Efsanevi sinema oyuncusu James Dean’le
özdeﬂleﬂmiﬂ ve onun da üzerinde karar k›ld›¤›
bir yaﬂam ve ölüm biçiminin simgesi haline
gelmiﬂ “h›zl› yaﬂa genç öl!” slogan›n›n, insan
ömrünü uzatmaya adanm›ﬂ bilimadamlar› için de
özel bir önemi var. H›zl› hücresel metabolizma,
gerçekten de ‘h›zl›’ akan bir yaﬂam, görece
erken bir ölüm mü demek? Ne yaparsak
yapal›m, ölümümüz hücresel düzeyde
programlanm›ﬂ durumda m›?
Bu programda de¤iﬂiklikler yapmak mümkün
mü? Yaﬂlanma asl›nda ne demek? Yaﬂlanma
süreci tersine döndürülebilir mi? Bir
sirkesine¤inin ‘do¤al’ ömrü uzat›labiliyorsa s›ra
bize de gelecek mi?
Bu sorulara yan›t bulmak için kollar s›vanm›ﬂ
durumda. Haydi biraz çabuk!...

Çok Yaﬂa
‹yi Yaﬂa...
Do¤du¤u 1875 y›l›nda elektrik ampulü ve gramofon henüz icadedilmemiﬂti. Do¤umundan beﬂ y›l önce III.
Napoleon Frans›z taht›ndan indirilmiﬂ,
bir yaﬂ›ndayken Alexander Graham
Bell, telefon için patent alm›ﬂ, 14 yaﬂ›ndayken de Eiffel Kulesi tamamlanm›ﬂt›. Sanatta izlenimcili¤in do¤uﬂuna
ve geliﬂimine tan›kl›k etmiﬂ, hatta yaﬂad›¤› Arles’dan (Güney Fransa) ‘hemﬂehrisi’ VanGogh’u da, akrabalar›n›n
dükkan›na resim malzemesi almak için
geldi¤inde oldukça kötü giyimli, pis ve
kaba bulmuﬂtu. Bu kiﬂi, 1997’de 122
yaﬂ›nda ölen Frans›z Jeanne Calment.
100 yaﬂ›ndayken hâlâ bisiklete binen,
sigaray›, yaln›zca art›k iyi görüp de yakamad›¤› için ölümünden birkaç y›l
önce b›rakm›ﬂ, oldukça sa¤l›kl› geçirdi¤i yaﬂam›n› zeytinya¤› ve porto ﬂarab›na borçlu oldu¤unu söyleyen, akl›ndan ve keskin espri anlay›ﬂ›ndan son
ana kadar hiç bir ﬂey kaybetmemiﬂ,
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Frans›zlar›n bu “süperbabaannesi”nin
en çok hat›rlanan sözleri “Tanr› beni
unutmuﬂ olmal›!”
Araﬂt›rmac›lar, böyle k›y›da köﬂede
‘unutulan’ kiﬂilerin say›s›n›n, az olmakla birlikte artt›¤›n›, sanayileﬂmiﬂ ülkelerde insan ömrünün ulaﬂt›¤› süreye
19. yüzy›l ortalar›ndan bu yana, her on
y›lda iki y›l eklendi¤ini söylüyorlar.
Uzun yaﬂama ve yaﬂlanmayla ilgili çal›ﬂmalar yapan ço¤u uzmansa düzenli egzersiz, antioksidan (baz› vitaminler gibi) al›m›, ya¤ oran› düﬂük bir diyet ve
düzenli prostat, meme vb muayenelerinin, geliﬂtirilen yeni tekniklerle güç birli¤i yaparak insan ömrünü uzat›p kalitesini art›rabilece¤i konusunda hemfikir. Ancak, bu iyimser öngörü bile, yan›tlamas› oldukça güç bir soruyu kaç›n›lmaz k›l›yor: T›bb›n yaﬂl›l›¤a ba¤l›
hastal›k ve bozukluklar› tümüyle yenmesi durumunda, insan vücudu en fazla kaç y›l canl› kalabilir? Türümüzün

