay›larak burada bir
elektrik ak›m› oluﬂturuyor; elektrik
ak›m›n›n manyetik alanla etkileﬂimiyse iç
çekirde¤in dönmesine neden oluyor...
Dönüﬂ h›zlar›ndaki bu farkl›l›k,
gezegenimizin nas›l oluﬂtu¤u ve evrimiyle ilgili
olarak da çok önemli veriler sa¤layabilecek,
temel nitelikteki bir dinamik sürecin ürünü..”

D›ﬂ Çekirdek
Illinois Üniversitesi Bas›n Bülteni, 27 A¤ustos 2005
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Baz›lar› Neden
S›cak Sever?
Aﬂ›r› s›cak ya da so¤uktan etkilenen s›cakkanl› canl›lar, sabit denebilecek bir vücut s›cakl›¤›n› korumak durumundalar. Çok s›cak
ortamlar, vücutlar›ndaki proteinlerin dengesi ve niteli¤ini bozarak bazen ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ancak baz› bakteriler
do¤aya meydan okurcas›na son derece yüksek s›cakl›klarda geliﬂip büyüyebiliyorlar.
Sözgelimi, ilk olarak ‹talya denizlerinde bu-

LOJ‹ HABERLER‹

lunan Pyrobaculum aerophilum adl› mikroorganizman›n, yaklaﬂ›k 100 °C’lik bir ortamda yaﬂam›n› sürdürebildi¤i keﬂfedilmiﬂ.
California Üniversitesi’nden Todd Yeates ve
meslektaﬂlar› ›s› dayan›kl›l›¤›n› yöneten bu
ola¤anüstü mekanizmay› araﬂt›rarak, s›cakseven bakteri ve arkebakterilerin bu kadar
yüksek s›cakl›klarda proteinlerini nas›l etkin
ve kararl› tutabildiklerini bulmaya çal›ﬂm›ﬂlar. Bulgulardan biri, bu bakterilerin proteinlerinde, kararl›l›¤› art›rd›¤› bilinen çok say›da disülfid ba¤› (birbirine yak›n iki sistein
molekülü aras›nda kurulan kovalent ba¤) oldu¤u yönünde. Çal›ﬂmalar›nda 199 prokaryot (çekirdek zar› içermeyen tek hücreli organizma) genomundaki hücre içi gen dizilimlerini, üç-boyutlu yap›lar› bilinen proteinlerle eﬂleﬂtirerek, disülfid ba¤lar›n›n hangi
durumlarda oluﬂaca¤›n› ortaya koyan yap›sal
modeller geliﬂtiren araﬂt›rmac›lar, disülfid
ba¤lar›n s›caksever prokaryot genomlar› için
bir art›ﬂ gösterdi¤ini bulmuﬂlar.
Yayg›n olarak çok hücreli organizmalar›n

SARS Virüsüne Yeni
Silah
Pennsylvania Üniversitesi T›p Okulu
araﬂt›rmac›lar›, SARS (ﬂiddetli akut solunum
yetmezli¤i sendromu) virüsüyle savaﬂta
oldukça olumlu sonuçlar verebilecek yeni
bir silah keﬂfettiler: virüsün hedef hücreye
giriﬂini sa¤layan baz› “katepsin” grubu
enzimleri bask›lay›c›, yeni bir enzim!
Niyeti bozan bir virüs normalde, hedef
hücrenin yüzeyindeki almaçlara (reseptör)
tutunarak hücrenin içindeki bir keseci¤e
kabul ediliyor. Bilinen ço¤u virüsten farkl›
olarak SARS virüsünün (t›pk› Ebola virüsü

Ben de Var›m!
Hayvanlarda benlik bilincinin yoklu¤unu savunanlar, acaba bu haberi okuyunca ne diyecekler?! Penn State Üniversitesi araﬂt›rmac›s› Omer Falik diyor ki benlik ‘duygusu’, b›rak›n hayvanlar›, bir bezelye tanesinde bile
var; ama belki tam olarak anlad›¤›m›z biçimiyle de¤il. Falik’e göre, yanyana büyüyen
iki bezelye tohumunu topra¤a ekmek, kardeﬂi kardeﬂe düﬂman etmek anlam›na gelebilir.
Ya da ayn› bitkinin farkl› parçalar›n›. Bir
bakm›ﬂs›n›z ki bu farkl› bölümler, bir kez
ayr›ld›ktan sonra birbirlerini birer yabanc›
olarak alg›lamaya baﬂlam›ﬂlar.
“As›l sorumuz” diyor Falik, “s›n›rl› kaynaklara ulaﬂmak için ‘baﬂkalar›n›n’ kökleriyle rekabet halinde olan bitkilerin, kimin dost kimin düﬂman oldu¤unu nas›l anlad›klar›yd›.

