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Kad›nlar Neden
Daha Uzun Yaﬂar?
Kad›nlar›n ortalama olarak erkeklerden daha
uzun yaﬂad›klar›n› bilmeyen yok gibi. Belki o
kadar iyi bilinmeyense, asl›nda bu durumun
pek çok memeli türü için de geçerli oldu¤u.
‹spanya’n›n Valencia Üniversitesi’nden Jose
Vina ve yönetti¤i biyokimyac›lar ekibi, diﬂilerin daha uzun yaﬂamas›n›n fizyolojik nedenlerini ortaya ç›karm›ﬂ görünüyorlar.
Her hayvan hücresinin içinde bulunan mitokondri adl› küçük organellerde oksijen, g›dalar›n yan ürünleriyle tepkimeye girererk enerji üretiyor. Çok az› d›ﬂ›nda hayvanlar oksijensiz yaﬂayamaz; ama ne yaz›k ki oksijen, oksidan (oksitlendirici) denen bileﬂimler de meydana getiriyor. Bu bileﬂimlerse yaﬂam için

gerekli öteki moleküllerden elektron kopartarak onlar› etkisizleﬂtiriyor. Gerçi hayvan hücreleri, oksidanlar›n ço¤unu etkisiz hale getiren antioksidanlar üretiyorlar; ama ayakta kalabilen oksidanlar ve özellikle de “serbest radikaller” diye adland›r›lan çok tepkin olanlar›, DNA’da hasar yap›yor. Yayg›n kabul gören
bir teoriye göre yaﬂlanma, serbest radikallerin verdi¤i hasar›n yaﬂam boyu birikmesinin
bir sonucu. Elebaﬂ›lardan birisi, hidrojen peroksit (H2O2). Bu molekül hem en zararl›
serbest radikaller taraf›ndan üretiliyor, hem
de onlara dönüﬂebiliyor. Dolay›s›yla, hidrojen
peroksitin varl›¤› iyiye iﬂaret de¤il. Vina ve
ekip arkadaﬂlar›, k›sa süre önce diﬂi mitokon-

Kraliçe Dedi¤in...

Sosyal böcekler kategorisinden bir koloni
ço¤al›rken, kraliçeler bir sonraki kuﬂa¤a
olan genetik katk›lar›n› en üst düzeye
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Kuﬂ Yumurtalar›
Neden Lekeli?

Bana m› Söyledin?
‹nsanlarda aile bireylerine ya da bir
arkadaﬂa ad›yla hitap etmek son derece
do¤al bir davran›ﬂ. Hayvanlardaysa kimlik
bilincinin varl›¤›n› gösteren iﬂaretler fazla
de¤il. Baz› türlerin yiyecek kayna¤›n›n yeri
ya da bir avc›n›n varl›¤›n› birbirlerine
ilettikleri biliniyor. Baz› hayvanlar›n kendi
gruplar›ndaki bireyleri tan›d›klar›nda da
kuﬂku yok. Ama, ileri zekalar›na karﬂ›n
yunuslar bile birbirlerine bir kimlik iﬂareti
koymay› ak›l etmiﬂ görünmüyorlar.
Yeni baz› bulgulara göreyse, “gözlüklü
papa¤anc›k” diye adland›r›lan parlak renkli
Orta ve Güney Amerika kuﬂlar›nda durum
farkl› olabilir. Almanya’da Hamburg
Üniversitesi’nden Ralf Wanker ve iki
meslektaﬂ›, bir deney ortam›nda bu kuﬂlar›n
farkl› aile bireyleri için farkl› tonlarda
“temas kurma” ça¤r›lar› yapt›klar›n›
belirlemiﬂler. Ayr›ca görülmüﬂ ki, gözlüklü