her bir üyesi için vücudun kendisi taraf›ndan belirlenmiﬂ ve hiç kimsenin s›n›r› aﬂamayaca¤› bir ‘son kullanma tarihi’
var m›? Varsa bunu belirleyen ne? Bunu yan›tlamak için ihtiyac›m›z olan ﬂey,
yaﬂl›l›¤›n bizi neden ve nas›l ölüme sürükledi¤iyle ilgili, dahas› ‘do¤al nedenlerle’ ölmenin tam olarak ne demek oldu¤unu aç›klayan bir model. Henüz elimizde böyle bir model, bir ayr›nt›l› tablo yok. Biyomedikal araﬂt›rmalar yaﬂl›l›k hastal›klar›yla ilgili oldukça kapsaml› bilgi birikimi sa¤lam›ﬂ durumdaysa
da, bilimadamlar› vücudun 30’lu yaﬂlardan sonra neden ‘bozulma’ sürecine
girdi¤ini hâlâ anlayabilmiﬂ de¤iller. Bu
inan›lmaz karmaﬂ›kl›ktaki tart›ﬂma platformunda yer alan görüﬂlerse “hiç bir
canl› salt yaﬂl›l›ktan ölmez”den, “yaﬂl›l›k, tek ölüm nedenidir”e kadar de¤iﬂiyor. Sonuçta hiç kimse, yaﬂl›l›¤›n neden
ölüme götürdü¤ü konusunda kesin oldu¤unu iddia edebilece¤i bilgilere sa-

hip de¤il. Ço¤unlu¤un yine de hemfikir
oldu¤u bir konu, neyse ki var: Genel
olarak insan ömrünün uzamas› yönünde gelecek olan yard›m›n, hastal›klar›n
tedavisinden çok, yaﬂl›l›¤›n yavaﬂlat›lmas› çal›ﬂmalar›ndan bekleniyor olmas›. Bu konuda katedilen yolsa küçümsenecek gibi de¤il; laboratuvar çal›ﬂmalar›ndan elde edilen birçok bulgu, yaﬂl›l›¤›n gerçekten de yavaﬂlat›labilece¤ini
gösteriyor. Baﬂta maya hücreleri, sirkesinekleri, nematodlar (toprak kurtçuklar›) ve deney fareleriyle yap›lan çal›ﬂmalar, d›ﬂar›dan etkilerle gerçekleﬂtirilen baz› düzenlemelerin yaﬂam süresini
önemli ölçüde uzatabilece¤ine iliﬂkin
birçok kan›t sunmuﬂ durumda. Bu konuda mayayla ya da sirkesine¤iyle karﬂ›laﬂt›r›lmak ne içaç›c›, ne de ak›lc› görünüyor belki; ama ikisinin de çok h›zl› ço¤alabilen canl›lar olmalar›, yaﬂam
döngülerinin de görece kolay incelenmesi demek. Sonuçta memeli yaﬂlanmas›yla da ilgili önemli ipuçlar› vermiﬂ durumdalar.

Ürüyorum,
Öyleyse Var›m!
Bir sirkesine¤i üç hafta, fare üç y›l,
bir istiridye türü 200 y›l, bir çam türüyse 4000 y›l yaﬂayabiliyor, bu türlerin
her birinde benzer hücresel süreçler
iﬂliyorsa, yaﬂam süresi türler aras›nda
nas›l bu kadar farkl›l›k gösterebiliyor?
Bu soruya yan›t bulma çabalar›yla
ortaya at›lan birtak›m kuramlar var.
‹lk olarak yüz y›l kadar ortaya ç›kan
bir tanesi, bir hayvan›n metabolizma
h›z›n›n, onun yaﬂam süresini belirledi¤ini ileri sürüyor. Buna göre kaplumba¤a gibi so¤ukkanl› hayvanlar, tavﬂan
gibi s›cakkanl› hayvanlardan daha
uzun yaﬂ›yor, ‘h›zl› yaﬂayanlar’ da
genç ölüyorlar. Vücut büyüklü¤ünün
de bu iﬂle bir ilgisi var diyor kuram:
Görece büyük hayvanlar›n metabolizmalar› da daha yavaﬂ; dolay›s›yla küçük hayvanlara göre daha uzun yaﬂ›yorlar. Kuram, metabolik enerji tüketimiyle “serbest radikaller” ad› verilen
reaktif moleküllerin oluﬂtu¤u, bunlar›n da zaman içinde birikerek DNA, enzimler, hücre zarlar› gibi hücresel yap›lara büyük zarar verip kansere kap› açt›klar› ya da birçok iﬂlevi yürütülemez
hale getirdiklerine iliﬂkin bulgu ve kan›tlardan da destek almakla birlikte, is-

