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‹nsanlar, yüzy›llar boyunca oldu¤u gibi bugün de uzun yaﬂaman›n, genç kalman›n
s›rlar›n› ar›yorlar. Yaﬂlanman›n farkl› yönlerini aç›klamak üzere farkl› kuramlar öne
sürülüyor. Örne¤in, bir kurama göre insanlar, 200 milyon soluk al›p verme, 1 milyar
kalp at›ﬂ›, 300 milyon mide kas›lmas› ve 20 milyar göz k›rpmas› kadar yaﬂarlar...
Bütün canl›lar do¤ar, büyür, yaﬂlan›r ve ölür. Peki ama, neden yaﬂlan›yoruz? Neden daha uzun süre genç kal›p
daha uzun süre yaﬂam›yoruz? Neden
baz› insanlar baﬂkalar›na göre çok daha çabuk yaﬂlan›yorlar? ‹nsanlar, ça¤lar boyunca bu sorular›n yan›t›n› aram›ﬂlar. Bugünse, yaﬂlanman›n araﬂt›r›lmas›nda heyecan verici bir noktaday›z.
Tarihte ilk kez insanlar, yaﬂlanma ad›
verilen bulmacan›n parçalar›n› birleﬂtirmede önemli yol katettiler.
Yaﬂlanma, bir hücrede, bir organda
ya da organizman›n tamam›nda gerçekleﬂebilir. Yetiﬂkin canl›larda yaﬂam boyu süren bir süreçtir ve pek çok farkl›
yönü vard›r. Bu nedenle olsa gerek,
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yaﬂlanma konusunda, herbiri yaﬂlanman›n belli yönlerini aç›klamaya çal›ﬂan pek çok kuram bulunuyor. Yaﬂlanma sürecini araﬂt›ran bilim dal› olan gerontolojinin çal›ﬂma alan› çok geniﬂ.
Örne¤in, yaﬂlanma sürecinin iﬂleyiﬂini
canl›lar›n kal›t›msal özellikleriyle aç›klamaya çal›ﬂan kuramlara göre, t›pk›
göz rengimiz ya da boyumuzun uzunlu¤u gibi, hücrelerin ya da canl›lar›n
yaﬂam süresi de kal›t›msal olarak programlanm›ﬂt›r. Bedenimizin iﬂleyiﬂini
sa¤layan enzimler ve hormonlar›n üretilmesi gibi iﬂlevlerle ilgili bütün bilgiler genlerimizde sakl›d›r; her canl›daki
belli genler, yaﬂam süresini belirleyen
bilgileri de taﬂ›r.

Genlerin yaﬂlanmayla iliﬂkisini vurgulayan bir baﬂka varsay›ma göreyse,
hücrelerimizin ölümü, proteinlerin
kodlanmas› s›ras›nda gerçekleﬂen hatalar›n üst üste birikerek hücrenin iﬂleyiﬂini olanaks›z hale getirmesine ba¤l›d›r. DNA kopyalamas› s›ras›nda hücreler s›k s›k mütasyona u¤rar. Bu mütasyonlar›n bir bölümü do¤ald›r; bir bölümüyse, morötesi ›ﬂ›n›m, zehirli maddeler gibi d›ﬂ etkenler yüzünden olur. Bu
tür hasarlar›n ço¤u, zarar görmüﬂ bölümleri yok eden ve yerine yenisini koyan enzimlerce onar›l›r. Ancak, bu onar›m da her zaman tam baﬂar›yla gerçekleﬂmez. Araﬂt›rmac›lar, yaﬂlanmaya
ba¤l› olarak hücrelerin onar›m iﬂlerin-

de de azalma oldu¤unu gözlemiﬂler. ‹ﬂte, yaﬂl›l›k ve ölüm, yaﬂ ilerledikçe hücrelerin iﬂleyiﬂinde gerçekleﬂen hatalar›n artarak birikmesi ve günün birinde
hücrenin iﬂleyemez hale gelmesiyle ilgili olabilir. Baz› araﬂt›rmac›lar buna dayanarak, DNA onar›m›n›n anlaﬂ›lmas›n›n, hem yaﬂlanma sürecine, hem de
çeﬂitli hastal›klar›n tedavisine ›ﬂ›k tutaca¤›n› düﬂünüyorlar. Örne¤in, Cockayne Sendromu olarak bilinen hastal›kta,
kiﬂide genç yaﬂtayken yaﬂlanma belirtileri görülmeye baﬂlar. Araﬂt›rmalarda,
bu hastal›¤› taﬂ›yan insanlarda, DNA
onar›m›n›n hiç gerçekleﬂmedi¤i ya da
ender olarak gerçekleﬂti¤i görülmüﬂ.
