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(Bildiğimiz) HAYAT BiR RASTLANTIDAN MI iBARET? 
Evrimsel sureçlerde “tesadüf” ve “belirlilik” 

Evrendeki potansiyel biyolojik yasam 
dunya uzerindeki yasama ne kadar 

benzeyebilir? 
•   

Evrimsel sureclerin gelecegi  
belli kurallar ile sinirli mi? 

•   
Cevresel kosullar canlilarin yeni 

ozellikler kazanmasinda 
nasil etkili? 
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Şimdiyi anlamak için geçmişe bakmak… 
Herşey yeniden başlasa ne olurdu? 

Milyon	  yil	  



Haya8n	  kase;ni	  başa	  sarmak	  

Hayat	  en	  baştan	  tekrar	  evrimleşse,	  	  
herşey	  tekrar	  burada	  olur	  muydu?	  	  

(biz	  dahil)	  

Stephen	  J	  Gould	  

Paleogene#k	  	  
(An#k	  Genleri	  Canlandirma)	  	  
ile	  zamanda	  bir	  yolculuk	  



Paleogenetik: Nasil? 

•  Dil bilimcileri antik dilleri anlamak icin harf alfabesini 
kullanirlar!

•  Biz antik hayati anlamak icin hayatin alfabesini 
(DNA)’yi kullaniyoruz..!

Doganin	  alfabesi	  
Amino	  asitler	  

Bizim	  alfabemiz	  

A K L W Y  
G C T V Q 
P M N D F 
E R I H S R 



Steve	  Benner	  	  
Life,	  the	  Universe	  and	  the	  Scien@fic	  Method	  	  

GEÇMIŞI	  GÜNÜMÜZDEN	  YOLA	  ÇIKARAK	  TEKRAR	  OLUŞTURMAK	  

(Ön)	  Hint-‐Avrupa’lilarin	  yasadigi	  kosullari	  kullandiklari	  dilden	  
(az	  cok)	  anlayabiliyoruz	  

(Ön)	  Hint-‐Avrupa	  dili	  >	  I.	  Ö.	  3000	  	  	  



Steve	  Benner	  	  
Life,	  the	  Universe	  and	  the	  Scien@fic	  Method	  	  

Ön-‐bakteri	  >	  3	  Milyar	  Yil	  Once	  	  

(sahneye	  bakteriler	  gelir..)	  

Protobakteri	   Mavi-‐yesil	  bakteri	  



Soyağacı	  
“Türlerin	  kalıtsal	  özelliklerini	  ve	  başka	  tarihsel	  verileri	  inceleyerek,	  evrimsel	  
ilişkileri	  ortaya	  çıkarabilir	  ve	  bu	  ilişkileri	  bir	  soyağacında	  gösterebiliriz.”	  

Kaynak:	  Evrimi	  Anlamak	  

“her	  bir	  soy	  kendisine	  özgü	  atalara	  ve	  aynı	  zamanda	  
diğer	  soylarla	  paylaş8ğı	  ortak	  atalara	  sahip;r.”	  



Soyağacı	  analizi	  ile	  gecmise	  ait	  
proteinleri	  olusturuyoruz	  







Antik genlerin geri dönüşü 

An;k	  Ürikaz	  Enzimi	  Yapımı	  (Georgia	  Teknoloji	  Ens;tusu)	  

Insanlarda	  ürikaz	  enzimi	  eksikliği	  =	  Gut	  hastalığı	  

Ribozom	  proteinlerini	  diriltme	  (NASA	  Astrobiyoloji	  Ens;tusu)	  
En	  eski	  proteinler..	  (~4	  milyar	  yasinda)	  



Ürikaz & Gut Hastalığı  

• 	  Ürik	  asit	  =	  Fazla	  et	  tuke;mi	  a8k	  ürünü	  

• 	  İnsanlar	  ürikaz	  enzimi	  üretmiyor	  

• 	  Ürik	  asit	  kristalleri	  oluşumu	  =	  Gut	  hastalığı	  
	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  



Ak#f	  Urikaz	   Urikaz	  Yok	  

Sempanze	   Insan	  Goril	  Orangutan	  Gibon	  Babun	  Domuz	  

Resurrecting Ancient Genes to treat gout patients 

Holler! 
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Insanlarda	  ürikaz	  enzimi	  eksikliği	  =	  Gut	  hastalığı	  

Ribozom	  proteinlerini	  diriltme	  (NASA	  Astrobiyoloji	  Ens;tusu)	  
En	  eski	  proteinler..	  (~4	  milyar	  yasinda)	  

Antik genlerin geri dönüşü 



Ribozom proteinlerini diriltmek 
hucrede proteinleri yapan proteinleri canlandirmak 

DNA	  	  	   	   	  RNA	   	   	  	  	  	  	  Protein	  	  	  



Gaucher ve digerleri. (2008) Nature 451, 704-708 !