Jeanne Calment, ölümünden
bir y›l önce (121 yaﬂ›nda)
ç›kan ve an›lar›n› anlatt›¤›
rap CD’siyle görülüyor.

tisnalar›n a¤›rl›¤› alt›nda
prestijini de kaybetmiﬂ
durumda. Metabolizmas› memelilerinkinin en az iki kat› h›zda olan birçok
kuﬂun, onlardan çok daha uzun yaﬂayabilmesi (sözgelimi baz› papa¤anlar›n
fillerden uzun yaﬂayabilmeleri), ar›kuﬂunun ömrünün 14 y›l› bulabilmesi
(enerji tüketimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bir insan›n 500 y›l yaﬂamas›na
denk), farenin yar›s› büyüklü¤ündeki
bir Kuzey Amerika yarasa türünün do¤al ortam›nda 30 y›l yaﬂayabilmesi gibi
örnekler, kuramda epeyce delik açm›ﬂ
bulunuyor.
‹ngiliz ba¤›ﬂ›kl›k bilimcisi Sir Peter
Medawar, konuya farkl› bir bak›ﬂ aç›s›
getirenlerden. Evrim kuram›ndan yola
ç›kan Medawar, ölüm ve hastal›¤›n,
tüm canl›lar› üreyene kadar yaﬂamaya
iten do¤al seçilim taraf›ndan belli bir
süre engelleniyor olabilece¤ine iﬂaret
etmiﬂti. Çünkü do¤al seçilim, organizmaya üreme dönemine gelene kadar
destek olacak özellikleri seçip al›yordu; DNA onar›m mekanizmalar›, sa¤lam ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, iyi görüﬂ, kuvvetli kemikler, h›zl› düﬂünme gibi. Üreme dönemini geçirip genlerinizi de bir
sonraki nesile aktard›ktan sonra geçmiﬂ olsun! Alzheimer hastal›¤›n›z, katarakt›n›z, felciniz, kalp kriziniz, sonuçta nas›l yaﬂad›¤›n›z, hatta yaﬂay›p
yaﬂamad›¤›n›z da evrimin umurunda
olmayacakt›...
Araﬂt›rmac›lar, yaﬂam süresiyle üreme iliﬂkisinin birçok kuﬂ ve memeli türü için geçerli oldu¤unu söylüyorlar.
Genel olarak bir canl›, cinsel olgunlu-

¤a ne kadar erken ulaﬂ›rsa, ölümü de
o kadar erken oluyor. Evrimin baz› durumlarda nicelik (çok say›da ‘üretim
yapan’ k›sa ömürlü canl›lar), bazen de
niteli¤i (az say›da yavrulay›p, onlara
özen ve dikkatle bakan, yani yaﬂamalar›n› üç aﬂa¤› beﬂ yukar› garanti eden
canl›lar) ye¤ledi¤i gözönüne al›nd›¤›nda, ortaya ç›kan soru da ﬂu oluyor: Kad›nlar›n çocuk sahibi olmay› giderek daha ileri yaﬂlara b›rak›yor olmalar› (nüfus istatistikleri, sanayileﬂmiﬂ ve geliﬂmiﬂ toplumlar için durumun
böyle oldu¤unu söylüyor) uzun süre içinde
de olsa insan ömrünü
genel olarak uzatan
bir etmen haline gelecek mi? Bunu ancak zaman gösterecek. Ama 1980’li y›llarda
gerçekleﬂtirilen ve nesiller boyunca
üremeleri geciktirilerek yaﬂam süreleri
iki kat›na ç›kar›lm›ﬂ sirkesinekleriyle
ilgili deneylere göre, belki de evet.

