
Çiçeklere Borcumuzu

Ödüyoruz

Çiçek sevgisi güzel de, anlafl›lan biraz

fazla sevmifliz. 20 y›ld›r renklerini,

biçimlerini güzellefltirece¤iz, saks›daki

ömürlerini uzataca¤›z diye

melezlerken, arada kokular›n›n

yitti¤ini farketmemifliz. Sonuçta, pek

çok baflka çiçe¤in yan›s›ra güller,

karanfiller ve kas›mpatlar› koku

üreten genlerinin ço¤unu yitirmifl

bulunuyor. fiimdiyse borç ödeme

zaman›. ABD’nin Purdue

Üniversitesi’nden moleküler biyolog

Anna Dudareva ile Michigan

Üniversitesi’nden evrim biyologu Eran

Pichersky, son birkaç y›ld›r

yürüttükleri çal›flmalar sonunda,

çiçeklere kokular›n› veren 1000 kadar

uçucu kimyasal maddeden  birço¤unu

üreten befl adet gen belirlemifller.

Bunlardan dördünü Pichersky,

California’n›n kokusuyla ünlü peri

pervanesi çiçe¤inden, birini de

Dudareva bildi¤imiz arslana¤z›ndan

elde etmifl. Arslana¤z›, çiçek

yetifltiricilerinin fazla ilgisini

çekmedi¤inden koku genini

koruyabilmifl. Bu alandaki çal›flmalar

umut vermekle birlikte, çiçeklere

kokular›n› biyomühendislik

yöntemleriyle geri vermek için fazla

yol al›nabilmifl de¤il. Gene de

Hollanda’n›n Wageningen kentindeki

Uluslararas› Bitki Araflt›rmalar›

Kurumu ve Kudüs’teki ‹brani

Üniversitesi’nden araflt›rma gruplar›,

çiçek genlerine linalol sintaz üreten

bir bitki geni eklemeyi baflarm›fllar.

Bu gen, Earl Grey çaylar›ndan aflina

oldu¤umuz bergamut esans›n›

kodluyor. Pichersky, "bizim yapt›¤›m›z

moleküler tekniklerle çiçeklere

kokular›n› geri verebilmenin mümkün

oldu¤unu göstermekti" diyor. Bu

durumda gerisi, çiçek yetifltiricilerinin

bu tekniklere ilgi göstermesine

kal›yor. Aksi halde sevdiklerine

vermek istedikleri mesaj› güzel

kokularla süslemek isteyenler,  buket

yapt›r›rken gül yerine arslana¤z›

tezgahlar›na yönelmek durumunda

kalacaklar. 
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Biyoloji

Öldürücü Virüsten

Biyolojik Silah Pani¤i
Avustralya’da fare istilas›yla bafletmek

üzere genetik de¤iflime u¤rat›lan bir

virüsün son derece etkili bir öldürücü

haline gelmesi, genetik mühendislikle

biyolojik silahlar yap›labilece¤i

yolundaki korkular› körükledi.

Fareleri k›s›rlaflt›rma denemesinde

kullan›lan virüs insanlar› etkilemiyor.

Ancak çiçek hastal›¤›na yol açan

virüsle akraba olmas›, biyolojik savafl

senaryolar› için yak›t sa¤l›yor.

Avustralya’n›n CRC firmas›nca

yürütülen deneyde, sözkonusu virüs,

bir ba¤›fl›kl›k tepkisi oluflturarak

farelerin yumurtal›k proteinlerini

tahrip etmek ve böylece hayvanlar›

k›s›rlaflt›rmak üzere programlanm›fl.

Bunun için önce virüse fare yumurta

hücrelerinin kabuklar›nda bulunan

ZP3 (zona pellucida 3) proteininin

de¤iflime u¤rat›lm›fl bir türü

afl›lanm›fl. Yabanc› protein, farelerde

bir ba¤›fl›kl›k tepkisi oluflturuyor ve

birkaç hafta içinde farelerin tüm

yumurtalar›n› öldürüyor. Ancak

laboratuvar farelerinin

bir türünde baflar›l›

olan deney bir baflka

türde sonuç

vermeyince,

araflt›rmac›lar, virüsün

etkisini artt›rmak için

ba¤›fl›kl›k sistemi

hormonu olan

interlökin-4 (IL-4)

afl›lam›fllar. Ancak

virüs, beklenmedik bir

biçimde bulaflt›¤› tüm

fareleri öldürmeye

bafllam›fl. Afl›lar›n bile öldürücü

virüse karfl› ifle yaramad›¤›n›n

görülmesi üzerine virüsü gelifltiren

firma, bu tür araflt›rmalar›n olas› kötü

kullan›m› konusunda bir uyar›

yay›mlam›fl bulunuyor.Gene de IRC

yöneticileri, uyar›y› yay›mlay›p

yay›mlamama konusunda uzun süre

karars›z kalm›fl. Nedeni, olas›

"araflt›rmac› teröristlere" öldürücü bir

silah edinebilmeleri için yol gösterme

endiflesi. Araflt›rmac›lar› düflündüren

bir endifle de, kanser ya da benzeri

umars›z hastal›klara karfl› afl›

gelifltirmek için sürdürülen

araflt›rmalar›n da insanlar için

öldürücü yeni virüsler üretmesi.

Çünkü modern afl›lar›n bir ço¤u, belli

özellikteki genleri insan vücuduna

sokmak için virüslerden yararlan›yor.

Araflt›rmac›lara göre bu virüslerin

öldürücü hale gelmelerini önlemenin

yolu, afl›lar için yaln›zca bölünüp

üreyemeyen virüsler kullanmak.
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Öldürücü virüsü gelifltiren CRC firmas›
araflt›rmac›s› Ron Jackson