DNA onar›m› üzerinde çal›ﬂan baﬂka
araﬂt›rmac›lar da, hücrelerin etkin durumdaki genleri ve DNA sarmal›n›n
kopyalanan bölümündeki hatalar›, baﬂka bölgelerdeki hatalara göre çok daha
h›zl› onard›klar›n› gözlemiﬂler.
Hücrelerde hasara yol açan bir baﬂka do¤al olay da, besinlerin yak›lmas›
s›ras›nda ortaya ç›kan kimyasallar olan
"serbest radikaller"in etkinlikleri. Serbest radikaller, genellikle oksijen içeren, tek baﬂ›na gezen, negatif yüklü
moleküllerdir. Hücre içinde proteinlere, lipidlere ve DNA’ya sald›r›p buralardan elektrik yüklerini dengeleyecek
moleküller çalarak hücrelere zarar verirler. Hücreler, serbest radikallerin etkinliklerinden korunmak için antioksidan ad› verilen enzimler üretirler. Bu
enzimler, serbest radikalleri oksijen ve
su gibi hücreye zarars›z moleküllere
dönüﬂtürür. Yaﬂlanman›n serbest radikallerle ilgili varsay›m›na göre, yaﬂland›kça bedenimizin serbest radikallerle
baﬂ etme yetisinde azalma olur. Yaﬂlanmayla ilgili bedensel de¤iﬂikliklerin hemen hepsinden serbest radikallerin
hücrelerde yol açt›¤› hasar sorumludur. Yine bu görüﬂe göre, hücrelerdeki
antioksidan maddelerin say›s›n› art›rmak, canl›n›n yaﬂam süresinin uzamas›n› sa¤lar.

H›zl› Yaﬂa Genç Öl
Do¤aya bakt›¤›m›zda, bütün canl›lar›n yaﬂam sürelerinin birbirinden farkl›
oldu¤unu görürüz. Peki ama, örne¤in
neden kunduzlar 35 y›l yaﬂarken gelincikler 2-3 y›ll›k bir ömür sürer? Ya da,
ﬂempanzeler 40-45 y›l yaﬂarken geyiklerin neden 20 y›l kadar yaﬂad›¤›n› hiç

Telomerler ve Telomeraz Enzimi
Telomerler, hücre bölünmesi s›ras›nda
DNA’n›n uçlar›ndaki kal›t›msal malzemelerin
y›pranmas›n› önleyen, kromozomlar›n uçlar›ndaki bölgelere verilen ad. Araﬂt›rmac›lar, telomerlerin beden hücrelerimizin
ömrünü belirlemede etkili oldu¤unu düﬂünüyorlar. Beden hücrelerimiz ço¤almak için bölündükçe,
telomerlerinin boyu
her bölünmede biraz
k›sal›yor. Telomerler
hücrenin kal›t›msal
malzemesini koruyamayacak kadar k›sal-

düﬂünmüﬂ müydünüz? Yüz y›l› aﬂk›n bir
süredir, genellikle metabolizma h›z› yüksek olan canl›lar›n,
metabolizma h›z› düﬂük olan canl›lara
göre daha az yaﬂad›¤› görüﬂü kabul
ediliyor. Örne¤in, fareler gibi metabolizma h›z› yüksek canl›lar k›sa yaﬂarken, kaplumba¤alar gibi metabolizma
h›z› düﬂük canl›lar daha uzun bir ömür
sürüyor. Bu kuram, ilk kez Alman fizyolog Max Rubner taraf›ndan ortaya
