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‹ngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nden bir
araflt›rmac›ya göre, klonlaman›n yayg›n uy-
gulanmas›, türlerin yeryüzünden silinmesi-
ne yol açabilir. Joel Peck, efleysiz üreme-
nin, ayn› türden bireyler aras›nda düflman-
ca davran›fllara neden olarak, sonunda top-
luluklardaki birey say›s›n›n azalmas›na yol
açabilece¤ini gösteren matematiksel bir mo-
del gelifltirmifl. Evrimsel biyologlar uzun y›l-
lard›r, efleysiz üreme daha “verimli” oldu¤u
halde, canl›lar›n efleyli üremeyle ço¤almay›
neden sürdürdüklerini merak ediyorlard›.
Ancak, efleysiz üremeyle ço¤alan canl› türle-
rinin soylar›n›n daha h›zl› tükenmeye e¤ilim-
li oldu¤u da gözlenmiflti. Konunun bir baflka

yönüyse, özveri davran›fl›n›n evrimsel süreç-
te oynad›¤› rol oluflturuyor. Bir çok canl› tü-
ründe, kimi zaman sonuçta zarar da görecek
olsalar, yetiflkinler birbirlerine yard›m eder-
ler. Peck, efleyli üreyen bir canl› türü, efley-
siz üremeyle ço¤almaya bafllad›¤›nda, özveri
davran›fl›n›n yavafl yavafl ortadan kalkaca¤›n›
düflünüyor. Bu toplumsal bozulma, sonunda
o türün tükenmesine bile yol açabiliyor.
Araflt›rmac›, yaratt›¤› bilgisayar simülasyo-
nuyla, efleyli ve efleysiz üremeyle ço¤alan
varsay›msal topluluklar›n evrimlerini 10.000
kuflak boyunca izlemifl. Belli koflullarda,
özellikle do¤al yaflam alan›nda bozulma ol-
du¤unda, efleyli üreyen topluluklardaki bi-
reylerin üreme yafl›na kadar yaflam›n› sür-
dürme flans›n›n, efleysiz üreyen topluluklar-
daki bireylere göre üç kat daha fazla oldu¤u
ortaya ç›km›fl. Peck’e göre, insanlar efleysiz
üreyen bir topluluk haline gelirlerse, birey-
ler aras›ndaki çekiflmeler nedeniyle insan
türü de ortadan kalkabilir.

University of Sussex Bas›n Bülteni, 26 Nisan 2004
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Memelilerde Birden
Çok Biyolojik Saat Var

Washington Üniversitesi’nden araflt›rmac›lar,
beynimizde birden fazla biyolojik saat oldu¤u-
nu ve “jet lag” (uzun bir uçak yolculu¤undan
sonra zaman fark›ndan do¤an uyku düzensiz-
li¤i ve yorgunluk) gibi sorunlar›n bu saatlerin
birbirine ayak uyduramamas›ndan kaynaklan-
d›¤›n› düflünüyorlar. Memeli canl›lar›n beynin-
de, “suprakiasmatik çekirdek” olarak adland›-
r›lan bir biyolojik saat oldu¤u biliniyor. Bu ya-
p›, bedenin geri kalan› için ritim belirleyici
olarak görev yapan binlerce özel hücreden
olufluyor. Bu hücrelerin gen etkinlikleri, 24
saatlik bir döngüde gerçeklefliyor.

Araflt›rmac›lar- bu hücrelerin nas›l düzenlen-
di¤ini belirlemek için laboratuvar fareleriyle
bir deney gerçeklefltirmifller. Farelerin 24 sa-
atlik normal ayd›nl›k-karanl›k döngülerini
22 saat olarak de¤ifltirmifller. Sonra da, be-
yinlerindeki saat hücrelerinin gen etkinlikle-
rini incelemifller. fiafl›rt›c› bir biçimde, hücre-
lerin bir bölümünün gen etkinliklerinin bu
yeni 22 saatlik döngüye göre de¤iflti¤i, bir
bölümününse eski 24 saatlik döngüye göre
davranmay› sürdürdükleri görülmüfl. Araflt›r-
mac›lar bunun, beyinde, birbirinden ba¤›m-

s›z çal›flan en az›ndan iki saatin varl›¤›na
iflaret etti¤ini belirtiyorlar.
Araflt›rmac›lara göre bu sonuçlar, insanlar
için de geçerli olabilir. Normal koflullarda,
iki saat ayn› düzende iflleyerek,  bedenin ge-
ri kalan›na, midenin yemek için haz›rlanma-
s› ya da yatma zaman›nda uykumuzun gel-
mesi gibi çeflitli ifllevlerin yerine getirilmesi-
ni söylüyor. Ancak, farkl› bir zaman dilimin-
deki bir ülkeye yap›lan uçak yolculu¤unda
oldu¤u gibi ayd›nl›k-karanl›k döngüsü bozul-
du¤unda, biyolojik saatlerin uyumu da
bozuluyor. Biyolojik saatlerden birinin,
retinadan gelen ›fl›k sinyallerine duyarl› ol-
du¤u bilinse de, ötekinin hangi uyaranlara
duyarl› oldu¤u henüz bilinmiyor.