Düﬂük Kalori,
Uzun Yaﬂam m›?
Yaﬂlanma sürecini anlamak ve insan ömrünü uzatmak yolunda yap›lan
araﬂt›rmalar›n yo¤unlaﬂt›¤› ve iﬂleyiﬂ
mekanizmalar› tam olarak bilinmese
de sürece etkileri oldu¤u art›k hemen
hemen aç›k baz› odak noktalar› var.
Çal›ﬂmalar›n bu anlamda özellikle kalori azalt›m›, ölümcül atom ya da atom
gruplar› “serbest radikaller” ve kromozom uçlar›n›n ‘kapaklar›’ olan telomerler konusunda a¤›rl›k kazand›¤› görülüyor.
Maya, daha önce de dedi¤imiz gibi
insan yaﬂlanma süreci ve yaﬂam döngüsünü anlamak için pek de uygun bir
model aday› gibi görünmüyor. Ama,
bir ana maya hücresinin kaç kez bölünebildi¤i üzerinden, olas›l›k düzeyinde
de olsa bu konuda epeyce bilgi sa¤lanm›ﬂ. Mayalarda yaﬂam›n›n erken evrelerindeki bir ana hücre, asimetrik biçimde bölünerek bir yavru hücre oluﬂturuyor. Bölünme birçok kez tekrarland›ktan sonra bu ana hücre geniﬂleyerek yavru üretme kapasitesini de giderek yitiriyor. Araﬂt›rmac›lar, orta
yaﬂl› insanlar›n da ‘geniﬂleyip’, yavaﬂlay›p çocuk yapmakta isteksizleﬂtikleriA¤ustos 2004 83 B‹L‹M ve TEKN‹K

ne dikkat çekerek (maya-insan paralelli¤inden zaten hoﬂlanmam›ﬂ olanlar
buna ne diyecek?!) bu durumun yaﬂlanmaya iliﬂkin birtak›m biyolojik iﬂaretlerin (dolay›s›yla da belki altta yatan
mekanizmalar›n) evrim süreci boyunca
korunmuﬂ olabilece¤ine iﬂaret etti¤ini
söylüyorlar. Tabii çok genel ve kaba
hatlar›yla. Öyleyse bir maya ana hücresinin kaç kez bölünebilece¤ine karar
veren mekanizma ya da yap› ne? Görünen o ki, birçok çevresel ve genetik belirleyici var. Bunlardan çok önemli oldu¤u ortaya ç›kan bir tanesi, hücrelerin büyüme ortam›ndaki ﬂeker (glukoz) düzeyi. Ortamdaki glukoz düzeyinin %2’den %0,5’e düﬂürülmesi, yani
“kalori s›n›rland›r›lmas›”yla, maya hücrelerinin bölünme süresinin önemli derecede artt›¤› görülmüﬂ. Kalori al›m›
bak›m›ndan bir slogan konumuna gelmiﬂ olan bu “daha azla daha uzun”
kavram›, ömür uzunlu¤uyla ilgili çal›ﬂmalarda mayadan farelere kadar s›k
s›k tekrarlanan bir tema.
Kalori s›n›rland›r›lmas›n›n etkisi, ilk
olarak 1935’te diyetleri ciddi biçimde
azalt›lan laboratuvar farelerinin normalin iki kat› uzunlukta yaﬂad›klar›n›n
keﬂfiyle sözkonusu olmuﬂ. Bu konuyla
ilgili olarak o zamandan bu yana sürdürülen çal›ﬂmalar sonucunda ortaya
ç›kan en popüler varsay›mlardan biri
de ﬂu: “Kalori al›m›n›n %30-40 oran›nda azalt›lmas› (gerekli bütün besinlerin yine de yeterli oranlarda al›nmas›
koﬂuluyla), metabolizmay› yavaﬂlatarak, oksitleyici maddelerin (bunlar,
hücrelerdeki enerji üretiminin yan
ürünleri) baﬂta DNA ve yan›s›ra baﬂka
moleküllere verdi¤i zarar› da azalt›r.”
Farelerde kalori azalt›m›n›n, gen iﬂlevlerinde yaﬂlanmaya ba¤l› de¤iﬂiklikleri
durdurdu¤u gösterilmiﬂ durumda.
Maya hücrelerinde glukoz al›m›n›n
düﬂmesiyle yaﬂam süresinin uzamas›,
SIR2 ad› verilen bir genin devreye girmesiyle gerçekleﬂiyor. SIR2’nin bu iﬂleyiﬂi nas›l baﬂard›¤› henüz tümüyle
belli de¤il; ama genin kodlad›¤› proteinin maya hücrelerince büyük miktarlarda üretiminin de ayn› etkiyi ortaya
ç›kard›¤› saptanm›ﬂ. SIR2 fazlal›¤›,
toprak kurtçu¤u C. elegans üzerinde
de ayn› etkiyi gösteriyor.
1999 A¤ustosunda Richard Weindruch ve Tomas Prolla liderli¤indeki
Wisconsin Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›,
farelerde kalori k›s›tlamas›yla bacak
B‹L‹M ve TEKN‹K 84 A¤ustos 2004

