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B‹L‹M VE TEKN

Kötü Bir An›
Bellekten
Silinebilir mi?

Yaﬂam›n›zdaki tek bir an ya da
deneyimi unutma hakk›n›z olsayd›,
neyi siler atard›n›z beyninizden? Ancak
bir masal ya da bilimkurgu filminde
sorulabilecek bir soruya benzese de,
Fransa Ulusal Bilimsel Araﬂt›rmalar

Ne Oluyor
Bu Gençlere?!
ABD Illinois Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›na göre “bu gençlere”
her ne oluyorsa, bu hiç de öyle az buz
birﬂey de¤il. Farelerle yapt›klar›
araﬂt›rmalar›n sonuçlar› insan için de
gerçekten geçerliyse, beyinlerinin al›n
lobundaki (frontal korteks) prefrontal
korteks bölgesi, ciddi bir de¤iﬂim
geçiriyor ve sinir hücresi kayb›na
u¤ruyor; üstelik ergenlikten yetiﬂkinli¤e
kadar. Prefrontal korteksin planlama,
toplumsal davran›ﬂlar gibi görece üst
düzeyli iﬂlevlere adanm›ﬂ bir beyin
bölgesi oldu¤u düﬂünülürse, bulgu hiç
de küçümsenecek gibi de¤il.
Do¤rudan insanlar üzerinde daha önce
yap›lan baz› çal›ﬂmalar, ergenlikten
yetiﬂkinli¤e kadar prefrontal korteks
hacminde kademeli bir azalma
oldu¤unu göstermiﬂ; ancak bu süreçte
sinir hücrelerinin gerçekte ölüyor
olduklar› bilgisi tümüyle yeni. Bunun
anlam› araﬂt›rmac›lara göre, beynin
ergenlik döneminde önemli ve gelece¤e
damgas›n› vuracak biçimde yeniden
düzenlendi¤i.
Çal›ﬂmaya göre ergenlikte prefrontal
korteksin yaln›zca bir bölümü sinir

LOJ‹ HABERLER‹

Merkezi (CNRS) bilimcileri, bu soruyu
geçerli k›lacak bir araﬂt›rmaya imza
atm›ﬂ durumdalar. Araﬂt›rma, ac› veren
bir olay›n bellekten silinebilece¤ini,
olayla ilgili ikinci dereceden
ba¤lant›lar›nsa yerlerini
koruyabilece¤ini gösteriyor.
Uzun-dönemli bellekte depolanm›ﬂ bir
an›n›n gün yüzüne ç›kmas›, belle¤e
bir kez daha at›lmadan önce yeni bir
iﬂlemleme sürecini tetikler. Bu süreç
bir kez devreye girdikten sonra ilaç ya
da kimyasallarla, etkiye de aç›k hale
gelir. Araﬂt›rmac›lar›n yan›t›n›
bulmaya çal›ﬂt›klar› soru, ilaç
tedavisiyle, bu ‘ilk’ an›msamayla
kendini gösteren an›n›n ve yaln›zca bu
an›n›n silinip silinemeyece¤i. Bunun
için farelerle çal›ﬂarak, önce onlara iki
farkl› sesten korkmay› ö¤retiyorlar:
Sesleri dinletir dinletmez farelere
küçük birer elektrik ﬂoku veriyorlar.
Ertesi gün farelerin yar›s›na, bellek
hücresi kaybediyor. Sinir hücreleri
aras›nda destek görevi gören glia
hücreleriyse, bu bölgede say›lar›n›
korurken, sinir hücresi kaybetmeyen
di¤er bölümde art›yorlar. Peki bütün
bunlar ne demek? Bir kere, beynin baz›
bölümlerinin ergenlikten sonras›na
kadar düzenlenmeye devam etti¤ini
göstermeleriyle, beyin geliﬂim
kuramlar›n›n bir k›sm›n›n yeniden
sorgulanmas› demek. ‹kincisi;
bulgular›n insan için de geçerli olmas›,
ergenlikte yaﬂanan psikolojik
de¤iﬂimlerin yan›s›ra bu dönemde
tomurcuklanmaya baﬂlayabilecek baz›
zihinsel rahats›zl›klar› bir de bu ›ﬂ›kta
ele alma gereklili¤ini do¤uruyor.
Araﬂt›rmac›lar›n vurgulad›klar› bir
nokta daha var: sinir hücresi kayb›n›n
mutlaka olumsuz bir durum olarak
de¤erlendirilmemesi gerekti¤i. Çünkü
hücre kayb›, zaman içinde gere¤i

kayb› ya da unutkanl›k yapt›¤› bilinen
bir ilaç veriyor ve seslerden yaln›zca
bir tanesini dinletiyorlar. Bir sonraki
gün, her iki sesi de dinlettikleri
farelerden ilac› almayanlar›n, seslerin
ikisinden de korktuklar›n›, ilac›
alanlar›nsa, ilaç etkisinde dinledikleri
sese art›k duyars›z kald›klar›n›
gözlüyorlar. Bu arada, “amigdala”
ad› verilen ve hem duygular›n
iﬂlenmesi, hem de bellekle ilgili
iﬂlevler üstlenen beyin yap›s›ndaki
sinirsel etkinlikler de kaydediliyor.
Etkinli¤in ac› verici deneyimin
an›msanmas›yla artt›¤›n›, ancak ilaç
alan farelerde azalm›ﬂ oldu¤unu
gözleyen araﬂt›rmac›lar, an›lar›n ilaç
etkisiyle gerçekten de seçici biçimde
silinebilece¤i sonucuna var›yorlar.
Tabii, insanlarda sonuçlar›n çok farkl›
olabilece¤ini de vurgulayarak.
CNRS, 4 Nisan 2007

kalmayan ya da sorunlu a¤lar›n
‘temizlenmesine’ olanak vermesi
bak›m›ndan, beyin geliﬂim sürecinin de
do¤al bir parças› ayn› zamanda. “Daha
fazla sinir hücresine sahip olman›n hep
daha iyi oldu¤unu düﬂünürüz” diyor
araﬂt›rmac›lardan Janice Juraska.
“Ancak, bu her zaman geçerli de¤il.
Unutmamak gerekir ki çocuk
geliﬂiminin erken dönemlerinde, baz›
beyin bölgeleri, toplam sinir hücresi
içeriklerinin yar›s›n› kaybedebiliyorlar.”
University of Illinois at Urbana-Champaign Bas›n Duyurusu, 12 Mart 2007
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