drilerdeki hidrojen peroksit miktar›n›n, erkeklerdekinin yar›s› oldu¤unu belirlediler.
Sa¤l›¤a yararl› bu durumun, diﬂi hormonlar›
(Ör: östradiol gibi östrojenler) sayesinde ortaya ç›kt›¤›n› da gösterdiler. Östradiol, hücre
zar›ndaki bir almaça ba¤lan›yor ve genleri
etkinleﬂtirip sonunda daha fazla antioksidan
üretimine yol açan bir dizi hücresel tepkimeyi tetikliyor. Peki erkekler ne yaps›n? Östrojen erkeklerde kad›nlaﬂmaya yol açabilece¤inden, östradiol haplar› yutman›n iyi bir yol olmad›¤› aç›k. Ancak, vina ve arkadaﬂlar› östrojenleri and›ran baz› bitki bileﬂimlerini incelemiﬂler. Soya fasulyelerinde bulunan böyle
bir bileﬂimin, yalt›lm›ﬂ insan hücrelerinde hidrojen peroksiti azaltt›¤› görülmüﬂ. Araﬂt›rmac›lar›n, yak›nda bu bileﬂimleri insanlar üzerinde denemeye baﬂlamalar› bekleniyor.

papa¤anc›klar, daha önce kendilerine
yöneltilmiﬂ ça¤r›lar›n kaydedilmiﬂ
tekrarlar›na, baﬂka aile bireylerine yönelik
ça¤r›lardan daha çok tepki veriyorlar.
Wanker ve arkadaﬂlar›, bunun insanlar
d›ﬂ›nda da baz› türlerin toplumsal
yak›nlar›na özel bir kimlik verdiklerinin
güçlü bir kan›t› oldu¤u görüﬂündeler.

Koca Gö¤üslü (Great Tit)
(Parus major) adl› kuﬂlar›n
yumurtalar›n› inceleyen Oxford Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›, üzerilerindeki lekelerin, kamuflajdan çok, kabu¤u sa¤lamlaﬂt›rmak iﬂlevine
sahip oldu¤unu gösterdiler.
Birçok Passerine türü gibi bu türe ait kuﬂlar›n yumurtalar› da beyaz üzerine k›rm›z› lekeli. Araﬂt›rmac›lar, pigmentlerin, kabu¤un
daha ince oldu¤u yerlerde yo¤unlaﬂt›¤›n› belirlediler. Ayr›ca, kalsiyumca zengin yörelerde
yuvalanan kuﬂlar›n yumurta kabuklar›n›n daha kal›n, üzerlerindeki pigmentlerin daha az
oldu¤u belirlendi. Araﬂt›rmac›lar, protoporfirin denen pigment bileﬂimlerinin, kalsit kristalleri aras›nda ya¤lama görevi yaparak k›r›lganl›¤› azaltt›¤›n› düﬂünüyorlar.
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taﬂ›mak için eﬂit say›da o¤ul ve k›z isterler.
Gelgelelim k›s›r diﬂi iﬂçiler, do¤urgan k›z
yavrular› kendilerine daha yak›n
hissettiklerinden onlar›n ço¤almas›n› isterler.
Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’yle
Kanada’n›n Queens Üniversitesi’nden iki
araﬂt›rmac›, iki ayr› matematik model
geliﬂtirerek kraliçelerin, iﬂçilerin sabotaj›na
karﬂ›n bu dengeyi nas›l kurduklar›n›
incelemiﬂler. Birinci modelde kraliçe ile iﬂçi
ar›lar, cinsiyet kontrol stratejilerini ayn›
anda ve birbirinden ba¤›ms›z olarak devreye
sokuyorlar. Sonuç, erkek yavrular›n say›s›,
kraliçe’nin istedi¤i %50 ile, iﬂçilerin istedi¤i

%25 oran›n›n ortas›nda bir yerde oluyor.
Oysa, do¤ada koloni içindeki üretken erkek
ve diﬂilerin say›s›n›n k›zlar›n say›s›n›n yar›ya
yak›n oldu¤unu gözlemleyen araﬂt›rmac›lar,
bu duruma ikinci bir modelle aç›klama
getirebilmiﬂler. Bu modelde, kraliçe erken
davran›yor ve iﬂçiler onun buyru¤una boyun
e¤iyorlar. Kraliçe, daha çok erkek
üretece¤ini tebas›na duyurarak iﬂçilerini
yükümlülük alt›na sokuyor ve onlar da
diﬂileri ancak kraliçenin buyru¤uyla
çeliﬂmeyecek kadar kollayabiliyorlar.
Nature, 22 Eylül 2005
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