Yaflamsal S›v›

Tükürük

Sindirim sistemimizin bir parças›n› oluflturan
tükürük, kimi zaman hayvanlar aras› haberleflmede,
kimi zaman savaflta, kimi zaman da tedavide önemli
ifllevler üstleniyor. ‹çeri¤i evrim sürecinde çeflitlenerek hayvan türlerinin devaml›l›¤›n›
sa¤lamada katk›da bulunan tükürük s›v›s› üzerinde, flimdi de insan yaflam›n› koruma amac›yla araflt›rmalar yap›l›yor.
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“D

e¤erini, kaybedince anlars›n” cümlesi, asl›nda tükürü¤ü anlatmak için
de oldukça uygun.
K›ymetini henüz çok iyi bilmesek de yine de, bilimsel çerçevede tükürük konusunda heyecanl› konuflmalar yapmak
için iyi nedenler var. Dudaklar›m›z› ›slatmaktan çok daha öte ifllevlere sahip
olan tükürük, s›rad›fl› do¤al tarihiyle oldukça karmafl›k bir biyolojik s›v›. Bilindik, ancak önemli ifllevleri yerine getiriyor: a¤z› kayganlaflt›r›yor, kuru g›dalar›
nemlendiriyor, sindirimde yard›mc› oluyor, difl çürümesini önlüyor, tat tomurcuklar›n› ›slat›yor ve sürekli mikroorganizma sald›r›lar›na karfl› a¤z›n iç k›sm›n› dengede tutuyor. Fakat, bütün bu temel ifllevlerin ötesinde tükürük, ço¤u
zaman çeflitli türlerin beslenme al›flkanl›klar›yla ilgili olabilecek özel uyumlarla, do¤ada çok fazla çeflitlilik gösteriyor.
Örne¤in zürafalar, a¤›zlar›na zarar
vermeden dikenli bitkileri yiyebilmelerini sa¤layan kal›n, sümü¤ümsü bir tükürük gelifltirmifller. Vampir yarasa,
sivrisinek ve kene gibi kan emen canl›lar, tükürüklerinin içinde konakç›lar›
üzerinden beslenebilmelerine yard›mc› olan p›ht›laflmay› önleyici bir madde
gelifltirmifller. Dünyan›n en büyük kertenkelesi olan Komodo canavar›, tükürü¤ünde 15’ten fazla, hastal›k bulaflt›r›c› etken bar›nd›r›yor. Komodo
canavar›n›n güçlü ›s›r›¤› kurban›n› altetmeye yetmezse, tükürü¤ündeki
mikroorganizmalar devreye girerek ifli
bitiriyorlar. Domuzlar ve pek çok baflka hayvan da, efllerine kur yapmak
için tükürüklerinin içine salg›lanan
“feromonlara” güveniyorlar.
Bu kadar çok ifllevin tek bir s›v›da
toplanm›fl olmas›, özellikle evrimsel biyologlar›n ilgisini çekiyor. Tükürük
bezleri, öteki organlara k›yasla oldukça
h›zl› geliflmifl. Bunlar, pek çok türün
çevrelerine uyum, rakipleriyle bafla ç›kma ve yeni ekolojik niflleri doldurmada
rol oynayan yollardan biri olabilir. Dahas›, tükürük bezleri büyük küçük tüm
hayvanlarda bulunuyor. Bu bezler
avantajl› olmasayd›, zaman yolculu¤unda biryerlerde kaybolmufl olurlard›.
Tükürük çal›flmalar›, t›p bilimi için
de oldukça umut verici. Örne¤in, insan d›fl›ndaki canl›larda bulunan tükürük içeri¤indeki zengin protein çeflitlili¤i, diyabet, felç ve baflka hastal›kla-

Zürafalar, kal›n ve sümü¤ümsü tükürükleri sayesinde a¤›zlar›na zarar vermeden dikenli bitkileri yiyebiliyorlar.

