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Happi hajottaa ja kuolema korjaa
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왘 Yhdysvaltojen avaruusjärjestö NASA:n tiedotusosasto syyllistyi vuosina
2004–2006 ”ilmastonmuutostutkimuksen marginalisointiin
ja vääristelyyn”.
Tämä selviää avaruusjärjestön julkaisemasta raportista.
NASA:n tutkijan James Hansenin tutkimustulosten julkaisu oli estetty ja häntä oli
kielletty antamasta haastattelua eräälle radioasemalle,
kertoo tiedelehti Science.
Syy kieltoon oli, että
NASA:n tiedotusosasto pelkäsi hänen puhuvan ilmastonmuutoksen estämiseen tähtäävän politiikan puolesta. Kesäkuun alussa julkaistu raportti
löytyy kokonaisuudessaan
NASA:n nettisivuilta.
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Kun solun proteiinit tarvitsevat energiaa, ne saavat sitä lohkaisemalla ATP:stä
yhden fosfaattiryhmän irti. Mitokondrioissa näin muodostunut ADP muutetaan
taas ATP:ksi. Kehossa muodostuu vuorokaudessa kymmeniä kiloja ATP:tä.
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왘 Ihminen on aina pelännyt
kuolemaa. Jo vanhenemisen
näkyvät merkit tuntuvat kauhistuttavan pintaliitävää nykyihmistä.
Kosmetiikkateollisuus tienaa
miljardeja länttäämällä sanat
”anti-aging” purnukan kylkeen
ja plastiikkakirurgien skalpellit
käyvät kuumina.
Edessä se on silti. Posket
pinkeinä tai heltat liehuen on
määrämme mullaksi muuttua.
Tutkijoita kuolema ja vanheneminen kiinostavat siinä missä meitä muitakin. Hieman eri
vinkkelistä, tosin.
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Nyt ollaan jo lähestymässä
yksimielisyyttä siitä, että syy
vanhenemiseen ja lopulta kuolemaan löytyy kyllä hapesta,
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mutta mutkan kautta. Happi
on mielenkiintoinen aine. Kaikilla eläimillä sen tärkein tehtävä on yksinkertainen: happi
imuroi itseensä elektroneja siinä reaktioketjussa, jonka lopputuotteena syntyy ATP:tä.
Reaktio tapahtuu solujen mitokondrioissa.
ATP toimii energialähteenä
kaikissa solujen energiaa vaativissa reaktioissa. Hormonien
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Hydroksyyli-radikaali. Aggressiivinen. Vie ensimmäiseltä
kohtaamaltaan molekyyliltä elektronin ja muuttuu vedeksi.

H2O2 Vetyperoksidi. Ei ole itse radikaali, mutta kohdatessaan
–

O2
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Elektronien siirto
tapahtuu
usein yhdessä protonin kanssa.
Ruuan molekyyleistä irrotetaan siis sitruunahappokierrossa vetyatomi
(protoni + elektroni).
O).
O)
Hiilihydraatit ja rasvat koostuvat alkuaineista hiili (C), vety (H) ja happi ((O).
Sitruunahappokierrossa poistetaan vety, joten jäljelle jää hiili ja happi.
Nämä poistuvat elimistöstä hiilidioksidina (CO2) uloshengitysilmassa.
Elektroninsiirtoketjussa happeen sitoutuu vetyä, jolloin muodostuu
vettä (H2O).

Kun elektronit pomppivat ketjun läpi,
kuljettavat ketjun proteiinit samaan
aikaan vetyioneja H+ (eli protoneja p+)
mitokondrion kalvojen väliin.
Koska ioneilla on sähköinen varaus (+),
aiheuttavat ne jännitteen, joka pitää
syntaasi-proteiinin ATP-tuotantoa
käynnissä.
Kun happi sitoo elektroninsiirtoketjun
läpi hyppineet elektronit itseensä, sitoo
se myös vetyioneja seuraavalla tavalla:
Ensin happimolekyyli O2 hajoaa kahdeksi happiatomiksi O.
Kumpikin O sitoo itseensä kaksi vetyionia ja kaksi elektronia.
Näin saadaan vesimolekyyli reaktiossa:

O + 2H+ + 2e

_

=> H2O
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man juju on ssiirtää energiaa ruuan hiilihydraattien ja rasvojen
sisältämistä elektroneista ATP:hen. VAIHE 1 on sitruunahappokierto.
Siinä elektroneja riivitään irti ja ne siirretään VAIHEESEEN 2,
elektroninsiirtoketjuun. Ketju on jono proteiineja mitokondrion
sisäkalvossa. Ne hyppyyttävät elektroneja lenkiltä toiselle ja lopulta
hapelle. Elektroninsiirtoketjun toiminta tuottaa mitokondrion sisäja ulkokalvojen väliin sähköisen jännitteen. Kun jännite purkautuu,
saa ATP-syntaasi energiaa ATP:n tuotantoon, VAIHE 3.
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Happiradikaali on happea sisältävä yhdiste, jossa on yksi pariton
elektroni. Tila ei ole vakaa, vaan radikaali pyrkii hankkimaan ympäristöstään yhden elektronin lisää. Kun radikaali vie elektronin esimerkiksi proteiinilta, muuttuu proteiini radikaaliksi.
Näin käynnistyy ketjureaktio, joka saattaa vaurioittaa useita molekyylejä. Reaktio pysähtyy vasta, kun kaksi radikaalia reagoi toistensa kanssa tai viimeinen radikaali
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Radikaaleja voi syntyä hapesta ja vedestä
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tilaa maneeteille
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Jo 80 vuotta sitten keksittiin,
että elinajan ja aineenvaihdunnan välillä oli yhteys.
Mitä nopeampi aineenvaihdunta, sitä lyhyempi elämä.
Laskettiinpa, että meillä kaikilla on elinaikaa miljardin sydämenlyönnin verran; isoilla
eläimillä vain kestää pitempään
ennen kuin se viimeinen sydänlihassupistus on käsillä.
Tieteellisemmältä kalskahti
havaittu yhteys hapenkulutuksen ja elinajan välillä. Hiiri kuluttaa elopainogrammaa kohti
noin 20 kertaa enemmän happea kuin norsu ja elää kolmevuotiaaksi. Hitaammin elävä
norsu voi saavuttaa meikäläisen eläkeiän.
Kapuloita kauniin teorian
rattaisiin heittivät lepakot ja
linnut. Lepakon hapenkulutus
on hiiren luokkaa, mutta se
elää jopa kaksikymppiseksi.
Kolibrin pulssi voi nousta
tuhanteen ja sen hapenkulutuksella perusnisäkäs eläisi ehkä vuoden. Tuo heiveröinen tipu saa kuitenkin pyrähdellä
kukasta kukkaan toistakymmentä vuotta.
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mitokondrion ulkokalvo

vapaan rauta-ionin muuttuu helposti vaaralliseksi
hydroksyyli-radikaaliksi.

Superoksidi-radikaali. Muuten vaaraton, mutta osaa
muuttaa raudan muotoon, joka reagoi vetyperoksidin
kanssa edellä kuvatulla tavalla.
MAIJA ORAVA / HS

tuotanto, lihasliikkeet, ajattelu
ja virtsanmuodostus – kaikki
ne vaativat ATP:tä.
Hapen ominaisuus imeä itseensä elektroneja tekee siitä
myös vaarallisen. Joskus happeen sitoutuu vain yksi yksinäinen elektroni. Silloin syntyy happiradikaali.
Yhdistelmä happi ja pariton
elektroni on kemiallinen kleptomaani. Se tekee kaikkensa repiäkseen itselleen elektronin
toiselta molekyyliltä. Elektronin menettäminen johtaa molekyylin vaurioitumiseen.
Happiradikaalien aiheuttamat tuhot ovat nykynäkemyksen mukaan lopullinen syy kehon rappeutumiseen vanhuudessa. Radikaalit nakertavat
entsyymit
toimintakelvottomiksi; rypistävät ihon sotkiessaan kollageenisäikeiden rakenteen; härskiinnyttävät solukalvoja ja – mikä pahinta – tuhoavat hitaasti solujen dna:ta.
Kun geeni vaurioituu riittävästi, ei sen koodaama proteiini enää toimi. Mitä enemmän
tuhoja, sitä nopeammin viikatemies kolkuttaa ovelle.

Vanheneminen ei siis ole
ajan funktio vaan soluvaurioiden. Tämä selittää sen, miksi
satavuotiaan ihmisen keho voi
olla paremmassa kunnossa
kuin viisikymppisen. Jos välttää happivauriot, voi keho pysyä timminä pitkälti toiselle sadalle.
Aivot, sydän, munuaiset ja
lihaksisto kuuluvat kudoksiin,
joiden soluilla on kaikkein
vilkkain aineenvaihdunta ja
siksi hapenkulutus. Yhdessä lihassolussa voi olla tuhansia
mitokondrioita.
Nämä kudokset ovat erityisen alttiita happiradikaalien aiheuttamille tuhoille.
Kun happiradikaalit hapettavat tiettyjä viestiproteiineja,
käynnistyy
tulehdusreaktio
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Geenihuuma sokaisee

