biliminUclarinda1

10/26/05

9:29 PM

Page 28

bilimin uçlar›nda

Uzun
Yaﬂam

Zamana Karﬂ›
Küçük bir tablet iﬂtah›n›z› frenleyip sizi ony›llarca daha uzun yaﬂatabilir mi?

Ölümü ertelemek, herzaman varolmuﬂ bir düﬂ. Son 150 y›ld›r, hijyenik koﬂullardaki düzelme, hastal›klarla mücadelede al›nan yol, birçok kiﬂiye görece
sa¤l›kl› ve uzun bir yaﬂam vermiﬂ durumda. Geneti¤in alt›n ça¤lar›n› yaﬂad›¤›m›z
ﬂu s›ralardaysa bu düﬂe her zamankinden biraz daha yak›n›z. Cambridge, Massachusetts’te yer alan bir biyoteknoloji
firmas› olan Elixir Pharmaceuticals’›n
yapt›klar›na bir göz atmak, durumu daha iyi kavramaya yard›mc› olabilir. Burada çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar, inan›lmaz bir
yan etkisi olan bir hap üzerine çal›ﬂt›klar›n› söylüyorlar. Bu yan etki, yaﬂlanma-

n›n yavaﬂlat›lmas› ve yaﬂam süresinin
uzat›lmas›! Üstelik yetkililer, sihirli bileﬂimin insanlarda denenmesine yaln›zca
iki y›l kald›¤›n› söylüyorlar.
Sözkonusu hap›n geliﬂtirilme amac›,
obezlik ya da ﬂeker hastal›¤› gibi metabolik bozukluklar›n tedavisi. Bunlar, ayn› zamanda vücudu y›pratarak ömrü k›saltan bozukluklar. Ana sorun, vücudun
ﬂekeri emip depolamas›na yard›m eden
insülin hormonunda yo¤unlaﬂ›yor. ‹nsülin düzeyleri, vücudun enerji gereksinimine, ayr›ca depolanmak üzere ne kadar
kan ﬂekeri kald›¤›na ba¤l› olarak yükselip alçal›r. ‹nsanlar, besin fazlal›¤›nda

enerji depolayacak, azl›¤›ndaysa ya¤ kayb›n› en aza indirecek biçimde evrimleﬂmiﬂler. Ancak bolluk zamanlar›nda hem
s›k hem de çok yemek, fazla insülin üretimi sonucu sistemi bask› alt›na al›yor.
Bu durumun süreklilik kazanmas›ysa,
enerji düzenlenmesinden sorumlu geribesleme sinyallerinde sorunlara yol aç›yor. Artan insülin düzeyleri obezli¤e, ﬂeker ve kalp hastal›¤› riskinin artmas›na,
sonuçta da organlar› yaﬂland›r›p yaﬂam
süresini azaltan fizyolojik de¤iﬂikliklerin
geliﬂmesine neden oluyor.
Daha uzun yaﬂaman›n s›rlar›ndan biri, az yemekte. Ald›klar› kaloriler k›s›t-

Do¤al Yaﬂam Süresi
Biyologlar, neden baz› canl›lar›n birkaç dakika, baz›lar›n›n da bir as›r yaﬂad›¤› sorusunun
alt›nda yatan mekanizmalar› tümüyle anlayabilmiﬂ de¤iller. Solucan ve farelerin yaﬂamlar› genetik mühendisli¤i ve kalori k›s›tlamas›yla uzat›lm›ﬂ olsa da, onlar için iﬂleyen bir sistemin insanlar için de iﬂleyece¤ini kesin olarak henüz
söyleyemiyoruz..

Normal ve Uzun Ömür
20 gün
126 gün

Fare
6 kat art›ﬂ
2 y›l

2,6 y›l

Fare
% 30 art›ﬂ

7,8 y›l

Escherichia cali : 22 dakika

101 y›l

‹nsan
% 30 art›ﬂ (varsay›l›yor)
Pygmy goby : 59 gün
Fil : 60 y›l
K›r faresi : 1,5 y›l
S›çan faresi : 2 y›l

