
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Otofaj� sözcüğü‘kend� kend�n� yemek’ anlamına gelmekted�r. Otofoj� kavramı 1960 yıllarında yapılan

b�r takım araştırma �lk defa fark ed�lm�şt�r. B�l�m �nsanlarının yaptıkları araştırmalar ışığında hücren�n

kend� yapısında bulunan b�r takım b�leşen� zarla çevreley�p kese adında yapılar oluşturup, bu yapıları

ger� dönüşüm merkez� olan l�zozom organel�ne get�rerek kend� kend�n� s�nd�rd�ğ� fark ed�lm�şt�r.

L�zozom organel� hücre b�leşenler�n� parçalayıp yıkarak yapı taşı moleküller�ne dönüştürmekted�r.

B�l�m adamlarının yaptığı araştırmalar doğrultusunda hücre b�leşenler�n büyük b�r çoğunluğu l�zozom

organel� tarafından parçalanmaktadır.
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Son yıllarda bu konu üzer�nde yapılan b�yok�myasal ve m�kroskob�k çalışmalar hücre �çer�s�nde

bulunan b�r takım büyük yükler� l�zozoma taşıyan b�r kesec�kler�n varlığını gösterd�.

L�zozom organel�n� keşfeden ünlü b�l�m �nsanı Chr�st�an De Duve, hücre �çer�s�nde gerçekleşen bu �lg�nç

s�nd�rme olayını ‘kend� kend�n� yeme’ anlamına otofaj� olarak adlandırmıştır. Otofaj� olayında

gerçekleşen bu yen� kesec�klere �se otofagozom adı verd�.
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B�l�m �nsanları yaptıkları �ncelemelerde otofaj�n�n b�r b�r�n� tak�p eden b�r d�z� olayla gerçekleş�p

kontrol ed�ld�ğ�n� saptadı. Otofaj� olayında çeş�tl� prote�nler ve prote�n kompleksler�n�n her b�r�,

kesec�kler�n (otofagozom) başlangıcında ve oluşumunda öneml� b�r aşamasını düzenley�p kontrol

ed�yor.

2017 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanan Yosh�nor� Ohs�mu, stres faktörler�n�n totofaj� olayını nasıl

başlattığını ve kesec�kler�n (otofagozom) nasıl oluştuğunu aşamaları �le bel�rg�n b�r şek�lde anlatarak

b�l�m dünyasında ses get�rm�şt�r. Otofaj� görünürde olumsuz b�rşeym�ş g�b� gözükse de hücre

b�leşenler�n�n yen�lenmes� �ç� �ht�yaç duyulan enerj�y� ve yapı taşlarını hızlı b�r şek�lde tedar�k

etmekted�r. Bu nedenle otofaj� açlık g�b� stres faktörler�nde hücresel tepk� ver�lmes�nde öneml� b�r rol

üstlen�yor. Hastalıklar sonucunda vücutta bulunan bakter� v�rüsler�n saf dışı ed�lmes�nde otofaj� rol

almaktadır.
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Embr�yo gel�ş�m sürec�nde ve hücreler�n başkalaşma süreçler�nde öneml� katkılarda bulunuyor.

Yaşlanış ve �şlev�n� zayıflamış olan prote�nler�n ve organeller�n s�nd�r�m� ve yer�ne yen�ler�n�n

get�r�lmes�nde y�ne otofaj� etk�l�d�r. Yan� otofaj� b�r nev� kal�te kontrol merkez� olarak �şlev görmekted�r.

Otofaj� olayının zayıflaması veya hasar görmes� durumunda park�nson hastalığı, t�p 2 d�yabet hastalığı

ve yaşlı �nsanlarda görülen farklı hastalıklara neden olduğu düşünülmekted�r.

Bu b�lg�lere ek olarak otofaj� genler�nde mutasyonlar bazı genet�k hastalıklara neden olduğu ve otofaj�

mekan�zmasında görülen bozukluklarında kanserle �l�şk�s� olduğu yönünde öneml� b�lg�ler b�l�m

dünyasında konuşulmaktadır. B�l�m dünyası otofaj�n�n önem�n� fark etmeye başladı. Bu nedenle b�r çok

hastalığın tedav�s�nde üret�leccek �laçların otofaj� üzer�ne etk�l� olması �ç�n b�r çok araştırma ve

�nceleme yapılmaktadır.

Kaynak: B�l�m tekn�k derg�s�nden alıntı yapılarak düzenleme yapılmıştır.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye
ulaşab�l�rs�n�z...
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