gibi), hücreye kabul edilmesi ve içinde
ço¤alabilmesi, bir ad›m daha atmas›na ba¤l›:
zar proteinlerinden ar›nmak. Bu iﬂi üstlenen
moleküllerse, yeni araﬂt›rmaya göre özel
katepsin enzimleri. Katepsinler, kesecikler

Öyle ya, ayn› bitkiye ait olan köklerin birbirleriyle rekabet etmesine gerek de yok.” Öyleyse bitkiler kendi köklerini tan›yorlar m›yd›? Evetse, nas›l? Ben Gurion Üniversitesi’nden Ariel Novoplansky’nin de dahil oldu¤u çal›ﬂmada, araﬂt›rmac›lar iki köke sahip
bitkiler kullanarak bunlar›, hem kendi, hem
de kökleri aras›nda belirli bir mesafe olacak
ﬂekilde dikmiﬂler. Her bir kökün ‘yabanc›’
köke dönük yüzeyinde ç›kan ikincil köklerin, daha uzun ve say›ca da daha fazla oldu¤unu görmüﬂler. Ard›ndan, her biri iki sürgün, iki de kök içeren bitkileri ortadan bölerek, bunlar› iki ayr› (ama genetik bak›mdan
ayn›) bitkiler olaraki yine topra¤a dikmiﬂ ve
ayr›lm›ﬂ ‘ikizlerin’ de benzer tepkiler verdi¤ini gözlemiﬂler.
Araﬂt›rmac›lara göre bu sonuçlar (en az›n-

hücreleri aras›nda ya da d›ﬂ›nda bulunan bu
ba¤lar›n, normalde ortaya ç›kmalar›n›n çok
zor olmas› beklenen bu prokaryot grubunda, üstelik de yüksek say›da görülmesi, araﬂt›rmac›lar›, bu sefer de yeni bir aray›ﬂa yöneltmiﬂ. Disülfid ba¤›n›n çok say›da oldu¤u
bu canl›larda, di¤er organizmalara k›yasla
daha çok hangi proteinlerin varoldu¤unu
araﬂt›ran ekibin karﬂ›s›na, bütün s›cak-severler prokaryotlarda olup di¤erlerinde bulunmayan “protein disülfid oksidoredüktaz”
(PDO) proteini ç›km›ﬂ. PDO, s›ca¤a dayan›kl› organizmalarda disülfid ba¤›n›n oluﬂumunda büyük olas›l›kla anahtar rol oynuyor.
Sözkonusu çal›ﬂma, proteinlerin yüksek s›cakl›klarda disülfid ba¤lar›n› kararl› hale getirerek nas›l iﬂlev görmeye devam ettiklerini
anlamam›z yolunda önemli bir ad›m. Ancak
bulgular bütün s›cak-severleri kapsamad›¤›ndan, s›ca¤a dayan›kl›l›¤› art›rmak için kullan›lan baﬂka mekanizmalar› da keﬂfetmek gerekecek.
PLoS Biology Bas›n Bülteni, 16 A¤ustos 2005

içindeki düﬂük asidik ortamlarda
etkinleﬂerek virüs zar› üzerindeki proteinleri
‘k›rp›yor’ ve virüs zar›yla kesecik zar›n›n
birleﬂmesini kolaylaﬂt›r›yorlar. Virüsün,
protein ve nükleik asitlerini hücre içine
boﬂaltmas›, bundan sonra iﬂten bile de¤il.
Yeni bulgular, sonuçta, virüsün hücreye
giriﬂinin yaln›zca düﬂük asitlik derecesine
de¤il, bu enzimlerin de varl›¤›na gerek
duydu¤u yolunda önemli bir bilgi sa¤lam›ﬂ
durumdalar. Sonucun sa¤lamas›ysa,
sözkonusu enzimin etkinli¤ini durduran bir
bask›lac› kimyasal›n, insan hücrelerinde
enfeksiyona da son veriyor olmas›. Bu, belki
de yeni bir ilaç demek...
Pennsylvania Üniversitesi Bas›n Bülteni 16 A¤ustos 2005

dan üzerinde çal›ﬂ›lan bitkiler için), bir kimyasal tan›ma mekanizmas›n›n devreye girmiﬂ
olma olas›l›¤›n› d›ﬂlayarak ‘ben - ben olmayan’ ayr›m›n›, ayn› bitkiye ait kökler aras›ndaki fizyolojik eﬂgüdüm mekanizmas› temeline dayand›r›yor.
Penn State Üniversitesi Bas›n Bülteni, 12 A¤ustos 2005
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‹klim