r›n tedavilerinde yeni kap›lar aç›yor.
Fakat, insan tükürü¤üyle yap›lan çal›flmalar, çok daha heyecan verici olas›l›klara iflaret ediyor: Tükürük, hastal›k antikorlar›n›n tan›s› için uygulanan testlerde, kan yerine nitelikli bir
araç olarak kullan›labilir. Böylece,
kan al›m› s›ras›ndaki riskler ve rahats›zl›klar da ortadan kalkm›fl olacak.
Geneti¤i de¤ifltirilmifl tükürük bezlerince üretilen tükürük de, bir gün ihtiyac› olan insanlar için, 24 saat
hizmet veren kifliye özel haz›rlanm›fl
dahili eczane olarak kullan›labilir.
Tükürük yaln›zca içeri¤indeki maddeler için de¤il, ayn› zamanda onu üreten bezlerin yap› çeflitlili¤i aç›s›ndan da
dikkate de¤er. Sindirim sisteminin karaci¤er ve pankreas gibi öteki salg› bezleri, bal›klardan memelilere kadar pek
çok yaflam formunda yap›sal olarak birbirine benzer. Zaten bu bezlerin genetik izleri de¤ifltirilirse, canl›l›¤a yaflamsal katk›lar› da çok fazla etkilenir. Ancak, 300’den fazla memeli türüyle yap›lan çal›flmalarda görüldü¤ü gibi, tükürük bezlerindeki yap›sal çeflitlilik dikkat çekici. Türlerin ba¤l› oldu¤u tek bir
ailede bile, farkl› türlerin tükürük bezleri çok fazla de¤iflkenlik gösteriyor.
Bu çeflitlili¤e karfl›n, memeliler genellikle her biri üzüm salk›m›na benzer
kümelerden oluflan ayn› üç tükürük
bezi setine sahip. Üzüm benzeri yumrular içindeki salg› hücreleri su ve baz›
proteinlerden oluflan ilk tükürük s›v›s›n› sal›yor. Bu s›v›, kümenin “dal›”ndan
ya da dar kanal›ndan geçerken, öteki

hücreler, a¤›za ulaflmadan s›v›n›n tuz
dengesini de¤ifltiriyorlar.
‹nsanlar, öteki memelilerde ortak
bulunan üç çeflit tükürük beziyle birlikte toplam 4 çeflit tükürük bezine sahipler. Parotid bezi, yani kulakalt› tükürük bezi, kulakmemesine paralel bulunuyor ve difllerin mineral eksikli¤ini
gideren antibakteriyel proteinler ve bileflikler aç›s›ndan zengin, su gibi ince
bir madde salg›l›yor. Altçene alt›nda,
bo¤az›n hemen üst k›sm›na gömülü yumurta flekilli yap›lar olan çenealt› bezler, bo¤az›n ve a¤z›n kayganlaflmas›na
yard›mc›, daha koyu bir s›v› üretiyorlar.
Yine altçene alt›na gömülü olan bir çift
badem biçimli dilalt› bezler de, çenealt›
bezlerininkine benzer salg›lar üretiyor.
Son olarak, insanda yüzlerce küçük tükürük bezlerinden oluflan ve dil ve a¤z›n astar›n› kaplayan dördüncü çeflit
