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‹kisi de sonucu göremeyecek; ama
yaﬂlanma üzerinde çal›ﬂan iki
araﬂt›rmac›, Idaho ve Moskova
Üniversiteleri’nden zoolog Steven
Austad ile Chicago Ünversitesi’nden
epidemiyolog S. Jay Olshansky belki
de torunlar›n› rahat ettirecek bir
"serveti" gözden ç›karacak kadar
iddial›. ‹nsan ömrünün s›n›rlar›
konusunda giriﬂtikleri bahis için iki
araﬂt›rmac›, bir bankaya 150’ﬂer dolar
yat›rd›lar. Toplam üçyüz dolar, 2150
y›l›nda iddiay› kazanan›n
mirasç›lar›na gidecek. Bugün için
öyle göz kamaﬂt›r›c› bir miktar de¤il;
ama, birbuçuk yüzy›l sonra yar›m
milyar dolar edebilir.
Austad, o tarihe kadar en az bir
kiﬂinin biliﬂsel yeteneklerini
koruyarak 150 yaﬂ›na kadar
yaﬂayabilece¤ini söylüyor. Olshansky
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ise, herhangi bir kimsenin
130’unu geçebilece¤inden
kuﬂku duyuyor.
Günümüzde bilinen
uzun yaﬂam rekoru 122
y›l. Austad’a güven
veren, fareler, kurtçuklar
ve sirke sineklerinin yaﬂam
sürelerini uzatmak için
yap›lan deneylerin
baﬂar›s›. Bu
baﬂar›n›n s›rr›n›n,
hücreleri oksidasyon
hasar›ndan
kurtarmada yatt›¤› san›l›yor.
Olshansky’e göreyse
s›n›rs›z yaﬂam öyle
yak›nlarda elde
edilebilecek bir ﬂey
de¤il. Araﬂt›rmac›,
“bedenimizin kendi kendini
yenilemesi için genetik bir yol
bulunmad›¤›ndan, 150 y›l yaﬂaman›n
tek yolu gen mühendisli¤inin
araçlar›ndan yararlanmakt›r” diyor.
Austad ve Olshansk’ye göre gen
mühendisli¤iyle "kusurlar›m›z›"
düzeltmek de sonuçta pek karl› bir iﬂ
olmayabilir. Örne¤in, bo¤ulma riskini
azaltmak için solunum kanal›n›
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de¤iﬂtirdi¤ini vurgulayarak, ödül
da¤›t›m›nda atlanm›ﬂ olmas›n›n herkesi
hayrete düﬂürdü¤ünü söylüyor.
Emekli olmas›na karﬂ›n halen Viyana
Nobel Ödüllerinin aç›klanmas›ndan
Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin
sonra haks›zl›k suçlamalar› ola¤an
Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nde
hale geldi. Ancak 2000 y›l›n›n t›p
çal›ﬂmalar›n› aktif biçimde sürdüren
ödülünün yol açt›¤› tepki öyle s›radan
Hornykiewicz, Parkinson hastal›¤›n›n
de¤il. Tam 250 araﬂt›rmac›, bir aç›k
dopamin adl› sinyal iletici maddenin
mektubu imzalayarak ödülün gerçek
eksikli¤inden kaynakland›¤›n› 1960
sahibine verilmeyiﬂini protesto etti.
y›l›nda aç›klam›ﬂt›. Kadavra beyinleri
Geçen y›l›n t›p ödülü, sinirlerin nas›l
üzerinde yapt›¤› araﬂt›rmalarla bu
sinyal al›ﬂveriﬂinde bulunduklar›n›
sonuca ulaﬂan Hornykiewicz, bir y›l
gösteren üç araﬂt›rmac›ya
sonra da Parkinson
2000 y›l› Nobel T›p Ödüllerini alan Eric Kandel (solda), Paul Greengard (ortada) ve Arvid Carlsson (sa¤da)
verilmiﬂ ve Nobel Vakf›’nca
hastalar›na dopamin yap›c›
yap›lan aç›klamada, bu
maddelerin verilmesiyle
araﬂt›rmalar›n Parkinson
hastal›¤›n geriletilebildi¤ini
hastal›¤› ve öteki sinirsel
aç›klam›ﬂt›. ‹mza
bozukluklar›n tedavisindeki
sahiplerinden nörolog Ali
önemi vurgulanm›ﬂt›. Aç›k
Rajput, "bu, Parkinson’a
mektubu imzalayanlara
karﬂ› hala en etkili
göreyse sorun, ödülü alanlar›n
silah›m›z" diyor.
buna lay›k olmamalar› de¤il,
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Parkinson hastal›¤›na yol açan etkeni
ilk keﬂfeden ve bugün hâlâ kullan›lan
tedaviyi öneren bilim adam›n›n
unutulmuﬂ olmas›. Mektup, ödülün
verildi¤i üç bilim adam›n› kutlamakla
birlikte nörolog Oleh Hornykiewicz’in
de onurland›r›lmamas›n› eleﬂtiriyor.
Protestocular aras›nda ünlü
sinirbilimcileri de var. Florida’daki
Mayo Klinik’ten John Hardy,
Hornykiewicz’in çal›ﬂmalar›n›n
nörofarmakoloji (sinirsel hastal›klar›n
ilaçla tedavisi) uygulamalar›n› kökten

de¤iﬂtirmek, a¤›zdan nefes alma ve
konuﬂmay› güçleﬂtirecek. ‹ki
ayak üzerinde yürümenin
getirdi¤i zararlar› gidermek için
kavisli bir boyun, geriye do¤ru
bükülen dizler ve öne
do¤ru e¤ik bir beden,
iﬂitme kayb›n› önlemek
için de daha büyük
ve daha oynak
kulaklar gibi
"iyileﬂtirmelerin"
de cinsel yaﬂam›
olumsuz
etkileyece¤i
düﬂünülüyor.
Olshansky’nin
grubunun öteki
dizayn önerileri
aras›nda ﬂunlar da
var: sinirlerin retina’dan ayr›lmas›n›
önlemek için optik sinirin baﬂka
biçimde tasar›m ve montaj›, organlar›
yerinde tutabilmek için daha çok
say›da kaburga . Kad›nlar›n idrar
torbalar›n› güçlendirmek için daha
fazla kas ve erkeklerin baﬂ belas›
prostat›n yeniden elden geçirilmesi.