Ne kadar Yaﬂ›yorlar?
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Resus maymunu : 20-30 y›l
Timsah : 50 y›l

biliminUclarinda1

10/26/05

9:29 PM

Page 29

bilimin uçlar›nda

100 Y›l Yaﬂamak
1994 y›l›nda baﬂlatt›¤› ve en az 100 yaﬂ›na kadar yaﬂam›ﬂ 1500’ten fazla kiﬂiyi
kapsayan bir çal›ﬂman›n yöneticisi olan
Thomas Perls, Boston Üniversitesi T›p
Merkezi’nde geriyatri doçenti; Elixir biyoteknoloji firmas›n›n da kurucular›ndan
biri.
Sizi, en az 100 yaﬂ›na kadar yaﬂam›ﬂ kiﬂiler
üzerinde araﬂt›rma yapmaya iten ﬂey ne oldu?
P: 1995 y›l›nda biri 101, di¤eri 102 iki hastayla tan›ﬂt›m. Yaﬂa ba¤l› birçok hastal›ktan etkilenmiﬂ olabileceklerini beklerken, en sa¤l›kl› hastalar onlar ç›kt›. Nas›l olup da Alzheimer’a yakalanmad›klar›n›, yaﬂlanma sürecindeki bu baﬂar›lar›n›n arkas›nda neyin yatt›¤›n› merak ettim.
Peki, ne buldunuz?
P: ‹nsanlar uzun ömrü genellikle maddi durum ve e¤itime ba¤larlar. Ama bu grup için bunlar geçerli de¤il. Ortalama e¤itim süresi 8 y›l sözgelimi. 77-78 yaﬂlar›n› aﬂan ço¤u kiﬂide fark, yaﬂam biçimi ve genel sa¤l›kta yat›yor. Bir 10-15 y›l
daha fazla yaﬂayanlardaysa ço¤u genetik olmak
üzere, farkl› etkenler iﬂe kar›ﬂm›ﬂ oluyor. 100
yaﬂ ve üzerindekilerin sahip oldu¤u birkaç gen
belirlenmiﬂ durumda. Ço¤u damar hastal›klar›yla

ilgili. Bu ﬂaﬂ›lacak birﬂey de¤il, çünkü atardamarlar›n t›kanarak kalp krizine yol açmas›yla kendini
gösteren bu hastal›klar, yaﬂl›larda ana ölüm nedeni. Uzun ömürlülük, aileden de geliyor. 100
yaﬂ ve üzerinde yaﬂayanlar›n çocuklar›nda ölüm
oran›, % 20 daha düﬂük.
Üzerinde çal›ﬂt›¤›n›z bu kiﬂilerde ay›rdedici
bir genetik profil ortaya ç›kt› m›?
P: Evet. Ama normal populasyonla karﬂ›laﬂt›-

lanan fare ve solucanlar›n ömürlerinin
önemli ölçüde uzad›klar› görülmüﬂ. Çal›ﬂmalar, bunun çok eskilerden gelmiﬂ
bir hayatta kalma stratejisi olabilece¤ini
de gösteriyor. Besinin az oldu¤u zamanlarda az yemek, canl›n›n metabolizmas›n› yavaﬂlat›yor; buysa tek baﬂ›na
ömür uzatmaya yeterli. Elixir firmas›n›n
yaklaﬂ›m›ysa, ayn› etkiyi hormonlar›,
enzimleri ve metabolizmada iﬂe kar›ﬂan
di¤er proteinleri hedefleyen bir ilaçla
sa¤lamak.
Hap, farelerde iﬂtah› denetleyen
“ghrelin” enziminin iﬂlevlerini bask›layarak etki gösteriyor. Araﬂt›rmac›lar,
ayn› iﬂleyiﬂi insanlarda da gösterirse
obezli¤i azaltarak ömrü uzatabilece¤i
umudundalar. Yetkililerse, sa¤l›kl› kiﬂilerin de hap› kullanabileceklerini ve
böylece besin al›m›n› azaltarak yaﬂlanmay› yavaﬂlatan evrimsel bask› koﬂullar›n› oluﬂturabileceklerini söylüyorlar
Ancak, deney farelerinin normal farelerden ne kadar uzun yaﬂad›¤›n› söylemek
konusunda da çekinceleri var.
Elixir’in moleküler müdahaleyele yaﬂam› uzatma hedefi, San Fransisco’daki