Mitokondrio radikaalien lähde ja uhri
Lähes kaikki happiradikaalit
ovat lähtöisin mitokondrioista.
Siksi siellä syntyvät myös suurimmat tuhot.
Mitokondriot olivat alkujaan
bakteereita ja niillä on oma dna.
Suurin osa siitä on siirtynyt
solun tumaan,. Jäljellä on yhä
pätkä, jonka mukaan osa elektroninsiirtoketjun proteiineista
valmistetaan.
Mitokondrioiden dna on
bakteerien tapaan paljaana
rinkulana vailla proteiinien ja
tuman suojaa.
Siksi se on erittäin altis happiradikaalien hyökkäyksille.

Mutaatioita syntyykin mitokondriogeeneissä yli kymmenen kertaa useammin kuin

tuman dna:ssa. Myös mitokondrion kalvorakenteet vaurioituvat helposti. Kalvon
rakenne on tärkeä siinä sijaitsevien proteiinien, kuten
elektroninsiirtoketjun toiminnalle.
Mutaatiot, kalvovauriot ja
suorat happivauriot rassaavat
mitokondrioiden proteiineja.
Pikkuhiljaa ATP-tuotanto
heikkenee. Yhä enemmän
happiradikaaleja karkaa ulos
soluun ja lopulta mitokondrio
kuolee.
Mitokondrioiden vaurioituminen on solulle tuhoisaa.
Ulos vuotavat happiradikaalit
tuhoavat solun rakenteita
samalla kun ATP:n puute estää
solun normaalin toiminnan.
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TEEMU KUUSIMURTO

Tällä miehellä on happiradikaalit
hyvin hanskassa.

puolustuksen solut käyttävät
happiradikaaleja aseena bakteereita vastaan. Hyökkäys
päättyy, kun bakteerit on kukistettu ja happiradikaalien
tuotanto lakkaa soluvälitteisen
”vaara ohi" -signaalin jälkeen.
Jos syynä viestiproteiinien
hapettumiseen onkin jatkuva
radikaalivuoto mitokondrioista, ei peliä koskaan vihelletä
poikki, vaan tulehdus muuttuu
krooniseksi. Tämä on tyypillistä lähes kaikille vanhuusiän
sairauksille sydän- ja verisuonitaudeista dementiaan ja reumatismiin.

jossa tuotetaan ”tahallaan” vielä enemmän happiradikaaleja.
Normaalisti tällainen tilanne
syntyy, kun elimistöön pääsee
taudinaiheuttajia. Ensimmäisenä paikalle tulleet immuuni-

Miljoonan taalan kysymys
kuuluukin, miten välttää happivauriot. Solulla on kolme
keinoa. Se voi estää happiradikaalien syntymisen, pyrkiä
muuttamaan radikaalit vaarat-

Tieteellinen tutkimus etenee usein samalla logiikalla
kuin humalainen, joka etsii
avaimiaan katulyhdyn alta:
Eivät ne sinne pudonneet,
mutta valossa on helpompi
etsiä.
Tutkimusmetodien kehitys
määrää trendit. Juuri nyt
dna:ta sekvenoidaan tuhansissa laboratorioissa ja geenit
ovat pop. Tutkijat haaveilevat
tautien yksilöllisistä hoidoista
jokaisen oman genomin perusteella.
Kun vain etsitään geneettisiä
eroja tautien välillä on vaarana, ettei nähdä metsää puilta.
Astumalla pari askelta taaksepäin avautuu hyvin erilainen
näkymä.
Sen sijaan, että ihmiset
olisivat kaikki geneettisesti
erilaisia tautien suhteen, paljastuukin mielenkiintoisia
yhtäläisyyksiä.
Esimerkiksi voidaan ottaa
Alzheimerin dementia. Sen
geneettistä taustaa selvitellään
kuumeisesti. Taudin näkyviä
merkkejä aivoissa ovat amyloi-

di-proteiinin muodostamat
plakit ja tau-proteiinisäikeiden
tuherot.
Alzheimerin riskiä on vaikea
ennustaa. Joku sairastuu keskiiässä, toinen vanhana, kolmas
ei koskaan. Suuri osa heistä,
joilla on Alzheimerille eniten
altistava geenikokoelma, ei
sairastu.
Kaikilla sairastuneilla on
kuitenkin jotain yhteistä.
Heillä on runsaasti happivaurioita aivoissa. Itse asiassa
tau-proteiini takkuuntuu vain
hapettuneena. Samoin plakkia
muodostuu vain, jos amyloidilta on varastettu elektroneja.
Amyloidiplakki itsessään lisää
happiradikaalien tuotantoa ja
pahentaa tilannetta ennestään.
Geenit voivat alentaa sairastumiskynnystä, mutta happivauriot vasta käynnistävät
taudin.
Sama pätee moniin tauteihin, joiden geenitaustaa selvitellään. Tällaisia ovat esimerkiksi Parkinsonin tauti, diabetes ja monet syövät.