bir salg› bezi bulunuyor. Bunlar›n baz›lar›, duda¤›n iç k›sm›nda küçük yumrular oluflturuyorlar. Salg›lar›ysa, a¤z›
kayganlaflt›rmada yard›mc› ve hastal›klara karfl› korumada önemli bir rol oynuyor. Bu salg›lar›n toplam› olan tükürü¤ün yüzde 99’u, sudan olufluyor. Ancak, bunun yan›nda tek bafl›na bir bezin üretemeyece¤i çeflitli biyokimyasallar da içeriyor. Hem türler aras› hem de
türler içinde var olan bu çeflitlilik, evrimin yarat›c›l›¤›n›n bir baflka kan›t›.
Texas Tech Üniversitesi’nden Carleton J. Phillips ve Case Western Reserve Üniversitesi’nden Bernard Tandler
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yorlar. Tüm memeli türlerinin neredeyse çeyre¤ini kapsayan yaklafl›k 800 tür
yarasa, meyve, balözü ve polenden böcek ve kana kadar uzanan genifl bir besin kayna¤› yelpazesine uyum sa¤lamada en baflar›l› olanlar. Phillips ve Tandler, yarasa s›n›f›nda tükürük bezi hücrelerinin fiziksel yap›s› ve protein içeri¤inde pek çok çeflitlilik belgelemifller.
Ço¤u yarasada bir de¤il, iki tak›m çenealt› bez bulunuyor. Baz›lar›ndaysa ek
tükürük bezleri de var. Bu bezler, birçok iflleve sahip. Örne¤in, beyaz kanatl› vampir yarasada (Diaemus youngi)
fazladan bir çift bez, istenmeyen geliflmelerden korunmak için kokarcan›nkinden çok farkl› olmayan pis kokulu
bir s›v› salg›l›yor. Kurba¤a yiyen yarasalarda (Trachops cirrhosus) baflka bir
tükürük bezi, kurba¤a derisinde bulunan ölümcül zehirin etkisinden korunmak için özel proteinler üretiyor.
Bu uyumlar›n geliflmesini aç›klayabilecek en basit olay, ilgili genlerin herhangi birkaç noktas›nda, hücrelerin ve
dokular›n ifllevlerini de¤ifltirecek tek
bir mutasyonun ortaya ç›km›fl olmas›.
Bu de¤iflikliklerin baz›lar› yararl›, baz›lar› etkisiz, baz›lar› da organizmaya zararl› olabilir. Yararl› olan› zararl› olandan ay›ran da, elbette do¤al seçilim.
Buna göre, yarasalara yeni ve flimdiye
dek tehlikeli olan besin kaynaklar›yla
beslenme becerisini kazand›rd›¤›
düflünülen mutasyonlar, hayvanlar üredikçe tüm populasyona mutasyonsuz
yarasalardan çok daha büyük bir oranda yay›lm›fl. Ancak, Phillips ve Tandler
böyle basit mutasyonlar›n bugün var
olan yarasalar›n çeflitlenmesine yol açacak kadar h›zl› biçimde gerçekleflmesinin pek de mümkün olamayaca¤›n›,
onun yerine, yarasa DNA’s›n›n daha
büyük ölçekli de¤iflimler geçirmifl olabilece¤ini ileri sürüyorlar. Bu büyük öl-