at›lm›ﬂ. At, inek, kedi ve kobay fare gibi hayvanlar›n metabolizmalar›n›n h›z›,
bedenlerinin büyüklü¤ü, ve yaﬂam süresi aras›ndaki iliﬂkiyi de¤erlendiren
Rubner, bütün canl›lar›n belli bir miktar enerjiyle dünyaya geldi¤ini ve bu
enerji miktar›n› harcad›¤›nda da ölümün kaç›n›lmaz oldu¤unu öne sürmüﬂtü. Rubner, denek hayvanlar›n›n metabolizma h›zlar›n› ve yaﬂad›klar› maksimum zaman› kullanarak, yaﬂamlar› boyunca tüketecekleri toplam enerji miktar›n› hesaplam›ﬂ. Daha sonra bu say›y›
onlar›n kütlelerine bölerek, farkl› türlerden hayvanlar›n bedenlerindeki belli
bir miktar dokunun, ortalama olarak
ne kadar enerjiye gereksinim duydu¤unu bulmuﬂ. Sonuç olarak, farkl› türlerden de olsalar, hayvanlarda bu say›lar›n birbirine çok yak›n oldu¤unu görmüﬂ. Örne¤in, kobay farelerin bir
graml›k dokusu yaﬂam boyunca 260
kaloriye gereksinim duyarken, ayn› say› atlarda 280 kalori. Rubner’in varsay›m›na göre, do¤umla birlikte yaﬂam
saatimiz de çal›ﬂmaya baﬂl›yor. Buna
göre, yaﬂam boyunca tüketilecek toplam enerji miktar›, kalp at›ﬂlar›m›z›n say›s›, uyku döngüsü ya da soluk al›p verme say›s› gibi, bedenin çeﬂitli iﬂlevleriy-

d›¤›nda, hücre yaﬂlanmaya baﬂl›yor. Telomerazsa, 1997 y›l›nda keﬂfedilen ve telomer
üretmeye yarayan bir enzim. Ba¤lar› gevﬂeyen
telomerleri yeniden sa¤lamlaﬂt›rarak
hücrenin ömrünü uzat›yor. Bu enzim, yaln›zca ölümsüz kanser
hücrelerinde, sperm ve yumurta hücrelerinde etkin durumda. Araﬂt›rmac›lara göre, beden
hücrelerimizin de telomeraz üretmesini
sa¤lamak, insan ömrünün
uzamas›n›
sa¤layabilir.

le de ba¤›nt›l›d›r. Bu
iﬂlevleri nas›l yerine getirdiklerine bakarak da canl›lar›n yaﬂam süreleri konusunda
fikir edinebiliriz. Örne¤in insanlar, 200
milyon soluk al›p verme, 300 milyon
mide kas›lmas›, 1 milyar kalp at›ﬂ› ve
20 milyar göz k›rp›ﬂ› kadar yaﬂarlar.
Günlük yaﬂant›m›zda bu fiziksel olaylar›n h›zlanmas›na yol açan deneyimler,
örne¤in heyecanlanmak, stres, a¤›r yemekler, uyku düzenimizin bozulmas›,
aﬂ›r› bedensel egzersiz yapmak, ömrümüzün k›salmas›na neden olur. Bunlar› dikkate alarak yaﬂant›m›z› enerji tasarrufu yapacak biçimde düzenleyebilir; uzun bir ömür sürme ﬂans›n› yakalayabiliriz. E¤er yaﬂam boyunca enerji
tasarrufu yap›p enerjimizi yavaﬂ yavaﬂ
tüketirsek, yaﬂlanmay› da o oranda yavaﬂlatabiliriz. Enerjimizi h›zl› tüketti¤imizdeyse, daha h›zl› yaﬂlan›r›z.