tomiksi tai korjata jo syntyneet
vauriot. Kaikki keinot ovat
käytössä, mutta mikään niistä
ei ole täydellinen. Muihin nisäkkäisiin verrattuna meillä on
paremmat suojaukset. Evoluutiossa on siis esi-ihmisten lisääntymismenestys ollut parempi niillä, jotka ovat eläneet
pidempään.
Rotat ovat valinneet toisen
strategian. Ne satsaavat resurssinsa nopeaan lisääntymiseen
ja kuolevat nuorina.
Oikein pitkä ikää haikailevil-

le paras keino olisi syntyä varustettuna lintujen mitokondrioilla. Linnuilla on paljon
vilkkaampi
aineenvaihdunta
kuin nisäkkäillä, eli ne kuluttavat runsaasti happea. Silti ne
elävät noin kolme kertaa pitempään kuin samankokoiset
nisäkkäät.
Pitkän ja vilkkaan elämän salaisuus löytyy mitokondrioista; ne tuottavat erittäin vähän
happiradikaaleja. Syytä tähän
onnekkaaseen ominaisuuteen
ei varmasti tiedetä.
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왘 Maailman meret täyttyvät
maneeteista. Löllöjen selkärangattomien huima lisääntyminen johtuu saalistajien ja
kilpailun puutteesta, raportoi
uutistoimisto AFP.
Taustalla on ihmisen toiminta. Tehokalastuksen myötä
lähes kaikki ihmisen halajamat
kalalajit ovat sukupuuton
partaalla.
Meret ammottavat tyhjinä ja
tilaa riittää maneeteille. ”Maneetit ovat oiva mittari ympäristömuutoksille”, toteaa
Jacqueline Goy Pariisin merentutkimuslaitoksesta.
”Mitä enemmän maneetteja,
sitä suurempi mullistus onympäristössä tapahtunut.”
Kahdensadan vuoden tilastoista tiedetään, että maneettikannat vaihtelevat luonnostaan. Kahdentoista vuoden
välein populaatiot kasvavat,
pysyvät suurina kuusi vuotta
ja pienenevät sitten.
Tämä vuosi on kuitenkin
kahdeksas, jolloin kannat vain
jatkavat kasvuaan. Eikä loppua
näy, ainakaan Skotlannin St.
Andrewsin yliopiston Andrew Brierleyn mukaan.
”On vaikea kuvitella miten
kalakannat voisivat elpyä kun
maneetit kerran ovat alueen
vallanneet”, hän sanoo.
Kotoiseen Itämereen rahtilaivojen painolastiveden mukana tullut amerikankampamaneetti selvisi leudosta talvesta. Sen pelätään pienentävän Itämeren kalakantoja
entisestään syömällä kalanpoikasia.
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Pohjoisnapa
paljaana jo
kesällä 2013?
왘 Pohjoisen jäämeren jääpeite
sulaa paljon arvioitua nopeammin, kertoo BBC.
Vielä muutama vuosi sitten
luultiin, että kesät olisivat
täysin jäävapaita ehkä vuonna
2080. Sittemmin uusilla lämpötilatiedoilla päivitetyt tietokoneohjelmat ovat siirtäneet
totaalista jääkatoa vuosien
2030–2050 paikkeille.
Nyt pelätään, että pohjoisnapa on jäätön jo viiden vuoden kuluttua.
Viime talvi oli kylmä, mutta
silti sulaminen on edennyt
kovaa vauhtia ja viimekesäinen
ennätys siirtynee historiaan
tämän kesän aikana.
Pysyvä jääpeite ohenee ja
haurastuu vuosi vuodelta ja
sulaa yhä helpommin. Avovesi
imee itseensä auringon energiaa jopa kymmenen kertaa
enemmän kuin lumipeitteinen
jää ja lämpenee tehokkasti.
Näistä syistä sulaminen
tulee mitä ilmeisimmin vain
kiihtymään.
Viime syksyn alussa jää
peitti 4,2 miljoonaa neliökilometriä. Vielä 1980 jään alla oli
7,8 miljoonaa neliökilometriä.
Koko Pohjoisen jäämeren
pinta-ala on 14 miljoonaa
neliökilometriä
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