Yayg›n vampir yarasan›n
(Desmodus rotundus)
tükürü¤ü, kan›n
p›ht›laflmas›n› önleyen bir
madde içeriyor. Draculin ad›
verilen bu madde, insanlarda
t›kanan damarlar›n
temizlenmesinde yard›mc›
olabilir.

çekli genetik de¤iflimler, populasyonu
yeni besin kaynaklar›na iten baz› çevresel de¤iflimlere karfl›l›k vermede büyük
bir rol oynayabilir. Bu durumda, yarasalar yeni besin alanlar›nda geliflmek
zorunda kald›larsa, tükürük bezleri
h›zla geliflmeye gereksinim duymufl
olabilir.
Bu fikri aç›klamak için araflt›rmac›lar, heterojen bir grup olan nal burunlu yarasalar (Phyllostomidae) ailesini
incelemeye bafllad›lar. Kökeninde böcek yiyenlerden oluflan bu aile, sonradan meyve ya da kandan oluflan bir menüye uyum sa¤lam›fllar. Peki, meyve tüketen yarasalarda geliflen tükürük bezleri yap› ve ifllev bak›m›ndan böcek tüketen kuzenlerinin tükürük bezlerinden nas›l farkl› olabiliyor?
Meyve yarasalar›, flimdiki besinlerine uyum sa¤lamaya bafllad›klar›nda,
tükürük bezlerine yeni ve zor isteklerde bulundular. Örne¤in, bezler, yeni
beslenme program›na geçilmesiyle hiç
tan›mad›klar› bir bakteriyle savaflmak
Difli ev faresi çiftleflmek için kendininkine uyan ABP’nin
biyokimyasal çeflidine sahip olan erkekleri tercih ediyor.
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zorunda kald›lar. Dahas›, eskiden böcekle beslenen yarasalar›n menüsü,
protein bak›m›ndan zengindi. Fakat
meyve, protein aç›s›ndan fakir bir besin. Bunun yan›nda, içeri¤inde sindirimi zorlaflt›ran tanik asit bulunuyor.
Böylece yarasalar, meyveli menüye
geçtiklerinde gerekli proteini almak
ve yaflamlar›n› sürdürebilmek için çok
daha fazla yemek ve bunlar› daha h›zl› ifllemek zorunda kald›lar. Tükürük
bezleri de, bu yeni besinlerle bafla ç›kmak, yani pek çok yeni protein üretmek zorunda kald›.
Phillips ve Tandler, yarasalar›n bu
yeni beslenme flekline uyum sa¤lama
becerisinin, tükürük bezlerinde daha
önceden uykuda olan genlerin aniden
etkinleflmesiyle kazan›lm›fl olabilece¤ini savunuyorlar. Ya da, bez hücrelerinin DNA’s›ndaki büyük gen bloklar›n›n
kopyalanarak, do¤al seçilimin gerçekleflebilece¤i yeni bir flablon geliflmifl olabilece¤ini. Bu de¤iflimler, bu hücrelerin
etkinliklerini de¤ifltirebilir. Bu da, geliflim sürecini h›zland›rabilir.
Yaflamlar›n›n sürmesi için tükürü¤ün anahtar rol oynad›¤› bir baflka hayvan grubu da, kene. Köpek sahiplerinin de çok iyi bildi¤i gibi kene, kona¤›n
kan›ndan alaca¤› besine ba¤l› yaflar.
Kenelerin tükürükleri, kona¤›n kan damarlar›n›n do¤al savunmas›yla bafledecek birkaç yol gelifltirmifl. Örne¤in, yavafl beslenen kene kona¤›na kenetlendi¤inde, iki ad›ml› beslenme döngüsü
bafllar: S›ras›yla bir miktar kan emer,
sonra bir miktar tükürük salar. Tükürü¤ün içinde, yaray› sabitlemek için

trombositlerin toplanmas›n› engellemeye yarayan proteinler bulunur. Kene
tükürü¤ündeki öteki proteinler, kona¤›n ba¤›fl›kl›k sisteminde yer alan ve
normalde zarar gören bölgede yang›y›
tetikleyen anahtar proteinleri etkisiz
hale getirirler. Böylece, ba¤›fl›kl›k sisteminin hücreleri, alarm vermek yerine,
sessiz kal›rlar. Normalde kona¤›n
can›n› yakacak ve kafl›nd›racak olan kene ›s›r›¤›, farkedilemez ve kenenin birkaç gün beslenmesine izin verir. H›zl›
beslenen keneyse, farkl› bir strateji uygular. Bu kenenin tükürü¤ü, kan dolafl›m›na girdi¤i zaman h›zl› bir kanamaya yol açan proteinler tafl›r. Tükürük
proteinleri, keneye, daha çeneleri girifl
yapmadan önce kandan koca bir yudum alma flans› verir.
Peki bu proteinler, yeni bir türün
ortaya ç›k›fl›nda rol oynabilir mi? Bu
konudaki fikirler hâlâ tart›flmal›. Ancak, Asya ve Avrupa’da yayg›n ev farelerinde bulunan androjen ba¤lay›c›
proteinin (ABP) rolünü araflt›ran bir
çal›flma bu konuda olumlu iflaretler veriyor. Çal›flmalar, difli ev faresinin çiftleflmek için kendininkine uyan
ABP’nin biyokimyasal çeflidine sahip
olan erkekleri tercih ediyor. Erkek ev
faresi de, kendi ABP profilini potansiyel efline bildirmek için yaflam alan›n›
tükürü¤üyle iflaretliyor. ABP’yi kodlayan genler, nesilden nesile s›k s›k, fakat “zekice” mutasyona u¤ruyorlar.
Bazen, bu de¤iflimler proteinin kendi
fiziksel yap›s›n› da hafifçe de¤ifltiriyor.
Bu nedenle, de¤ifltirilmifl ABP profiline