Erime, Belki
Beklenenden de Yak›n!
“Yar›ndan Sonra” filmindeki gibi iklimsel k›yamet senaryolar›na giderek daha ba¤›ﬂ›k hale
gelsek de, ortada akl›m›za geldikçe savmaya çal›ﬂt›¤›m›z bir gerçek var. Küresel ›s›nman›n “nas›lsa daha çok var” dedi¤imiz kaç›n›lmaz sonuçlar›. Araﬂt›rmac›larsa, bunlardan bir k›sm›n›n
tahmin edilenden çok daha yak›n olduklar›n›
söylüyorlar. ABD Ulusal Bilim Vakf› (NSF) Arktik Sistem Bilim Komitesi’nce düzenlenen disiplinleraras› bir toplant›n›n sonucunda ortaya ç›kan rapora göre, Kuzey Buz Denizi’ndeki ›s›nma e¤ilimi, Arktik sistemi, bir milyon y›ldan
uzun zaman önce yapt›¤› gibi, mevsimsel olarak
buzlar›ndan edebilir. Üstelik belki de yaln›zca
100 y›l içinde! Erimenin giderek h›zlanmakta ol-

Büyük Yokoluﬂta ‹klim
Parma¤›
ABD Ulusal Atmosfer Araﬂt›rmalar› Merkezi’nin (NCAR) geliﬂtirdi¤i bilgisayar modeli,
gezegenimiz tarihinin en büyük yokoluﬂ sürecindeki iklim koﬂullar›n› beklenmedik bir ayr›nt›yla ortaya koymuﬂ durumda. Çal›ﬂma,
251 milyon y›l önce gerçekleﬂen kitlesel yokoluﬂun, atmosferdeki karbondioksit düzeylerindeki ani ve büyük yükseliﬂ taraf›ndan tetiklendi¤i yolundaki kuram› da desteklemekte.
Araﬂt›rma ekibinden Jeffrey Kiehl’e göre elde
edilen sonuçlar, atmosferde h›zla yükselen s›cakl›klar›n, okyanuslardaki oksijeni derinlere
sürükleyerek okyanus döngüsünü nas›l etkiledi¤ini ve buradaki ço¤u canl› için yaﬂam› nas›l olanaks›z k›ld›¤›n› gösteriyor. Araﬂt›rmac›lar›n odakland›klar› ve deniz türlerinin % 9095’inin, karasal türlerinse yaklaﬂ›k % 70’inin
yokoldu¤u Permiyen dönemi sonunda, üst enlemlerdeki s›cakl›klar›n günümüzdekinden ortalama 20 derece daha yüksek oldu¤u, yayg›n
volkanik etkinlik sonucunda da atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit ve sülfürdioksit kar›ﬂt›¤› görülüyor.
Tüm bu koﬂullar›n iklimi nas›l etkilemiﬂ olabilece¤ini anlamak amac›yla araﬂt›rmac›lar,
NCAR’›n küresel ‹klim Sistemleri Modeli’ne
(CCMS) yöneldiler. Oldukça güçlü bir iklim
araﬂt›rma arac› olarak kabul edilen bu modelin yard›m›yla ortaya ç›kan senaryonun, en
az›ndan baﬂlang›ç bölümü ﬂöyle: Sera gaz›
B‹L‹M ve TEKN‹K 16 Eylül 2005

du¤unu söyleyen araﬂt›rmac›lar, denizin bu erime sürecini geriye döndürebilecek herhangi bir
do¤al süreç belirleyemediklerini de aç›kl›yorlar.
Toplant› sonucunda ortaya ç›kan öngörülerin
gerçe¤e dönüﬂmesi durumunda olacaklar› tahmin etmek güç de¤il: Eriyen buzul ve buz tabakalar›na ba¤l› olarak dünya denizlerinde genel
bir seviye art›ﬂ›, k›y› bölgelerinin su alt›nda kalmas›. Buz erimesi, zaten ﬂimdiden bölgede yaﬂayan insan ve hayvanlara yeterince güç ve ac›l›
anlar yaﬂatm›ﬂ durumda; özellikle de Alaska,
Kanada, Rusya, Sibirya, ‹skandinavya ve Grönland’›n belirli bölgelerinde.
Ortak araﬂt›rma ekibinden Jonathan T. Overpeck (Arizona Üniversitesi), buz ‘çekirdekleri’
ve deniz tortullar› gibi veri depolar› sayesinde,
biliminsanlar›n›n bölgede son bir milyon y›ld›r
gerçekleﬂmiﬂ iklimsel de¤iﬂiklikler hakk›nda

