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Mekanik Duygular
‹ngiltere’nin Reading Üniversitesi’nde
s›rad›ﬂ› bir araﬂt›rmac›, kendi sinir
sistemiyle bir bilgisayar aras›nda
dokunma, hareket, ac›, hatta duygu
taﬂ›yan elektrik sinyal iletimi kurmaya
haz›rlan›yor. Sibernetik uzman›
Profesör Kevin Warwick’in sol koluna
önümüzdeki sonbahar camla
kaplanm›ﬂ bir silikon çiple bir radyo
vericisi yerleﬂtirilecek. Sinir hücre
liflerini çevreleyen zarlara saplanacak
mikroskobik i¤neler de bilgisayar›yla
vücudunun sinir sistemi aras›nda
do¤rudan sinyal ba¤lant›s› kuracak.
Deney, Prof. Warwick’in 1998 y›l›nda
gerçekleﬂtirdi¤i bir deneyin uzant›s›
olacak. Bu deneyde profesörün
bedenine yerleﬂtirilen bir implant,

Kök Hücrelerin
‹nad›n› K›rmak
Embriyon Kök Hücreleri (ESC) denen
ve döllenme sonras›nda yumurta bölünmesinin ilk aﬂamalar›nda ortaya ç›kan henüz farkl›laﬂmam›ﬂ hücreler,
baﬂka hücrelere dönüﬂme yetenekleri
ve bunlar›n t›p ve biyoloji alan›nda
açt›¤› ufuklar, araﬂt›rmac›lar› büyülüyor. Ancak bunlar, yetiﬂtirilmeleri ve
kullan›lmalar› öyle kolay olmayan
hücreler. Bir kere yetiﬂtirilme ortamlar›n› kolay be¤enmiyorlar. Ayr›ca istenilen hücrelerin yan› s›ra, kendiliklerinden baﬂka hücrelere de dönüﬂebiliyorlar. Araﬂt›rmac›larsa bu engelleri aﬂabilmek için sürekli yeni teknikler geliﬂtirmek zorunda. Örne¤in, insan ESC’lerini ço¤altmaya çal›ﬂan
araﬂt›rmac›lar, farkl›laﬂmalar›n› önlemek için bunlar› fare hücrelerinin
besleyici olarak kullan›ld›¤› bir ortamda tutuyorlar. Ancak ESC’ler tedavi
için insana nakledilmeden önce, bu
fare hücrelerinin ortamdan temizlenmesi gerekiyor. California Menlo
Park’taki Geron firmas› araﬂt›rmac›lar›ndan Melissa Carpenter ve arkadaﬂlar›, bu sorunu aﬂmak için Matrigel
ad›yla piyasada sat›lan ve hücre kültürlemede kullan›lan s›radan bir jel
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bilgisayar›n kendisini
izlemesini ve selamlayarak
ya da kap›lar› açarak tepki
vermesini sa¤lam›ﬂt›.
‹ngiliz araﬂt›rmac› bu kez
Alberta ve Delaware
Üniversiteleri’nden
aralar›nda nöral protez
ve robot uzmanlar› da
bulunan 20 kiﬂilik bir
ekipçe destekleniyor.
Deneyde grup önce Prof.
Warwick’in kas hareketlerinin
üretti¤i sinyalleri kaydedecek, daha
sonra ayn› hareketleri elektrik
yoluyla uyarabilmek umuduyla bu
sinyalleri bedene geri gönderecek.
Baﬂar› sa¤lanmas› halinde örne¤in
ac›, hatta sarhoﬂluk hissi gibisinden
baﬂka sinyaller de denenecek. ‹leri

evrelerde Profesör’ün eﬂi
Irena’ya da bir implant
yerleﬂtirilecek ve
araﬂt›rma ekibi eﬂten
eﬂe bir duyu –
örne¤in baﬂ a¤r›s› –
iletmeye çal›ﬂacak.
Warwick, deneyin
pratik yararlar
sa¤layaca¤›n› ve
"siberilaçlar›n"
gerçeklerinin yerini alaca¤›
bir gelece¤e kap› açaca¤›n›
söylüyor. Örne¤in, depresyon ve ac›y›
gidermek için bilgisayar sinyalleri
yeterli olabilecek, hatta kaslar›
hareketsizleﬂtiren nöromüsküler
hastal›klarda sinyal transferiyle kaslar
uyar›labilecek.

üzerinde kök hücre ço¤altmay› baﬂarm›ﬂlar. Ancak daha önce bu hücreleri,
serum bulunmayan, ve ›ﬂ›n›ma tutulmuﬂ fare hücreleriyle "terbiye edilmiﬂ" bir ortamda y›kam›ﬂlar. Fare
hücrelerinin ortama ne katt›¤› ﬂimdilik bilinmiyor. Araﬂt›rmac›lar, s›rr›
çözmek için bunlar›n aktif maddelerini inceliyorlar. E¤er bunu baﬂar›rlarsa, ESC’lerin, de¤iﬂime u¤ramadan
ço¤alt›labilece¤i sentetik bir ortam elde edilmiﬂ olacak.

bilinen sodyum butiratla y›kam›ﬂlar.
Hücrelerin pekço¤u ölmüﬂ, ama sa¤
kalanlar›n glikojen depolay›p karaci¤er hücrelerine özgü proteinler kodlamaya baﬂlad›klar› görülmüﬂ. Ancak,
Carpenter, baz› baﬂka hücrelerin de
hepatosit benzeri iﬂaret protenlerine
sahip olduklar›n› belirterek, baﬂar›y›
ilan etmek için henüz erken oldu¤unu söylüyor.
Bu arada Wisconsin Üniversitesi’nden
James Thomson ve ekibi de ESC’leri
epitelyal nöral hücre denen ve daha
sonra beyindeki olgun nöronlar haline gelen hücrelere dönüﬂtürmenin etkin bir yolunu bulmuﬂ. Ekip, önce
kök hücrelerin, embriyoid denen
kümeler halinde toplanmas›n› beklemiﬂ. Daha sonra bu küme içinde
k›smen farkl›laﬂmaya baﬂlam›ﬂ bir
hücre türünü ay›r›p bunlar› blinen
fibroblast büyüme faktörüyle kültürlemiﬂ. Kültürdeki hücrelerin
%96’s›n›n nöral iﬂaretler taﬂ›d›¤›
görülmüﬂ. Yeni do¤muﬂ farelerin
beyinlerine aﬂ›land›klar›nda bu hücrelerin beynin çeﬂitli bölümlerine göç
ettikleri ve olgun nöron ve glia (destek hücreleri) haline geldiklerini gösteren belirtiler sergiledikleri görülmüﬂ.

Geron araﬂt›rmac›lar›n›n bir hedefi de
ESC’lerden s›n›rs›z say›da karaci¤er
elde etmek. Böylece hem ilaçlar›n olas› zehirli etkileri s›nanabilecek, hem
de baz› karaci¤er hastal›klar› tedavi
edilebilecek. Araﬂt›rmac›lar bir ilk
ad›m olarak ESC soylar›n›n "hepatosit (karaci¤er hücresi) benzeri hücrelere dönüﬂtürmüﬂler. Bunun için hücreleri, farkl›laﬂma tetikleyici özelli¤i

Science, 23 Mart 2001

Science, 20 Nisan 2001

May›s 2001 19 B‹L‹M ve TEKN‹K