sahip fareler çiftleflmek için biribirlerini seçtiklerinde, bunlar›n yavrular› do¤al olarak di¤erlerinden farkl› olabiliyor. Bu mekanizma türleflmeye yol aç›yorsa, bu yaln›zca ev farelerine mi özgü? Yoksa di¤er hayvanlar aras›nda da
bulunuyor mu? Tükürü¤ün yayg›nl›¤›n› ve önemini düflünürsek, birden fazla
tür bu sayede ayr›lm›fl olmal›.
Do¤an›n tükürük üzerindeki bu çabalar› t›p araflt›rmac›lar›n›n da ilgisini
çekiyor. Örne¤in 1995 y›l›nda Venezuela’daki araflt›rmac›lar, bir vampir
yarasa türünün (Desmodus rotundus)
tükürü¤ünden, kan p›ht›laflmas›n› önleyen s›rad›fl› bir bileflik yal›tt›lar. Bu bilefli¤e “Draculin” ad›n› takt›lar. fiu anda ABD’de, felcin ilk ata¤›yla mücadelede olas› bir tedavi yönteminde kullan›lmak üzere Draculin üzerinde çal›flmalar yap›l›yor. Geçti¤imiz y›l, Indianapolis merkezli bir ecza firmas› olan Eli
Lilly ve ortaklar› taraf›ndan yap›lan bir
baflka çal›flmada da, en büyük kertenkele olan Gila canavar›n›n tükürü¤ünden ç›kar›lan bir ilac›n klinik denemelerinden umut verici sonuçlar al›nd›¤›
bildirildi. Bu hayvan, y›lda yaln›zca üç
büyük ö¤ünle yetinebiliyor ve tükürük
proteinleri uzun dönemde kan flekeri
düzeyinin sabit kalmas›na yard›m ediyor. Çal›flman›n ve klinik denemelerin
oda¤›ndaki ilac›n ard›nda yatan mant›k
flu: Gila canavar›n›n tükürünün bu
özelli¤i, insanlardaki kan flekeri düzeyinin kontrolünde de yard›mc› olabilir.
Böylece tip2 diyabet hastal›¤› olan insanlar tedavi edilebilir.

Yavafl beslenen ixodid kene, kona¤›n üzerinde farkedilmeden günlerce yaflayabilir. Çünkü, tükürü¤ünde bulunan proteinler kona¤›n ba¤›fl›kl›k sisteminin bir süreli¤ine etkisiz duruma getirir.

Argasid kene, kona¤›n çabuk kanamas›n› sa¤layan
tükürük proteinleri sayesinde daha h›zl› beslenir.

Ya insan tükürü¤ü? ABD’de her bir
tükürük proteininin ilk ayr›nt›l› katalo¤unun ç›kar›ld›¤› yeni bir çal›flma
bafllam›fl durumda. Çal›flman›n yap›ld›¤› enstitüde ayn› zamanda tükürü¤ün,
alkol, ba¤›ml›l›k yap›c› ilaçlar ve HIV
antikorlar› gibi kan kökenli proteinlerin varl›¤›n›n belirlenmesi için kan yerine ne flekilde kullan›labilece¤i üzerine araflt›rmalar yap›l›yor.
Tükürük bezleri, sindirim sistemine
oldu¤u kadar dolafl›m sistemine de protein salg›l›yorlar. Biyolog Bruce J. Baum, bu gerçe¤e dayanarak, belirli genlerin tükürük bezlerine aktar›ld›¤› bir
araflt›rmay› yönetiyor. Bu bezlerin hücreleri, aktar›lan genler taraf›ndan kodlanan proteinleri sabit bir düzeyde kan
dolafl›m›na pompalayan do¤al protein
fabrikalar› olarak davranabiliyorlar.
Böylece, do¤rudan tükürük bezine yap›lan enjeksiyonla, tip1 diyabet büyüme hormonu eksikli¤i ve paratiroid
bezlerinin faaliyet yetmezli¤i gibi, tek
gen mutasyonlar›ndan kaynaklanan
hastal›klar tedavi edilebilecek.
San›r›z bu yararlar›, tükürü¤ü az da
olsa sevimli gösterebilmifltir. Hiç flüphe
yok ki, bugün s›rt çevirdi¤imiz bu s›v›,
bir gün do¤an›n en gözde genetik laboratuvar› ve yaflam kurtaran t›bbi geliflmelerin kayna¤› olarak haketti¤i sayg›y› görecektir.
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