Yaﬂam h›z› varsay›m›na göre, canl›lar›n metabolizma h›z›, serbest radikaller gibi zararl› maddelerin ne kadar
h›zl› artaca¤›n› ve yaﬂlanman›n ne kadar h›zl› olaca¤›n› da belirler. Örne¤in,
araﬂt›rmac›lar, normalden daha so¤uk
yaﬂam koﬂullar›nda sirke sineklerinin
metabolizmas›n›n, yani besinleri yakma
h›z›n›n yavaﬂlad›¤›n› ve ömürlerinin
uzad›¤›n› görmüﬂler. (Elbette bu yöntem memeliler gibi s›cak kanl› hayvanlarda bir iﬂe yaramaz; çünkü memeliler,
so¤uk ortamlarda vücut s›cakl›klar›n›
koruyabilmek için metabolizma h›zlar›n› art›r›rlar.)
Araﬂt›rmac›lar›n laboratuvar hayvanlar›n›n ömürlerini uzatmak için kulland›klar› bir baﬂka yöntemse, kalori k›s›tlamas›. Fareler, sirke sine¤i ve maymunlar üzerinde yap›lan çeﬂitli araﬂt›rMart 2001 59 B‹L‹M ve TEKN‹K

yeterli. Kuﬂlar› ele alal›m örne¤in. Kuﬂlar›n metabolizma h›zlar›, kendi boylar›ndaki memelilerinkine göre çok daha
yüksektir; ancak, kendi boylar›ndaki
memelilere göre çok daha uzun yaﬂarlar. Memeliler aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rmaya ne dersiniz? Avustralya’da yaﬂayan Gymnobelideus leadbeateri ve Petaurus breviceps adl› iki keseli türüne
bakalal›m. Bu iki canl›y› d›ﬂ görünüﬂlerine bakarak birbirinden ay›rmak neredeyse imkans›z gibidir. Davran›ﬂlar›
birbirlerininkine çok benzer. Toplumsal yaﬂamlar› da öyle. ‹kisi de a¤aç özlerine ve örümceklere düﬂkündür. Peki
*Yaﬂlanma üzerinde çal›ﬂan bir evrimsel biyolog olan
Austad, çevrenin, canl› topluluklar›n›n yaﬂam biçimleama, nas›l oluyor da, P. breviceps’ler,
rini nas›l ﬂekillendirdi¤iyle ilgileniyor. Austad, canl›laakrabalar› G. leadbeateri’den iki kat dar›n yaﬂam sürelerinin nas›l bibirinden bu kadar farkl›
ha
uzun yaﬂ›yor? (P. breviceps’lerin
oldu¤u sorusunun yan›t›n› bulmak için canl›lar›n
metabolizma
h›z›n›n daha yüksek olduyaﬂam koﬂullar›na bak›lmas› gerekti¤inin söylüyor.
¤unu da belirtelim.) Steven Austad, bu
cu ölüm ya da baﬂka bir hayvana yem
bulmacan›n yan›tlar›n›n da evrimde ve
olma gibi tehlikelerden uzun vadeli koekolojide gizli oldu¤unu belirtiyor.
runmaya yarayan özellikler geliﬂtirmiﬂ
Canl›lar›n yaﬂam sürelerini anlamak
olmas›. Yani asl›nda, yaﬂlanma ad› veriiçin, öncelikle onlar›n yaﬂam koﬂullar›len sürecin ve ölümün zamanlamas›,
n› göz önüne almak gerekiyor. Üreme,
canl›lar›n çevrelerine uyum sa¤lama
bütün canl›lar›n yaﬂam›nda önemli yer
mekanizmalar›ndan biri.
tutar. Canl›lar›n, yaﬂl›l›k dönemi ve
Canl›lar›n yaﬂam süresinin boylar›ölüm de dahil olmak üzere bütün yana ve metabolizmalar›n›n h›zlar›na göﬂamsal iﬂlevleri, üremeye hizmet edere belirlendi¤i varsay›m›na geri dönecek biçimde ﬂekillenir. Bu görüﬂ ilk
lim. Yaﬂlanman›n evrimsel kökenleri
kez, günümüzden yar›m yüzy›l kadar
üzerinde çal›ﬂan araﬂt›rmac›lara göre,
önce, Nobel ödüllü evrim kuramc›s› Pebu varsay›m›n asl›nda pek de do¤ru olter Medawar taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ.