Besin alg›lay›c›s›

Mitokondri
O2

Enerji alg›lay›c›s› (?)

RAS
proteinleri (?)

Mitokondri d›ﬂ› ATP üretimi
SR
Antioksidanlar
SIR2 (?)
Geliﬂigüzel
DNA/protein hasar›

l›k Merkezi araﬂt›rmac›lar›n›n, kalori
azalt›m›n› genetik düzeyde ‘taklit etmiﬂ’ olabilecekleriyle ilgili olarak yapt›klar› aç›klamayd›. Tek bir genin etkinli¤ini ortadan kald›rarak, sirkesineklerinin yaﬂamlar›n› neredeyse iki
kat›na ç›karm›ﬂlard›. INDY (“I’m Not
Dead Yet” = Ben Henüz Ölmedim) ad›
verilen bu gen, besin maddelerinin taﬂ›nmas› ve olas›l›kla metabolik yan
ürünlerin yeniden kullan›m›yla iliﬂkili.
Araﬂt›rmac›lar›n ç›kar›m›ysa, gen etkinli¤ini zay›flatman›n metabolizmay›
daha verimli k›larak daha az yan ürün
ortaya ç›kard›¤› yolunda. As›l iyi haber, insanlarda da buna benzer genlerin sindirim organlar›, plasenta, karaci¤er, böbrek ve beyinde yer al›yor olmas›.

Belirli indirgenmeoksidasyon süreçleri

Yaﬂlanma

Yaﬂlanma süreciyle ba¤lantılı serbest radikal
kuramının günümüz versiyonu. Hücre zarının
algılayıcılarıyla (insülin almacı gibi) tespit edilen
besinler ve oksijen, mitokondrideki metabolik
tepkimelerin yakıtını oluﬂturuyor. Tepkimeler
sonucunda ortaya çıkan serbest radikal (SR)
düzeyinin –proteinler ve DNA’da geliﬂigüzel
hasarlar oluﬂturarak ve bazı proteinlerin
indirgenme-oksidasyon durumlarına dayanan belirli
süreçleri etkinleﬂtirerek– yaﬂlanma hızını de
belirleyebilece¤i düﬂünülüyor. Tahminlere göre DNA
hasarı, yaﬂam süresini etkiledi¤i düﬂünülen ve SIR2
geninin kodladı¤ı proteinlere benzer proteinlerce
azaltılabilir. SR düzeyi ve oksijen tüketimi, birbiriyle
ilgili oldu¤u halde, iliﬂkileri oldukça karmaﬂık.
Sözgelimi RAS geninin kodladı¤ı proteinler, oksijen
molekülü baﬂına üretilen SR düzeylerini de¤iﬂtiriyor
olabilir. Hücrenin, substratları da¤ıtırken, daha az
verimli ve daha az SR üretimli mitokondri-dıﬂı
süreçlerle, çok daha verimli, ancak çok daha fazla
SR üreten mitokondriyel süreçler arasında nasıl
‘karar verdi¤i’ ise belli de¤il.