Elongasyon faktoru proteinlerinin tarihcesi 

“Ortak	  ata”	  
Cevresel	  sicakligi	  tam	  
olarak	  bilinmiyor..	  

En	  eski	  
bakteri	  

En	  eski	  
arkea	  

Bakteri	  	  
(yüksek	  sıcaklıklarda	  veya	  normal	  

sıcaklıklarda	  yaşayabilir)	  

Arkea	  	  
(çoğunlukla	  yüksek	  

sıcaklıkta)	  

Ökaryo;k	  	  
(yüksek	  sıcaklıkta	  

yaşayamaz)	  



Gaucher ve digerleri. (2008) Nature 451, 704-708 !

Elongasyon faktoru proteinlerinin tarihcesi 

“Ortak	  ata”	  
Cevresel	  sicakligi	  tam	  
olarak	  bilinmiyor..	  

En	  eski	  
bakteri	  

Bakteri	  	  
(yuksek	  sicakliklarda	  veya	  normal	  

sicakliklarda	  yasayabilir)	  

Arkea	  	  
(cogunlukla	  yuksek	  

sicaklikta)	  

Okaryo;k	  	  
(yuksek	  sicaklikta	  

yasayamaz)	  

Eski	  EF	  	  
Proteini	  



Ben	  ne	  yapUm?	  
Saldırı	  planı:	  

Eric	  Gaucher’in	  2008	  yilinda	  olusturdugu	  
500	  milyon	  ve	  1.3	  milyar	  yillik	  an;k	  genleri:	  	  

1)	  Modern	  bakteriye	  yerles;rerek	  canlandir	  

2)	  İlkel	  bir	  genle	  dona8lan	  bakteriyi	  modern	  
“akranları”	  ile	  evrimsel	  bir	  yarışın	  içine	  sok	  

An#k	  gen	  evrimlesip	  modern	  
gene	  mi	  donusecek?	  

Yoksa..?	  

Kral	  adam	  Eric	  

1.5	  sene	  

1	  sene	  

	  

	  



1)	  Modern	  bakteriye	  yerles;rerek	  canlandir	  

Sentetik Biyoloji 
Doğada	  var	  olan	  biyolojik	  sistemleri	  biyolojik	  muhendislik	  ile	  değis;rmek	  

Gene;k	  değişim	  
…	  

Dogada	  bulunmayan	  
organizmalar	  &	  genler	  vb.	  

Özgül	  işlemler	  
yapabilen	  
tasarimlar	  

…	  
Evrim	  ile	  

laboratuarua	  
olusturan	  urunleri	  
op;mize	  edebiliriz	  

Yeni	  deneyler	  &	  yeni	  
teknikler	  olusturmak	  

da	  mumkun	  
…	  

Hucreler	  varliklarini	  
nasil	  surduruyor?	  

Hayat	  nasil	  ilerliyor?	  



Sente#k	  biyolog	  dostu	  
Huyunu	  suyunu	  bildigimiz	  bakteri:	  	  

Koli	  basili	  (E.	  koli)	  



Bakterilerden neler öğrenmedik ki? 

BIYOLOJIK !
YAKITLAR!

BIYOMUHENDISLIK &!
SENTETIK BIYOLOJI!

MOLEKULER !
BIYOLOJI!

CEVRE !
KIRLILIGI!

TIP! GENETIK &!
MIKROSKOPI!



+          =

DENEYSEL EVRIM 
“EVRIM GERCEKLESIRKEN GÖZLEMLE” 

ileri al	  

Yeniden canlandırılmıș antik Elongasyon Faktorleri 
Laboratuarda Evrimi gerçek zamanlı gözlemlemek 

SENTETIK BIYOLOJI 
“PALEOGENETIK”  

Geri sar	  

An#k	  genler	   	  Deneysel	  evrim	  
(tasiyici	  organizma	  bakteri)	  

Haya#n	  Kasedi	  
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500	  milyon	  yıllık	  genin	  bakteri	  DNAsina	  klonlanmasi	  



✓	  

500	  milyon	  yıllık	  genin	  bakteri	  DNAsina	  klonlanmasi	  



An;k	  gen	  	  
iceren	  bakteri	  

DNAsına antik gen yerleştirilen bakteride ne degişti? 

An$k	  geni	  taşıyan	  bakteri	  
modern	  halinden	  daha	  yavaș	  

büyüyor	  

Kacar & Gaucher Artificial Life (2012)	

arXiV: 1209.5032	


Yani?	  