mad›¤›n› görmek için do¤aya bakmak
Medawar, bulundu¤u çevreye en iyi biçimde uyum sa¤lam›ﬂ canl›lar›n bile her zaman bir kaza
Yaﬂ Gruplar›na Göre Dünya Nüfusu
sonucu ya da kendisiyle beslenen bir baﬂka canl›ya yem
80’in
olup yaﬂam›n› yitirme tehlikeKad›nlar
siyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
Erkekler
belirtmiﬂ. D›ﬂ nedenlere ba¤l›
bu tür ölümlerin görülme s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u canl›
türlerinde, o türün bireylerinin belli bir yaﬂa kadar yaﬂama olas›l›klar› da o oranda
düﬂük oluyor. Bu durum, do(Milyon)
¤al seçilim yoluyla canl›lar›n
yaﬂlanma süreçlerini ﬂekillenGeçti¤imiz yüzy›lda, insanlar›n yaﬂam beklentisi geçmiﬂe göre büyük oranda artdiriyor. D›ﬂ nedenlere ba¤l›
t›. Örne¤in, 1900 y›l›ndan bu yana ABD’de do¤an bir bebe¤in yaﬂam beklentisi
ölüm olas›l›¤› yüksek oldu% 62 oran›nda artarak, 47 y›ldan 76 y›la ç›kt›. Bu süre, kalori k›s›tlamas› ya da
baﬂka yöntemlerle laboratuvar hayvanlar›n›n yaﬂamlar›nda görülen art›ﬂtan çok
¤unda do¤al seçilim, üremeyi
daha fazla. ‹nsanlar›n yaﬂam beklentisindeki bu art›ﬂ›n nedeniyse, genlerimizde
yaﬂamlar›n›n daha erken döherhangi bir de¤iﬂikli¤in olmas› de¤il elbette. Yaﬂam beklentisindeki art›ﬂ, büyük
nemlerinde gerçekleﬂtiren bioranda insan topluluklar›n›n temiz su, yeterli beslenme, sa¤l›k yard›mlar› gibi koreylerin genlerini tercih edilayl›klara eriﬂme olanaklar›n›n artmas›yla aç›klan›yor. Öte yandan, Dünya üzerindeki bütün insanlar bu olanaklardan eﬂit oranlarda yararlanam›yor. Dünya Sa¤l›k
yor. Olabildi¤ince erken üreÖrgütü’ne göre, örne¤in günümüz koﬂullar›nda Sierra Leone’de do¤an bir bebeyip kaynaklar› yavrular›na ge¤in 40. do¤um gününü görme olas›l›¤› çok düﬂük. Afrika’da ve Rusya gibi ülkeçiren bireyler seçiliyor, ötekilerdeyse, AIDS’ten ekonomik güçlüklere kadar pek çok nedene ba¤l› olarak, inler eleniyor. Çünkü, geç üresanlar›n yaﬂam beklentisinde düﬂüﬂler gözleniyor.

