
Virüsün Simetri Aflk›
A¤›r bir griple yata¤a düflmüfl bir insan›n,
kendini hasta eden rinovirüsün biçimine
hayranl›k duymas› beklenmez. Ancak,
virüslerin ola¤anüstü simetrik yap›s›
fizikçilerin ilgisini üzerinde topluyor.
Canl›lar ve cans›zlar aras›ndaki gri bölgede
yer alan virüsler, protein moleküllerinden
yap›l› bir kabuk içinde kendi üzerine
k›vr›lm›fl küçük birer DNA ya da RNA
parças›ndan oluflurlar. Araflt›rmac›lar›n as›l
ilgisini çeken, bilinen virüs türlerinden
yar›s›ndan ço¤unun 20 eflit yüzeyden oluflan
üç boyutlu bir ikozahedron biçiminde
olmas›. ‹kozahedron, matematiksel olarak
mümkün befl düzgün d›flbükey
çokkenarl›dan biri. Bunlar eski Yunanl›lar›n
çok düflkün oldu¤u “Eflatun (Platon)

Kat›lar›” ya da “mükemmel kat›lar”dan biri
(küp, bir baflkas›). California
Üniversitesi’nden (Los Angeles) fizikçi Roya
Zandi ve arkadafllar›, virüslerin ikozahedral

mimariye olan düflkünlüklerini aç›klamak
için bir model gelifltirmifller: Virüsler, kendi
kendini infla yöntemiyle olufluyorlar. RNA ve
protein moleküllerinden oluflan bir çözelti
içinde kendiliklerinden ortaya ç›karken,
toplam enerjilerini en alt düzeyde tutacak
biçimler alma e¤ilimi tafl›yorlar. Ayr›ca bu
biçimleri bozmak büyük enerji
gerektirdi¤inden, yap›lar› oldukça kararl›
oluyor. Üstelik ikozahedron, tüm mükemmel
kat›lar aras›nda, içine en büyük hacmi
hapsedebileni. Bu da kabuk içindeki kal›t›m
malzemesine hareket imkan› sa¤l›yor.
Özetle, bu özellikler ikozahedral virüsler
için önemli iki avantaj› birlefltiriyor:
maksimum dayan›kl›l›k ve yeterli bir yaflam
alan›. 
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Bitkinin ‹mdat Ça¤r›s› 

Bitkiler, yapraklar›n› yiyen avc› böceklerin
sald›r›s›na u¤rad›klar›nda, sessiz bir SOS
mesaj› yay›nlarlar. Yapt›klar›, eflekar›lar›n›
ve öteki böcek yiyenleri davet eden uçucu
kimyasallar salmak. Ancak biliminsanlar›,
flimdiye kadar SOS sinyalini yaralanan yap-
ra¤›n m›, yoksa sald›rgan›n tükürü¤ünde
henüz bilinmeyen bir maddenin mi tetikle-
di¤i konusunda karars›zd›lar. fiimdiyse Je-
na’daki (Almanya) Max Planck Kimyasal
Ekoloji Enstitüsü’nden araflt›rmac›lar bil-
meceyi çözmüfl görünüyorlar. Yapt›klar›
mekanik kurtçuk, birkaç saat süreyle yap-
raklar üzerinde küçük delikler açarak yap-
ra¤a zarar veriyor. Daha önce yapraklar›n
aniden jiletle kesilmesi ya da z›mparalan-
mas›n› içeren eski deneylerde söz konusu
kimyasallar›n izine rastlanmazken, mekanik
kurtçu¤un i¤ne darbelerine maruz kalan
bitkinin, aç böceklerin ya da salyangozlar›n
sald›r›s›na u¤rayan bitkilerin salg›lad›¤›
tüm kimyasallar› salg›lad›¤› gözlenmifl. 
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Eflekar›lar›nda
Sahtekarl›k Yasak

Arizona Üniversitesi’nden  Elizabeth
Tibbetts, ka¤›t  kovanl› eflekar›lar›n›n,
yüzlerindeki lekelere dayal› kat› bir
hiyerarflik düzene sahip olduklar›n› ve bu
düzeni hile yoluyla de¤ifltirme çabalar›na
fliddetle karfl› koyduklar›n› keflfetti. 
Bu tür eflek ar›lar›nda koloni, diflilerden
olufluyor. Difliler çiftlefltikten sonra
hiyerarflideki konumlar› için kavga
ediyorlar.  Rütbe ne kadar yüksekse, birey
o kadar fazla yumurtlayabiliyor ve koloni
için gereken ifllerden üzerine düflen pay
azal›yor. Araflt›rmac›, eflekar›lar›n›n
güçlerini ve rütbelerini, parlak sar›
yüzlerindeki koyu lekelerle ortaya
koyduklar›n› belirlemifl. Leke ne kadar

çoksa, rütbe o ölçüde yükseliyor. Asl›nda
leke gelifltirmek o kadar güç de¤il.
Dolay›s›yla Tibbetts ar›lar›n, statülerini
yükseltmek için neden yüzlerinde daha
fazla leke olacak biçimde evrilmediklerini
merak etmifl. Ar›lardan baz›lar›n›n yüzünü,
statülerini art›racak ya da azaltacak
biçimde boyayla de¤ifltirmifl. Görmüfl ki,
yüzlerinin makyaj› kavgadaki güçleriyle
örtüflmeyen sahtekarlar, kavga bittikten
sonra  bile sürekli olarak taciz ediliyorlar.
Üstelik bu taciz, güçlü oldu¤u halde
güçsüz maskesi takm›fl bireylere de
uygulan›yor. Ayr›ca yüzleri, güçlerine
uymayan de¤iflim geçirmifl (mutant)
eflekar›lar› da saflardan temizleniyor.
Anlafl›lan, bu türdeki eflekar›lar› gerçek
bedensel güçlerini yüzlerinde yans›tacak
biçimde evrilmifller.
Discover, fiubat 2005
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