Nature Science Update, 4 May›s 2004

‹ngiltere’nin Leeds Üniversitesi’nden
araflt›rmac›lara göre, dinozorlar›n aniden
yok olmalar›n›n nedeni, iklim de¤iflikli¤i
sonucunda yavrular›n›n büyük ço¤unlu¤u-
nun erkek olarak dünyaya gelmesiydi.
Çünkü, dinozor yavrular›n›n cinsiyeti, s›-
cakl›¤a göre belirleniyordu. Araflt›rmac›lar,
dinozorlara çok benzeyen timsahlarda da
yavrular›n cinsiyetinin s›cakl›kla belirlendi-
¤ine dikkat çekiyorlar. Memelilerde, cinsi-
yetler aras›ndaki 50/50’lik dengenin ko-
runmas›, yavrular›n genetik özellikleriyle
sa¤lan›yor. Kimi sürüngen ve bal›k türle-
rindeyse bu oran, s›cakl›k koflullar›yla sa¤-
lan›yor. S›cakl›k de¤iflimlerinin difli-erkek
oran›n› bozabilece¤i gözlenmifl. Bir toplu-
lukta erkeklerin say›s›n›n fazla olmas›, nü-
fusun azalmas›na neden oluyor. 

University of Leeds Bas›n Bülteni, 10 May›s 2004
(http://reporter.leeds.ac.uk/498/index.htm)

Biyoloji Erkeklerin Bask›nl›¤›
Dinozorlar ‹çin
Ölümcül Oldu
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Klonlama, Türleri 
Yeryüzünden Silebilir

Babas›z Fare
Memeli canl›larda bir yavru “yapman›n” iki
ana bilefleni var: Sperm ve yumurta hücresi.
Ancak, Tokyo Tar›m Üniversitesi’nden araflt›r-
mac›lar, bu kural› bozarak babas›z bir fare
üretmeyi baflard›lar. Araflt›rmac›lar, difli bir fa-
renin yumurta hücresinin çekirde¤ini, baflka
bir yumurta hücresininkiyle birlefltirerek iki
anneli bir fare yaratt›lar. Bir yumurta hücresi-
nin gelifliminin döllenme olmadan tetiklenme-
sine partenogenez ad› veriliyor. Bitkiler, baz›
bal›k türleri, kurba¤alar, böcekler ve kimi za-
man da tavuklar bir efle gereksinim duymaks›-
z›n üreyebilseler de, bugüne kadar bu yolla el-
de edilen memeli embriyolar›n›n tümü, gebelik
bitmeden ölmüfltü. Bunun, memeli embriyola-
r›n›n yaflamlar›n› sürdürebilmek ve geliflmek

için annenin ve baban›n genetik özelliklerinin
do¤ru birleflimine gereksinim duymalar›ndan
kaynakland›¤› san›l›yordu. Sperm ve yumurta
hücresinde efl say›da genler bulunsa da, bun-
lar etkinliklerini efl zamanl› olarak göstermez-
ler. Daha önceki çal›flmalarda araflt›rmac›lar,
farelerden al›nan yumurta hücrelerine i¤ne ba-
t›rarak, hücreyi elektrik ya da kimyasal mad-
delerle flok ederek bu hücrelerde partenoge-
nez bafllatmay› denemifller, ancak baflar›l› ola-
mam›fllard›. Japon araflt›rmac›lar›n baflar›s›,
partenogenezi bafllatmak için seçtikleri yön-
temden kaynaklan›yor: Bir fareden al›nan yu-
murta hücresinin genetik özelliklerinde yap›-
lan de¤iflikliklerle, hücrenin gen etkinliklerinin
spermlerinkine benzemesi sa¤lanm›fl. Bu hüc-
reyi bir baflka difliden al›nan olgunlaflm›fl yu-

murta hücresiyle birlefltirmifller. Embriyolar›
büyütmek için yap›lan 460 baflar›s›z deneme-
den sonra, on fare yavrusu dünyaya gelmifl;
ancak bunlardan yaln›zca biri büyüyerek yetifl-
kinli¤e eriflmifl. Kaguya ad› verilen fare flimdi
15 ayl›k ve kendi yavrular› da var. Kaguya’n›n,
gelecekte, üremek için erkeklere gereksinim
duyulmayaca¤›n›n bir kan›t› oldu¤u düflünüle-
bilir. Ancak, araflt›rmac›lara göre, t›pk› klonla-
ma da oldu¤u gibi, bu yöntemin de üreme
amaçl› olarak kullan›lmas› güvenli de¤il. Çok
zahmetli ve baflar› flans›n›n çok düflük oldu¤u-
nu da unutmamak gerekiyor. Bir yumurta
hücresinin genetik özelliklerinin de¤ifltirilmesi-
ni gerektirdi¤i için de, insanlarda kullan›lmas›
etik aç›dan uygun de¤il.

Nature, 22 Nisan 2004