malardan, bu hayvanlar›n ald›klar› kalori miktar› k›s›tland›¤›nda, ömürlerinin uzad›¤›n› biliyoruz. Araﬂt›rmac›lar,
bu yöntemi ilk kez fareler üzerinde denediklerinde, farelerin ömrünün, daha
az kaloriyle yaﬂamak için metabolizma
h›zlar›n› düﬂürmeleri nedeniyle uzad›¤›
sonucuna varm›ﬂlar. Ancak daha sonra,
1985 y›l›nda Texas Üniversitesi’nden
bir grup araﬂt›rmac›, kalori k›s›tlamas›
yönteminin farelerin ömrünü uzatmas›n›n metabolizma h›z›yla iliﬂkili olmad›¤›n› göstermiﬂ. Bu araﬂt›rmac›lar, kalori k›s›tlamas›n›n baﬂlamas›ndan sonra
farelerin metabolizma h›zlar›n›n gerçekten de düﬂtü¤ünü, ancak, k›sa bir
süre sonra tekrar eski düzeyine eriﬂti¤ini ortaya ç›karm›ﬂlar. Peki ama, o zaman kalori k›s›tlamas› canl›lar›n ömrünü nas›l uzat›yor dersiniz? Idaho Üniversitesi’nden Steven Austad, kalori k›s›tlamas›na gidildi¤inde yaﬂam süresinin artmas›n›n nedeninin, hayvanlar›n
k›tl›k zamanlar›nda çevreye uyumlar›n›
sa¤layan evrimsel bir mekanizman›n
devreye girmesinde sakl› oldu¤unu düﬂünüyor. Canl›lar, beslenme olanaklar›
k›s›tl› oldu¤unda, o koﬂullarda üremek
ve yaﬂama ﬂans› az olan yavrular dünyaya getirmek yerine, enerjilerini bedenlerini tamir etmek ve zinde tutmak
için kullan›yorlar.

Yaﬂlanmaya
Evrimsel Bak›ﬂ
Steven Austad’›n da içinde bulundu¤u ve say›lar› gittikçe artan bir grup araﬂt›rmac›, yaﬂlanma sürecini anlamak ve canl› türleri aras›nda
yaﬂam süresi bak›m›ndan neden bu kadar çok farkl›l›k
görüldü¤ünü bulmak için,
ekolojiden (çevrebilim) ve evrimden dersler al›nmas› gerekti¤ini düﬂünüyorlar. Onlara göre, uygun koﬂullar sa¤lan›rsa canl›lar›n evrim sürecinde, örne¤in, hücrelerdeki
hasar›n yaﬂl›l›kta da etkin bir
biçimde onar›lmaya devam
edilmesi ya da daha etkin bir
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi oluﬂturulmas› gibi, uzun bir yaﬂam
sürmeye yarayan özellikler
geliﬂebilir. Bunun ön koﬂuluysa, o canl›n›n kaza sonuB‹L‹M ve TEKN‹K 60 Mart 2001

yen ve enerjisini kendi bedeninin bak›m›na yönlendiren bireylerin, henüz
üreyemeden avc›lara yem olma olas›l›¤›
da yüksektir. Yani, d›ﬂ nedenlere ba¤l›
ölüm olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unda,
hayvanlar enerjilerini uzun vadeli koruma sa¤layan, verimlili¤i
yüksek bir ba¤›ﬂ›kl›k sistemine, sözgelimi serbest radikallerin y›k›c›
etkisine karﬂ› koymaya
yarayan etkin mekanizmalar geliﬂtirmeye yönlendirmektense, soyun devam› ve çevreye
uyum aç›s›ndan daha yararl› bir
strateji geliﬂtirmiﬂ oluyorlar.
Austad, uygun çevre koﬂullar›nda do¤al seçilimin, serbest radikallerin etkinlikleri gibi olumsuz etkilerle baﬂ etmeye yarayacak mekanizmalar› tasarlayabilece¤ini belirtiyor. Baﬂka bir deyiﬂle, canl› türleri aras›nda yaﬂam süresi aç›s›ndan görülen farkl›l›klar, hücrelerin gördü¤ü zararlar›n birikerek normal iﬂleyiﬂin olanaks›zlaﬂmas›ndan de¤il, hücre onarma mekanizmalar›na verilen önemden kaynaklan›yor. Bir canl› türü, örne¤in koruyucu
bir kabuk ya da kanatlar gibi, düﬂmanlar›ndan sak›nmakta etkili bir özellik
geliﬂtirdi¤inde, bu durum o türün d›ﬂ
nedenlerle ölme riskini azaltabilir. O
zaman do¤al seçilim, bedeni hücre yaﬂlanmas›n› geciktirmek ve canl›n›n yaﬂam süresini uzatmak için ﬂekillendirmeye baﬂlar. Austad’a göre, küçük hayvanlar›n genellikle daha çabuk yaﬂlanmas›n›n nedeni metabolizma h›zlar›n›n
daha yüksek olmas› de¤il; genellikle bu
hayvanlar›n y›llar boyunca düﬂmanlar›ndan kaçabilme ve rahat rahat üreyebilme olas›l›klar›n›n olmamas›. Bu nedenle, do¤al seçilim onlar›n uzun süre
yaﬂayacak bedenlere kavuﬂmas›n› tercih etmiyor olabilir.
