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Kök Hücresine Komflu
Deste¤i
Bir kök hücresinin yak›n çevresi, ona
yaflam›n› sürdürmesi ve ‘bak›m›’ için gerekli deste¤i sa¤layan, özelleflmifl bir
bölge konumunda. Ancak ABD’deki
Salk Biyolojik Çal›flmalar Enstitüsü’nde
yap›lan bir çal›flmadan anl›yoruz ki, kök
hücresi de “hiç birfley sonsuza kadar
sürmez” kural›ndan muaf de¤il. Yafllanma süreci içinde bu destek düzeyi giderek düflüyor ve kök hücrelerinin kendilerini s›n›rs›zca yenileme yetene¤i de
paralel olarak azal›yor.
Yetiflkin kök hücreleri, bireyin yaflam›
boyunca hasarl› doku onar›m› için hücre deposu ifllevi görürler. Ancak deri,
karaci¤er, kan ve kas gibi baz› dokular›n süreklili¤i ve kendini yenileme becerilerinin yaflla birlikte h›zla azald›¤› biliniyor. “Doku yenilenmesinin yaflla azald›¤›, elbette bildi¤imiz birfleydi” diyor

araflt›rmac›lardan Monica Boyle. “Ancak
kök hücre komflulu¤undaki birçok bilefleni bilmiyorduk. Bu nedenle merak etti¤imiz de, de¤iflen fleyin ne oldu¤uydu.”
Enstitü araflt›rmac›lar› görece yafll› meyvesineklerinde, kök hücrelerinin kal›c›l›¤›n› sa¤layan ve “upd” k›saltmas›yla bilinen bir büyüme faktörü düzeyindeki
ani düflüflle, testislerdeki kök hücresi

say›s›n›n da azald›¤›n› bildiriyorlar. Çal›flma bulgular›na göre, upd’deki bu düflüfl, yafllanmakta olan bireylerde görülüyor. Aksine, kök hücre ‘mahallesindeki’ upd’nin zorlamal› biçimde etkinlefltirilmesiyse yafll› nüfusta kök hücre kayb›n› oldukça geciktiriyor. “Bulgular›m›z,
kök hücre bölgesindeki bileflenlerin zaman içinde de¤iflti¤ini ve bu de¤iflimin,
kendini yenileyen kök hücresi kaybetmeye bafllad›¤›n›z bir noktaya kadar
sürdü¤ünü gösteriyor” diye aç›kl›yor
araflt›rmac›lar. “Hatta tahmin ediyoruz
ki, komflu bölge ifllevlerindeki bozulma
bir süre sonra, kendisini yenilemek için
komflular›nca üretilen büyüme faktörlerine gereksinim duymayan kök hücrelerinin ‘seçilmesine’ neden olacak.” Tüm
bunlar›n ötesinde, kök hücre çevresinin
de zamanla yaflland›¤› gerçe¤i, doku yenilenmesi alan›nda kök hücrelerinden
nas›l yararlan›lmas› gerekti¤i konusunda da yeni bak›fl aç›lar› gerektiriyor.
Salk Institute Bas›n Duyurusu, 10 Ekim 2007
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Zebra Bal›klar›ndan Uyku ‹puçlar›
Bütün gece uykusuz kal›rsan›z, ertesi
günü nas›l geçirirsiniz? ‹fle ya da okula
gitme, bafl›n›z› dik tutma
zorunlulu¤unuz yoksa, flöyle keyifli bir
gündüz uykusuna hay›r diyebilir
misiniz? Yan›t›n›z “evet”se do¤rusu bu
konuda zebra bal›klar›ndan pek
fark›n›z yok! Yeni bir çal›flma, zebra
bal›klar›n›n, uykusuz olduklar›
zamanlarda memeliler gibi gündüzleri
daha fazla uyuma e¤ilimi
göstermediklerine iflaret ediyor.
Çal›flmaya göre bal›klar gündüz
saatlerinde uyan›k kalmak için ›fl›ktan,
memelilere göre daha fazla
yararlan›yorlar. Çal›flman›n
yürütüldü¤ü Stanford
Üniversitesi’nden (ABD) Emmanuel
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Mignot ve ekibinin zebra bal›klar›n›
incelemelerindeki amaçlardan biri,
uykunun s›rlar›n› çözmeye bir ad›m
daha atmak. “Çünkü,” diyor Mignot,
“kimse asl›nda neden uyudu¤umuzu
bilmiyor. Uykunun evrim sürecinde
nas›l de¤iflti¤ini ve hayvanlar aras›nda
ne tür farkl›l›klar gösterdi¤ini
ö¤rendikten sonra, art›k uykunun
nedenini de anlamaya bafllayabiliriz.”
Gece boyunca uykusuz kalan bal›klar›n
›fl›kl› ortamda nas›l rahatl›kla uyan›k kalabildiklerini, neden uykusuzlu¤u telafi
etmeye yönelik bir davran›fl göstermediklerini anlamak isteyen ekip, dikkatini
uyku kimyasal› “hipokretin” üzerine yo¤unlaflt›rm›fl ve hipokretin için var olan
tek almac› etkisiz hale getiren bir mu-

tasyonla neler olup bitti¤ini incelemifl.
Memelilerde hipokretin sistemindeki
böyle bir aç›k, “narkolepsi” ad› verilen
a¤›r bir uyku sorununa yol aç›yor: gündüzleri engellenemez bir uykululuk durumu, gece uykusuzlu¤u, kas sisteminde aksakl›klar, vb... Zebra bal›klar›n›nsa
durumu yaln›zca gece uykusuz kalarak
atlatabildikleri ortaya ç›km›fl. Mignot’un
yorumuna göre, ›fl›k ve tetikledi¤i hormon melatonin, bu bal›klarda uykuyu
öylesine bask›l›yor ki, bir gece öncesinden kalan uykusuzlu¤u rahatl›kla ‘görmezden gelebiliyorlar’. Hipokretine duyduklar› gereksinim de, yaln›zca gece uykusunun düzenlenmesi için. Araflt›rmac›, ayn› fleyin baz› kufllar için de geçerli
oldu¤unu söyleyerek, asl›nda melatoninle yönetilen gündüz uyku(suzluk) davran›fllar›n›n, memeli olmayan hayvanlar
aras›nda yayg›n olabilece¤ine göndermede bulunuyor. Sonuçlarla ilgili genel yorumuysa flöyle: “Ifl›k ve melatoninin rolünün, evrim süreci içinde bir kavflak
noktas›na geldi¤ini düflünüyorum. Bu
noktadan sonra daha az etkili hale geldi
ve hayvanlar, uyan›k kalma stratejileri
için farkl› yöntemler gelifltirmek zorunda kald›lar.”
Nature News Online, 16 Ekim 2007