California Üniversitesi’nden biyolog
Cynthia Kenyon’un çarp›c› çal›ﬂmalar›ndan esinlenmiﬂ. Kenyon, milimetre
uzunlu¤undaki Caenorhaditis elegans
solucan› üzerinde çal›ﬂmakta. 1993 y›l›nda, daf-2 ad› verilen tek bir genin ‘kapat›lmas›yla’ solucan›n ömrünün iki kat›na ç›kt›¤›n› göstermiﬂ. Metabolik iﬂlevleri düzenleyici genlere yap›lan sonraki
birkaç müdahaleyse ömür uzunlu¤unu
6’ya katlam›ﬂ. Kenyon, insanlardaki
benzer mekanizmalara bir-iki sihirli dokunuﬂun da, benzer bir etkiyle sonuçlanabilece¤i görüﬂünde. Ancak solucanlardaki genetik yap›n›n de¤iﬂtirilmesi
temeline dayanan bu tür bir stratejiyi
insanlarda uygulamak, pek de mümkün
görünmüyor. Kenyon, yine de solucan,
fare ve insanlarda ortak olan metabolik
süreçleri hedefleyen ilaçlar›n geliﬂtirebilece¤ini düﬂünüyor.
Elixir, yaﬂlanmaya karﬂ› etki gösterecek bir bileﬂik arama konusunda tek olmad›¤› gibi, metabolizmayla oynamak
da tek akla uygun ömür uzatma stratejisi de¤il. Vücut yaﬂland›kça kanser ve
kalp sorunlar› riskinin de art›yor olma-

kaplumba¤a : 70+y›l

r›ld›¤›nda ortaya ç›kan farklar, tahmin etmiﬂ oldu¤umdan az. ﬁimdilerde, bunun bir piyango gibi oldu¤unu düﬂünüyorum. Kalp hastal›klar› ya
da kansere karﬂ› avantajlar sunan bir etkenler listesi sözkonusu. Kimileri içki, sigara içip sa¤l›ks›z
biçimde yaﬂ›yor; kimilerinin de yapmad›¤›, bir tek
kendi üzerlerine atom bombas› atmak kald›¤› halde, 100 y›ldan fazla yaﬂ›yorlar.
‹nsan ömrünü uzatacak bir hap konusunda ne
düﬂünüyorsunuz?
P: ‹nsanlar› sigara b›rakmaya ve sa¤l›kl› bir
yaﬂam sürmeye ikna etmenin daha etkili olaca¤›na inan›yorum. ‹çki ve sigara kullanmay›p vejeteryan olanlar, di¤erlerinden ortalama 10 y›l fazla yaﬂ›yor.
‹nsanlar 150 ya da 300 yaﬂ›na kadar yaﬂayabilecekler mi?
P: Özellikle de 300 yaﬂ için, söylemesi zor.
‹nsanlar üzerinde çal›ﬂmak, 900 hücrelik bir canl›yla (C. elegans) çal›ﬂmak gibi de¤il.
Ya fareler?
P: Ayn› ﬂey geçerli. Üstelik farelerin ortalama
yaﬂam süresinde çok büyük mesafeler de katedilmiﬂ de¤il. En az›ndan ‘as›rl›k’ insanlarla çal›ﬂan
bir doktor olarak söyleyebilirim ki, onlar farelerden çok daha karmaﬂ›k yap›da.

s›ndan yola ç›kan en az bir düzine firma
da, hastal›klarla mücadele için yaﬂlanma sürecini büyüteç alt›na alma yöntemini benimsemiﬂ. Kimileri, hücrelerdeki
güç üreteçleri olan mitokondrilerde yaﬂa ba¤l› iﬂlev azalmas›n› tersine çevirecek bir sürecin aray›ﬂ› içindeyken, kimileri de kalp ve eklem hastal›klar›, Alzheimer hastal›¤› gibi yaﬂla ilintili bozukluklarda kendini yang›yla gösteren aﬂ›r›
ba¤›ﬂ›kl›k tepkilerini azaltmaya çal›ﬂ›yor.
Elixir yetkililerinden William Heiden, Tip 2 ﬂeker hastal›¤›nda en çok
kullan›lan metformin gibi ﬂu an piyasada bulunan baz› ilaçlar›n da, ömür uzamas›na katk›s› olabilece¤ini söylüyor.
Metformin, etkisini AMP kinaz adl› enzim üzerinde göstererek, kan ﬂeker düzeyinin düﬂmesi ve insülin duyarl›l›¤›n›n ayarlanmas›nda rol oynayan bir ilaç.
Heiden’›n söyledi¤ine göre, s›rf ömürlerini uzatmak amac›yla bu ilac› alan, tümüyle sa¤l›kl› doktorlar bile var.
Duncan, D. E. “The Test of Time”
Discover, Ekim 2005 sayfa; 74-75

Çeviri: Zeynep Tozar

Kabagöz taﬂ bal›¤› : 200 y›l
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