kas hücrelerinde 6000’den fazla genin
devreye girdi¤ini aç›klad›lar. Hayvanlar›n ald›klar› kalorinin 1/4 oran›nda k›s›tlanmas›yla, yaﬂlanmayla ilgili 33 gen
de devred›ﬂ› kalm›ﬂ, genler bir bütün
olarak, daha genç farelerde iﬂledikleri
biçimde iﬂlemiﬂti. Bilimadamlar›, bir y›l
sonra sonuçlar›n› yay›mlad›klar› bir
baﬂka araﬂt›rmada, kalori azalt›m›n›n
iskelet kas›ndaki oksidasyona ba¤l› hasarlar› azaltt›¤›n›, hücresel yap›lar ve
kas yap›s›yla ilgili genlerin etkinleﬂirken enerji metabolizmas›yla iliﬂkili
olanlar›n›n yavaﬂlad›¤›n› aç›kl›yorlard›.
2000 y›l›nda gerçekleﬂen bir baﬂka
geliﬂme, Connecticut Üniversitesi Sa¤-

Hücrede Anarﬂi:
Serbest Radikaller
Hücrenin enerji fabrikalar› olan mitokondriler, hücre yak›t›n› (karbonhidrat, ya¤, protein vb.) her iﬂlediklerinde -yani metabolize ettiklerinde- oksidasyon ad› verilen bir kimyasal tepkime gerçekleﬂir. Bu tepkime s›ras›nda da, baz› elektronlar sözcü¤ün tam
anlam›yla ‘yoldan ç›karak’ hücreler
aras›nda z›play›p duran, di¤er moleküllere ayr›m yapmadan ba¤lanan ve
sonuçta çeﬂitli hücre yap›lar›n›, özellikle de DNA’y› hasara u¤ratabilen,
yüksek düzeyde reaktif moleküllerin
ortaya ç›kmas›na neden olur. Bunlara
“serbest radikaller” deniyor. “Serbest”ler; çünkü hücre içinde oraya buraya sataﬂt›klar› gibi, hücreler toplumunda herhangi bir iﬂlevsel yerleri de
yok. “Radikal” sözcü¤ü de elektron
çiftlerinin üyelerinden birini kaybetmiﬂ atom ya moleküller için kullan›l›yor. 1950’lerin ortalar›ndan bu yana
birçok araﬂt›rmac›, bu serbest radikallerin (oksidanlar›n) zaman içinde vücutta birikerek hücresel iﬂlevleri yavaﬂlatt›klar› ve yaﬂlanmaya ba¤l› olarak gördü¤ümüz di¤er de¤iﬂiklikleri
ortaya ç›kard›klar›na; bir anlamda yaﬂla birlikte içten d›ﬂa do¤ru ‘pasland›¤›m›za’ inan›yor. Serbest radikallerin
çeﬂitli iltihabi durumlar, kalp krizi,
özellikle de kanserde önemli pay ald›klar›, art›k bilinen bir gerçek. (Çünkü, DNA’da oluﬂan hasar tamir edilebilse de, hatalar -mutasyonlar- ortaya

