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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

‹lk Akci¤ersiz Kurba¤a
Keﬂfedildi.
Tamamen akci¤ersiz ilk kurba¤an›n
kesfedildi¤i geçti¤imiz günlerde bilim
dünyas›na duyuruldu. Biilmsel ad›
Barboroula kalimantanensis olan
akci¤ersiz kurba¤a gereksinim duydu¤u
tüm oksijeni derisinden alabiliyor.
Araﬂt›rmac›lar Borneo’ya (Endonezya)
yapt›klar› son araﬂt›rma seferinde
önceden bilinen iki türün, iki yeni sucul
populasyonunu buldular. Singapur
Ulusal Üniversitesi’nden David
Bickford, 30 y›ld›r insanlar›n araﬂt›rma
yapt›klar›n›, buna karﬂ›n yeni kurba¤ay›
kendilerinin bulmakta çok ﬂansl›
olduklar›n› söyledi. Ayr›ca, araﬂt›rma
sahas›nda ilk diseksiyonu (kesip
ay›rmak) yapt›klar›nda ﬂüpheci
olduklar›n›, ama Kalimantan’da
(Endonezya) bulduklar› tüm örneklerde
ayn› durumu görünce ﬂaﬂ›rd›klar›n› da
belirtti.
Bütün tetrapodlar (dört üyeliler) içinde,
akci¤erin yoklu¤u yaln›zca amfibilerde
görülüyor. Bilinen, çok say›da akci¤eri
olmayan semender ve solucana
benzeyen üyeleri olmayan bir amfibi
olan “caecilian” var. Bickford’a göre

akci¤erlerin tamamen kayb› üç defa
meydana gelmiﬂ evrimsel bir olay.
Araﬂt›rmac›lara göre akci¤ersiz
kurba¤an›n keﬂfi akci¤erlerin amfibiler
için biçimlendirilebilir bir özellik
oldu¤unu ve bu canl›n›n di¤er
tetrapodlarla evrimsel olarak kardeﬂ
grup oldu¤u fikrini destekliyor.
Barboroula kalimantanensis so¤uk ve
h›zl› akan sularda yaﬂ›yor. Böylece
akci¤er kayb›n›n yüksek oksijenli
yerler, düﬂük metabolik h›z, yass›laﬂm›ﬂ

Yaﬂlanman›n H›z›
Kemiklerde Yaz›l›
Yaﬂlanmay› durdurmak belki de olanaks›z. Ama en az›ndan kiﬂiler için sürecin nas›l iﬂleyece¤i öngörülebilir. Tel
Aviv Üniversitesi’nde yürütülen bir çal›ﬂma, kiﬂilerin nas›l yaﬂlanaca¤›n›n öngörülmesinin onlar›n daha uzun ve
sa¤l›kl› yaﬂamas›n› sa¤layabilece¤ini ortaya koyuyor.
Araﬂt›rmac›lar kemik yaﬂ›n› gösteren
yeni bir biyolojik belirteç geliﬂtirdi. Bu
belirteç genlerin bedensel yaﬂlanma
üzerinde güçlü etkisi oldu¤unu gösteriyor. Tel Aviv Üniversitesi’nde araﬂt›rmay› yürüten bilim insanlar›ndan Dr.
Leonid Kalichman ‘Doktorlar, osseografik derece (OSS) olarak adland›r›lan
bu yeni belirteci, kiﬂilerin bedensel iﬂlevlerinin durumunu ve ömürlerini tahmin etmede kullanabilecek.’ diyor.
Kalichman’a göre e¤er bir doktor hasta-
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lar›n›n normalde yaﬂlanmalar› gerekti¤inden daha h›zl› yaﬂland›¤›n› saptayabilirse, onlara önerece¤i vitamin deste¤i
ya da egzersiz gibi birtak›m önlemlerle
bu süreci yavaﬂlat›p normale çekebilir.
‘Her ne kadar gri saçlar, k›r›ﬂ›kl›klar ya
da cildin esnekli¤i gibi çeﬂitli biyobelirteçler kiﬂilerin biyolojik yaﬂ›na iliﬂkin
fikir verse de bunlar› say›sal olarak
göstermek çok zor oluyordu. Ama yeni
biyobelirteç OSS ve erken tedaviler sayesinde insanlar 90’l› yaﬂlar›ndayken
bedenleri t›pk› 30’lar›ndaym›ﬂ gibi olacak.’ diyor Kalichman. Biyolojik yaﬂlanman›n önümüzdeki y›llarda, özellikle

vücut yap›s› (bu sayede yüzey alan›n›n
artmas›) ve negatif yüzerlilik gibi birçok
etkenin bu adaptasyona neden
olabilece¤i belirtiliyor.
Araﬂt›rmac›lar, kurba¤ayla ilgili
yap›lacak çal›ﬂmalar›n türü tehlikeye
atabilece¤i, bu nedenle yaﬂam
alanlar›nda çok s›k› önlemlerin al›nmas›
gerekti¤ini belirtiyorlar.
Bülent Gözcelio¤lu
Current Biology, 8 Nisan 2008

insanlar›n daha önceden hiç olmad›¤›
kadar uzun yaﬂad›¤› Bat›’da giderek
önem kazanan bir araﬂt›rma alan› olaca¤›n› da ileri sürüyor.
Araﬂt›rmac›lar 400 Rus ailesinden 18
ile 89 yaﬂlar› aras›ndaki 787 erkek ve
18 ile 90 yaﬂlar› aras›ndaki 723 kad›n›n kemiklerini incelemiﬂ. Bu çal›ﬂman›n sonucunda erkeklerin ve kad›nlar›n
farkl› yaﬂlanma örüntüleri oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ. Erkeklerin genlerinin iﬂleyiﬂi
daha çok yaﬂlanma h›z›n› etkiliyor. Öte
yandan kad›nlar›n genleriyse kemiklerdeki belirgin de¤iﬂikliklerin hangi yaﬂlarda ortaya ç›kaca¤›n› gösteriyor.
Bu yeni çal›ﬂman›n sonuçlar› yaﬂlanma
ve yaﬂlanman›n geciktirilmesini araﬂt›ran bilim insanlar›n›n yararland›¤› öteki bilimsel araç ve yöntemlerin yan›ndaki yerini k›sa zamanda alacak gibi
görünüyor.
Ça¤lar Sunay
ScienceDaily, 10 Nisan 2008