Austad’›n bu görüﬂleri, 1980’li y›llar›n baﬂ›nda, Amerika’ya özgü keseli bir
hayvan olan opossumlar›n üremeleri
üzerinde çal›ﬂ›rken ﬂekillenmeye baﬂlam›ﬂ. Araﬂt›rma s›ras›nda, opossumlar›n
çok çabuk yaﬂland›klar›n› fark etmiﬂ.
Sözgelimi, metabolizma özellikleri onlar›nkine çok benzeyen oklu kirpiler
20 y›l yaﬂayabiliyorken, opossumlar›n
ömürlerinin neden bir iki y›lla s›n›rl› oldu¤unu araﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂ: Bunun
nedeninin, opossumlar avc›lara karﬂ›
korunaks›z bir yaﬂam sürerken, oklukirpilerin dikenleri sayesinde düﬂman-

Sirke Sine¤inin Hünerleri
Uzun yaﬂamak için biraz aç kalmaya ne dersiniz? Bir memelinin yaﬂam süresini art›rmak için
ﬂimdiye kadar do¤rulu¤u kan›tlanm›ﬂ tek yöntem, canl›n›n ald›¤› kalorilerin % 30 oran›nda k›s›tlanmas› yoluna gitmek. Bu yöntem, buguüne kadar fareler, sirkesinekleri ve maymunlar üzerinde denendi. Bunun insanlarda iﬂe yaray›p yaramayaca¤›ysa henüz bilinmiyor. Baz› araﬂt›rmac›lar yaﬂlanman›n, hücrede besinlerin yak›lmas› s›ras›nda aç›¤a ç›kan serbest radikallerin proteinlere, lipidlere
ve hatta DNA ‘ya sald›rarak hücreye zarar vermesi ve bu zarar›n zamanla birikerek artmas› sonucu
gerçekleﬂti¤ini düﬂünüyorlar. Kimilerine göre, kalori k›s›tlamas› yönteminin iﬂe yaramas›n›n
nedeni, canl›n›n tüketi¤i kalori miktar› düﬂünce, hücrede besinlerin yak›lmas› s›ras›nda
ç›kan serbest radikallerin yo¤unlu¤unun da düﬂmesi. Araﬂt›rmac›lar, sirke sine¤inde
bulunan "Indy" ad› verdikleri bir genin etkinli¤ini k›s›tlad›klar›nda, sine¤in normalden iki kat daha uzun yaﬂad›¤›n› gösterdiler. Araﬂt›rmac›lar, Indy geninin normal iﬂlevinin büyük olas›l›kla ba¤›rsaklardaki besinlerin emilmesiyle iligili oldu¤unu düﬂünüyorlar. Bu genin iﬂlevini k›s›tlamak, bir tür kalori k›s›tlamas›na neden oluyor.
Araﬂt›rmac›lar, günün birinde, Indy geninin üretti¤i proteinler konusunda edinilecek
bilgilerden, insan ömrünü uzatmada yararlan›labilece¤ini düﬂünüyorlar.

lar›n› kendisinden uzak tutabilmesi oldu¤unu düﬂünüyor. Austad, gerontoloji dünyas›ndaki ününüyse, bambaﬂka çevre koﬂullar›nda yaﬂayan iki farkl› Virginia opossumunu karﬂ›laﬂt›rd›¤› araﬂt›rmas›yla kazanm›ﬂ.