ç›kabiliyor. Baz› genetik mutasyonlar
da kiﬂiyi belirli tür kanserlere karﬂ› daha yatk›n hale getiriyor).
Bu ﬂekilde oluﬂan y›pranman›n yaﬂlanmayla iliﬂkisini ortaya ç›karmak ve
gidiﬂe dur demenin mümkün olup olmad›¤›n› anlamak amac›yla araﬂt›rmac›lar çeﬂitli frenleme mekanizmalar›
bulmaya yöneldiler. Bu do¤rultudaki
temel çal›ﬂmalardan bir tanesi, model
olarak seçtikleri baz› organizmalara,
oksidasyona karﬂ› koruyucu moleküller oluﬂturacak ve zarar görmüﬂ
DNA’y› onaracak fazladan genler eklemek oldu. Sirkesineklerine, anti-oksidan kodlamas› yapan genlerin fazladan kopyalar› verilerek, di¤erlerinin
yaklaﬂ›k üçte biri daha uzun yaﬂad›klar› görüldü. (Ancak deney, olas› di¤er
genetik özellikleri d›ﬂlayacak biçimde
düzenlenmemiﬂti.) Günümüzde, hücrelerde serbest radikal üretiminin içten
ayarland›¤›na ve bunlar›n hücreye etkilerinin hem yap›lara geliﬂigüzel biçimde hasar vermek, hem de baz› iﬂleyiﬂ mekanizma ve yollar›nda düzenlemeler yapmak oldu¤una inananlar›n
say›s› çok. Ve öyle görünüyor ki, iﬂleyiﬂ oldukça karmaﬂ›k. Üzerinde durulan ve genetik verilerle desteklenen yeni bir olas›l›k da ﬂu: Mitokondinin iﬂleyiﬂini s›n›rlayarak (ki C. elegans genlerinin birço¤unun bu iﬂi yapar görünüyorlar) organizman›n enerji üretimi
için baﬂka mekanizmalara yönelmesi
sa¤lanabilir. Bunlar daha az verimli
olacak, ancak daha az serbest radikal
üretimiyle sonuçlanacakt›r. Serbest radikaller varsay›m›, birçok deneysel veriyi aç›klama konusunda iyi bir aday.
Ancak yaﬂlanma sürecine do¤rudan etkisi, henüz tüm yönleriyle bilinmiyor.

Genetik Gerisay›m ve
Telomerler
Yaﬂlanma sürecini araﬂt›rma yöntemlerinden biri, memeli hücrelerinin
kültür ortam›nda incelenmesi. T›pk›
maya hücreleri gibi, memeli hücreleri
de belli bir bölünme say›s›ndan sonra
ço¤alma yeteneklerini kaybediyorlar.
Bu s›n›r› ne belirliyor? ‹nsan hücrelerini de kapsayan bir aç›klama, kromozomlar›n “telomer” ad› verilen ve tekrarlayan DNA segmentlerinden oluﬂan koruyucu uç bölümlerinin her
hücre bölünmesinde k›salmas›yla ilgi-

li. Telomer uzunlu¤unun kritik bir
noktaya düﬂmesiyle hücre bölünme
yetene¤ini, ve yan›s›ra yap› ve iﬂlevlerini kaybediyor. Çocuklar›n inan›lmaz
bir h›zla yaﬂlanarak, genelde 10-20
yaﬂ aras›nda da yaﬂl›l›¤a özgü belirtiler ve hastal›klarla ölmeleriyle sonuçlanan “progeria” hastal›¤›, bu konuda
önemli veriler sa¤lam›ﬂ durumda. Bu
kiﬂilerde telomerler normale k›yasla
çok büyük oranda k›salm›ﬂ oluyor.
Araﬂt›rmac›lar, bu h›zl› k›salman›n
hastal›k belirtilerine katk›da bulunuyor olabilece¤ini ve telomer k›sal›¤›n›n hücresel yaﬂlanmay› da önemli ölçüde aç›klad›¤› yolundaki varsay›m›
destekledi¤ini düﬂünüyorlar. Asl›nda
normal vücut hücreleri, telomeraz ad›
verilen ve telomerlerdeki hasarl› DNA
segmentlerini onarma yetene¤indeki
enzimin eklenmesiyle, bir anlamda