olan karbondioksitin atmosferde artan düzeylerine ba¤l› olarak, okyanus suyu s›cakl›¤›
yüksek enlemlerde önemli ölçüde artt›; ›s›nma
yaklaﬂ›k 4.000 metreyi kapsar duruma gelince, okyanuslarda görece so¤uk suyun aﬂa¤›ya
inerek, taﬂ›d›¤› oksijen ve besinleri okyanusun derinlerine b›rakt›¤› normal döngüleri etkilemeye baﬂlad›; sulardaki oksijenin azalmas›, deniz canl›lar›n›n yok olmaya baﬂlamas›yla
sonuçland›; karbondioksit oran›n›n› düﬂürecek canl›lar›n kalmamas›, bu sefer ›s›nmay›
daha da h›zland›rd›...
CCSM yard›m›yla yap›lan bilgisayar benzetimleri, okyanusal döngülerin beklenenden de
duyarl› olabilece¤ini, ve karbondioksit düzeylerindeki art›ﬂ sonucu canl› yaﬂam›n›n sürüklenebilece¤i tehlikenin boyutlar›n› göstermenin ötesinde, yüz milyonlarca y›l öncesinin
koﬂullar› hakk›nda da önemli veriler sa¤lam›ﬂ
durumda.
ABD Ulusal Atmosfer Araﬂt›rmalar› Merkezi Bas›n Bülteni, 24 A¤ustos
2005

epeyce bilgi sahibi olduklar›n› söylüyor. Son
araﬂt›rmalarda yap›lansa, bölge hakk›nda bilinenlerden yola ç›k›larak iklim sistemini belirleyen temel unsurlar› ortaya ç›karmak, bunlar›n
etkileﬂimlerini incelemek, sistemin birden fazla
bileﬂeniyle ortaya ç›kan ‘geribesleme’ döngülerini tan›mlamak. Overpeck, çal›ﬂmalar›n› geçmiﬂ
çal›ﬂmalardan ay›ran ﬂeyi, sistemi bir bütün olarak ele al›p, bileﬂenlerinin bir arada nas›l çal›ﬂt›¤›n› anlama çabas› biçiminde özetliyor. Ekibin
vard›¤› sonuç; Arktik sistemin, deniz-kara buzu
etkileﬂimi, Kuzey Atlantik okyanus dolaﬂ›m› ve
çökelme/buharlaﬂma miktarlar›yla ortaya ç›kan
ve geniﬂlemekte olan iki temel geribesleme döngüsünü bar›nd›rd›¤›. Araﬂt›rmac›lar, bu tür döngülerin sistemdeki de¤iﬂiklik süreçlerini h›zland›rd›¤›n› söylüyorlar.
Raporun vurgulad›¤› nokta, sistem bileﬂenlerinden hiçbirinin aras›nda, süreçte oluﬂabilecek bir
do¤al geridönüﬂ konusunda ümit verecek bir etkileﬂime rastlanmam›ﬂ olmas›. Ancak öyle görünüyor ki, az›msanmayacak bir pay›m›z oldu¤u
bu süreci etkileyecek fren, yine bizim elimizde.
Karbon dioksit sal›m›n› etkili biçimde azaltmaksa, bu frene basmak anlam›na geliyor.
Arizona Üniversitesi Bas›n Bülteni, 24 A¤ustdos 2005

Kas›rg›lar
Güçleniyor!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden iklimbilimci Kerry Emanuel, tropik kas›rgalarla ilgili
olarak yapt›¤› incelemelerin sonucu olarak, kas›rgalar›n son 30 y›lda daha güçlü ve daha y›k›c› hale geldi¤ini, hem süre hem de azami rüzgar h›zlar›n›n 1970’li y›llardan bu yana yaklaﬂ›k
% 50 artt›¤›n› rapor ediyor.
Emanuel’in çal›ﬂmas›, daha çok kas›rgalar›n s›kl›¤›ndaki art›ﬂa odaklanan çal›ﬂmalardan farkl›
olarak, ﬂiddet art›ﬂ›n› sorgulamas› bak›m›ndan
ilklerden biri. Araﬂt›rmac›, kas›rgalar›n y›k›c›
potansiyelleri gözönüne al›nd›¤›nda, çok da
uzun bir süre say›lamayacak olan 30 y›l içinde
gerçekleﬂen bu büyük güç art›ﬂ›n›n endiﬂe verici oldu¤u görüﬂünde. ‹ncelemelerinde dikkatini
çeken bir baﬂka nokta da, güç art›ﬂ›n›n, tropik
okyanuslardaki ortalama s›cakl›k art›ﬂ›yla paralellik göstermesi: Yoksa güç art›ﬂ›n›n sorumlusu bu ›s›nma süreci mi? Kas›rga oluﬂumu ›l›k
suya gereksinim duydu¤u için, akla ilk gelen
sorulardan biri de, küresel ›s›nmaya ba¤l› iklim
de¤iﬂikliklerinin, kas›rgalar›n güç ve ﬂiddetini
art›rmaya devam edip etmeyecekleri.
Nature, 29 A¤ustos 2005

