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B‹YOLOJ‹K
SAATLER‹M‹ZE
YEN‹ “AYAR”
“Bir gün kaç saattir?” diye sorsam
verece¤iniz yan›t büyük olas›l›kla “24
saat” olurdu. Çünkü toplumlar›n üzerinde söz birli¤i ettikleri sistem 24 saatlik zaman dilimlerini kaps›yor. Bizler
de randevular›m›z›, okul ve iﬂ saatlerini, spora ay›raca¤›m›z süreyi ve en
önemlisi de uyku düzenimizi bu sisteme göre ayarl›yoruz. Peki ama ya içsel saatimiz? Gün içinde
zihinsel ve fiziksel durumlar›m›zda beliren düzenli
de¤iﬂimler de
uyuyor mu bu
24 saatlik sisteme? Asl›na bakacak
olursak
pek de¤il. Çünkü bugün biliyoruz ki ço¤u kiﬂinin biyolojik saati 25 saatlik döngü düzeni çerçeveB‹L‹M ve TEKN‹K 82 Haziran 2006

sinde iﬂliyor. Bu noktada ak›llara gelen soru ﬂu: Biyolojik saatin iﬂleyiﬂinden kim sorumlu? Biyolojik saatlerimizin “ayar merkezleri” olarak kabul
edebilece¤imiz bölge beyinlerimizdeki
yaklaﬂ›k 20.000 sinir bar›nd›ran “Suprakiazmatik çekirdek” bölgesi. Suprakiazmatik kelimesinin kelime anlam›n›
irdeleyecek olursak yukar› (supra) görme sinirleri birleﬂim noktas› (chiasma) gibi bir tan›ma ulaﬂ›yoruz. Ulaﬂt›¤›m›z bu tan›m çekirdek bölgenin görme sinirlerinin birleﬂti¤i noktan›n
hemen üzerindeki yeri hakk›nda bizi ayd›nlat›yor. En
önemli biyolojik döngü elemanlar›m›zdan birinin de
uyku döngüsü
oldu¤unu düﬂününce, “›ﬂ›¤› görme” ile
“biyolojik ri-

tim” aras›ndaki iliﬂki daha da dikkat
çekiyor, ne dersiniz? Zira görüntünün
gözümüze düﬂtü¤ü bölge olan retinadan beynimize ulaﬂan özel bir sinir yolu bulunuyor. Bu sinir yolu ›ﬂ›¤a duyarl›. Karanl›kta ise, beynimizin ortas›nda bulunan pineal bezi ad›na melatonin denilen bir hormon salg›l›yor.
Bu da uykumuzun gelmesine neden
oluyor ve uyar›lm›ﬂl›k seviyemiz azal›yor. Öyleyse tüm bu bilgileri sentezledi¤imizde ulaﬂaca¤›m›z ç›kar›m aç›k:
Gün ›ﬂ›¤› gözümüzde ›ﬂ›¤a duyarl› al›c› sinirleri uyararak sinyallerin suprakiazmatik çekirdek bölgesine ulaﬂmas›n› tetikliyor ve bu bölgeden pineal
salg› bezine ulaﬂan sinyaller melatonin
salg›s›n›n kesilmesine neden oluyor.
Bizler de sabah saatlerindeki uyar›lm›ﬂl›k düzeyimize ulaﬂm›ﬂ oluyoruz.
Daha sonra, güneﬂ batt›¤›nda pineal
bezinin salg›s› melatonin devreye giriyor ve hareketlerimiz yavaﬂlay›p, uykumuz geliyor. Ancak yap›lan deneyler
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Melatonin pineal
bezinde salg›lan›yor

Pineal
bezi

Iﬂ›ksa bu salg›y› durduruyor.

Karanl›k bast›r›nca pineal
bezi melatonin salg›l›yor

Retinadan hipotalamusa giden
sinir yolu
Döngüsel ritmlerden
sorumlu crypthrome
pigmentleri görmeden
sorumlu opsinlerden
farkl› olarak iç retina
tabakas›nda bulunuyor.

Suprakiazmatik Çekirdek
(görme sinirlerinin birleﬂim noktas›n›n üstü)
Biyolojik saat

gösteriyor ki, görme kayb›na sahip kiyona giriyorlar. Dr. Sancar, bu hastalarumlu opsin pigmentlerinden farkl›
ﬂilerden bir k›sm› da uyku döngülerini
r›n cryptochrome pigmentinin üretiolarak retinan›n iç çekirdek tabakas›nrahatl›kla düzenleyebiliyorlar. E¤er ki
minden sorumlu genlerinde herhangi
da bulunuyorlar. Haliyle optik sinirlerdöngüde etkili olan “gün ›ﬂ›¤›” ise nabir sorun olabilece¤inden ya da basit
deki herhangi bir hasar hem görme yes›l oluyor da gün ›ﬂ›¤›n› göremeyen bu
olarak yaln›zca B–2 vitamini eksikli¤i
tisine hem de döngüsel ritim bozuklukiﬂiler biyolojik saatlerini kusursuzca
gösteriyor olabileceklerinden bahsedi¤una neden olurken retinalar›nda yalayarlayabiliyorlar? ‹ﬂte bu noktada, filyor. Bir di¤er konuysa uçakla k›sa zan›zca opsin pigmentinin bulundu¤u
mi geri almak ve bilgileri tekrar gözmanda uzun mesafeler al›n›nca ortaya
bölgenin zarar gördü¤ü kiﬂiler görme
den geçirmek gerekiyor.
ç›kan jetlag sendromu. Bu sendromda
duyular›n› kaybetseler de döngüsel riÇal›ﬂmalar›n› North Carolina Ünitimlerini halen düzenleyebiliyorlar.
yolcunun yaﬂad›¤› co¤rafi saatine
versitesi’nde yürüten ve bu sorunun
adapte olan içsel (biyolojik) saati, gidiDöngüsel ritimler ve biyolojik saat
uyand›rd›¤› merakla yol alan Dr. Aziz
len ülkenin co¤rafi saatine uyum sa¤konusuna apayr› bir bak›ﬂ aç›s› kazanSancar ve ekip arkadaﬂlar› konu haklamakta zorlan›yor ve uyumsuzluk bed›ran bu keﬂfin olas› uygulama alanlak›nda yapt›klar› çal›ﬂmalarla bugüne
lirtileri ç›k›yor.
r›ysa oldukça geniﬂ. Örne¤in, mevsimdek kabul gören “gün ›ﬂ›¤›na duyarl›
K›sacas› art›k biliyoruz ki, görmesel duygudurum bozuklu¤una sahip
görme al›c› sinirlerinin etkin oldu¤u
den sorumlu pigmentlerle döngüsel rihastalar k›ﬂ aylar›nda gün ›ﬂ›¤›na madöngüsel ritimler” fikrini çürüterek
timleri düzenleyen pigmentler birbirleruz kal›nan süre k›sald›¤›ndan depresfarkl› bir gerçe¤e kap› aç›yorlar: Mavi
rinden farkl›. Haliyle de ›ﬂ›¤›n› göre›ﬂ›¤a duyarl› cryptochrome pigmentmeyen biri, e¤er ki cryptochrome pig24:00
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