‘ölümsüzlük’ kazan›p, neredeyse s›n›rs›z say›da ço¤alabiliyorlar. Bu gerçekten hareketle, telomeraz yap›m›na
‘zorlanan’ vücudun, yaﬂlanmayla ortaya ç›kan hasar› altedebilece¤i düﬂüncesi akla oldukça yatk›n geliyor. Ama
bilimadamlar› önemli bir uyar›da bulunuyorlar: Bu türden bir strateji,
kanser riskini de vakalar›n› da ciddi
biçimde art›rabilir. Vurgulad›klar› bir
baﬂka nokta da, bulgular›n, k›sa telomerleri hastal›k art›ﬂ› ve ölümden sorumlu tutmaya yeterli olmad›¤›, bu
nedenle de telomer uzunlu¤unu art›r›c› giriﬂimlerin, yaﬂlanmayla savaﬂta
ne derece etkin olaca¤›n›n ﬂimdiden
bilinemeyece¤i. Belki de, diyorlar, k›sa telomerler yaln›zca altta yatan di¤er sorunlar›n iﬂaretleri.

Boston Üniversitesi T›p Okulu’ndan
Tom Perls, yaﬂ› en az 100 olan kiﬂilerle yapt›¤› ve 750 kat›l›mc›s› olan çok
büyük bir çal›ﬂmay› yönetiyor. ‹nanc›,
iyi ve do¤ru bir bak›m koﬂuluyla insan›n ﬂimdiki genetik donan›m›n›n, onu
80’li yaﬂlar›n sonuna kadar sa¤l›kl› bir
biçimde yaﬂatmaya yeterli oldu¤u yönünde. Buna karﬂ›l›k “as›rl›klar”,
Perl’e göre genetik ayr›cal›klara sahip
gibiler. Araﬂt›rmac› bu kiﬂilerin, onlar›
yaﬂl›l›k hastal›klar›na yatk›n hale getiren genleri taﬂ›mad›klar›n›, buna karﬂ›l›k zaman›n y›prat›c› etkisine karﬂ› koruyan -henüz keﬂfedilmemiﬂ- genlere
sahip olabilecekleri düﬂüncesinde: “Bu
kiﬂilerin içinde öyle birkaç tanesi var
ki, ölmek için ellerinden geleni yap›yorlar. Bir tek kendi üzerlerine birer
atom bombas› atmad›klar› kald›. Kimi
beslenme kurallar›n› hiçe say›yor, kimi
en az 50 y›ld›r günde üç paket sigara
içiyor, kimi egzersiz ve hareketi ﬂiddetli biçimde reddediyor, kimi düzenli içki içiyor. Yine de en az 100 yaﬂ›na
ulaﬂm›ﬂ durumdalar. Bu kiﬂiler, büyük
olas›l›kla paçay› bu ﬂekilde kurtarmalar›na izin veren genlere sahipler. Vücutlar›nda neler olup bitti¤ini gerçekten
de çok merak ediyoruz.”
Araﬂt›rmac›, yaﬂam süresinin belirlenmesinde ﬂans›n pay›n›n da atlanmamas› gerekti¤ini söylüyor: “Gelmekte
olan bir otobüsün önüne do¤ru at›lan
bir ad›m› belirleyen, ﬂans. Geliﬂigüzel
mutasyonlar›n ortaya ç›kt›¤› genleri
belirleyen de. Bu iﬂ yaln›zca ‘çevre mi
genler mi’ meselesi de¤il. Do¤rusu,
hem çevre, hem genler, hem de ﬂans.”
Tabii bir de “yaﬂam kalitesi mi, yaﬂam
süresi mi” sorusu var. Bunlar iﬂin öznel boyutlar›. Bu konuda son sözü
söyleyecek kiﬂi de yine, her ikisini de
yakalam›ﬂ görünen ve uzun yaﬂam rekorunu hâlâ elinde tutan Jeanne Calment’›n olmal›: “Yaﬂamdan elimden
geldi¤ince zevk ald›m. Aç›k ve dürüst
davrand›m, yapt›klar›mdan piﬂmanl›k
duymad›m. Ve tabii çok ﬂansl›yd›m...”
Zeynep Tozar
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