Araﬂt›rmac›, Georgia k›y›lar›ndaki Sapello Adas›’nda 4000 y›ld›r pek fazla
düﬂmanlar› olmadan yaﬂayan Virginia
opossumlar›n›n, Güney Carolina’da yaﬂayanlara göre, çok daha uzun yaﬂad›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂ. Bu da, kendileriyle beslenen hayvanlar›n az oldu¤u ve
besinin bol bulundu¤u adada yaﬂayan
opossumlar›n, zaman içinde enerjilerinin ço¤unu çabucak ve bol bol yavrulamak için harcamak yerine, ba¤›ﬂ›kl›k
sistemlerini geliﬂtirmek ve daha uzun
süre sa¤l›kl› kalmak için harcam›ﬂ olduklar›n› gösteriyor.
Kuﬂlar› da unutmamak gerekir.
E¤er yaﬂlanmayla gelen sorunlar›n sorumlusu oksijen metabolizmas›ysa,
kendi boyutlar›ndaki memelilere göre
oksijeni çok daha h›zl› yakmalar›na,
yüksek glikoz düzeylerine ve metabolizma h›zlar›n›n çok yüksek olmas›na
karﬂ›n kuﬂlar, birçok memeliye göre
çok daha uzun yaﬂarlar. Yaﬂlanmay›,
hücrelerin yaﬂam için gerekli iﬂlevlerini
yerine getirmesi s›ras›nda ortaya ç›kan
serbest radikallerin, zaman içinde birikmesiyle hücrelere verdi¤i zarara ba¤layan varsay›ma geri dönelim. Bugün
yaﬂlanma araﬂt›rmac›lar›n›n bir ço¤u,
serbest radikallerle savaﬂman›n yollar›
üzerinde çal›ﬂ›yorlar. Uzun yaﬂayan
canl›lar›n hücrelerinde, genç kalmalar›n› sa¤layan savunma ve onar›m mekanizmalar› yeni yeni ortaya ç›kar›lmaya
baﬂland›. Bu iﬂlevlerde rol oynayan
kimyasallardan biri, serbest radikalleri

temizleyen "süperoksit dismutaz" adl›
bir enzim. Uzun ömürlü hayvan türlerinde, canl›n›n metabolizma h›z› ne
olursa olsun, bu enzimin yüksek düzeyde oldu¤u görülmüﬂ. Kuﬂlarsa, yaﬂlanmaya karﬂ› baﬂka bir hücre savunmas› geliﬂtirmiﬂ gibi görünüyorlar.
Kuﬂlar›n metabolizma h›zlar›n›n boylar›na oran›n›n yüksek olmas›na karﬂ›n,
metabolizmalar›n›n beklenenden çok
daha az miktarda serbest radikal üretti¤i görülmüﬂ. Bunun nas›l iﬂledi¤iyse
henüz bilinmiyor.
Evrimsel bak›ﬂ aç›s›, canl›lar›n neden bu kadar farkl› h›zlarda yaﬂland›¤›n› söyleyebilir. Ancak, bu süreçlerin nas›l bu kadar farkl› olabildi¤ini, kal›t›mbilimcilerin çal›ﬂmalar› sayesinde ö¤renebilece¤iz. Öteki canl› türlerinde evrim sonucu kazan›lm›ﬂ yavaﬂ yaﬂlanma
mekanizmalar› bulunup bu bilgiler,
yaﬂlanmaya karﬂ› terapiler geliﬂtirilmesinde kullan›labilir. Son y›llarda, yaﬂlanmada rol oynayan genlerin bulunup
iﬂlevlerinin çözümlenmesi, hücrelerimizin serbest radikallerin zararl› etkilerini onarma mekanizmalar›n›n anlaﬂ›lmas› olas›l›¤›, yaﬂlanma bulmacas›n›n
eninde sonunda çözülece¤i umudunu
do¤urdu. Öte yandan, yaﬂlanma evrimsel süreçte geliﬂen uyum mekanizmalar›n›n ürünüyse, çok karmaﬂ›k kal›t›msal ögeyi içeriyor olmal›. Bu nedenle
de, ne kadar çal›ﬂ›rsak çal›ﬂal›m, bulmacay› çözmek için gereken bilgilerin bir
araya getirilmesi güç olaca¤a benziyor.
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