An$k	  gen	  bakteriyi	  sağlıksız	  
bir	  hale	  ge$rmiş	  oldu	  

Normal	  
bakteri	  



DENEYSEL	  EVRIM	  ICIN	  UYGUN	  BIR	  KOșUL	  =	  SAĞLIKSIZ	  BAKTERI	  
Sağlıksız	  bakterinin	  yaşam	  mucadelesini	  gerçek	  zamanlı	  gözlemlemek	  	  

EVRIM	  SÜRECI	  KENDISINI	  TEKRAR	  Mı	  EDIYOR?	  	  
YOKSA	  BELLI	  BIR	  YOLA	  Mı	  YÖNELIYOR?	  

Figur kaynak: Alex Bradley 



DENEYSEL	  EVRIM	  

Evril! 
(2000 nesil) 

YAŞAM	  BIR	  YOLUNU	  BULUR….	  HAYATTA	  KALANLARLA	  
HERGUN	  DEVAM..	  (~310	  GUN)	  



(Lily	  Tran,	  Georgia	  Tech,	  Biyo-‐mühendislik)	   her	  geçen	  gün	  mutasyon	  geçirerek	  modern	  
şartlara	  adapte	  olmaya	  çalışan	  bakteri..	  



Atasal	   Evrimleşmiş	  

Figur	  kaynak:	  Elena	  &	  Lenski	  2006	  

EVRIMLESEN	  BAKTERININ	  SEÇILIM	  DEĞERI	  (FITNESS)	  
Bakterinin	  bir	  sonraki	  kuşağa	  
yavru	  bırakmadaki	  başarısını	  

ölçmek	  icin	  
evrimsel	  bir	  yarıș	  



Nasıl	  analiz	  efk?	  



Ne	  bulduk?	  
An#k	  gen	  aynı	  mutasyonları	  
geçirerek	  modern	  gene	  mi	  

dönüşecek?	   Hayır….	  



An#k	  gen	  modern	  proteinler	  
vasıtasıyla	  kendisine	  evrim	  
geçirecek	  alterna#f	  	  
bir	  yol	  çizdi.	  



Peki	  bu	  bilgiler	  gerçek	  hayaia	  ne	  
işimize	  yarayacak?	  

Hücrelerin	  “calisma	  prensipleri”ni	  anlamak…	  

• 	  Organizmalarin	  önemli	  molekülleri	  
değiş#rilerek	  organizmanın	  geleceğine	  yön	  

verilebilir	  mi?	  

• 	  Ne	  ekersek	  onu	  mu	  biçeriz?	  



Ne	  yapmadık?	  



Deneysel	  Evrim	  &	  Sente#k	  Biyoloji	  

-‐	  An#biyo#ğe	  direnç	  
gösteren	  

bakterilerin	  evrim	  
mekanizmasını	  anlamak	  

-‐ Kirlenmiş	  toprakları	  
daha	  iyi	  temizleyecek	  

bakterileri	  
evrimleş#rmek	  

Bakteri	  evrimine	  yön	  vererek:	  

Bakteri	  evrimine	  yön	  vererek:	  



Astrobiyoloji	  bunun	  neresinde?	  

• 	  Kozmik	  ve	  gezegensel	  belir;lerden	  yola	  çıkarak	  yaşamin	  meydana	  gelisi	  

• 	  Yaşamın	  çevresel	  sınırlarını	  ve	  evrim	  mekanizmaları	  (işleyişleri)	  

• 	  Dünya’da	  ve	  diğer	  ortamlarda	  yaşamın	  geleceğini	  biçimlendiren	  ilkeler	  

Astrobiyoloji:	  Evrende	  biyolojik	  köken,	  evrim,	  barınabilme	  ve	  canlılarin	  geleceği	  	  



Faideli	  Bilgiler	  
S.A.G.A.N.	  (çok	  yakinda	  Türkçe!)	  
saganet.org	  

Astrobiyoloji	  ve	  uzay	  bilimleri	  ile	  ilgili	  herkese!	  

Türkiye	  Astrobiyoloji	  Grubu	  
hsp://www.astrobiyoloji.com/	  

Hazirlayan:	  Ozge	  Kahraman	  

Evrimi	  Anlamak	  
hsp://www.evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa	  

Matema#ksel	  Evrim	  Çalıştayı	  
hsp://matema;kselevrim.org/	  

9-‐15	  Eylül	  2013	  (Başvurular	  açık!)	  
Matema;k	  Köyü,	  Izmir	  Șirince	  



Teșekkürler	  

FF	  Seminerleri	  

Ile#sim:	  	  
betul@bmsis.org	  	  


