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Biyoloji
Spermsiz Döllenme
Avustralyal› biyologlar, dollenme konusunda önemli birilke imza atarak bir
fare yumurtas›n›, sperm yerine baﬂka
bir fareden al›nan normal bir hücreyle
döllemeyi baﬂard›lar. Deney, normal
bir yumurtayla, eﬂey olmayan bir hücrenin birleﬂmesiyle embriyonlar oluﬂturulabilece¤inin ilk kan›t›. Biri ana ve
biri de babadan gelen kromozomlar›n çiftler halinde bulundu¤u
normal beden hücrelerinin aksine
eﬂey hücrelerde (yumurta ve
spermlerde) kromozomlar tek olarak bulunur. Ancak döllenmeden
önce bir yumurtadaki kromozomlardan her biri, kromatid denen ve
birbirlerinin eﬂi olan iki kopyadan
oluﬂmuﬂ durumdad›r. Sperm içine
girdi¤inde yumurta bu kopyalar-

Mutlulu¤un S›rlar›
Araﬂt›rmalara göre mutlu olmaya
önem veren kültürlerden gelen insanlar, öteki de¤erlere, örne¤in baﬂar›y›
vurgulayan kültürlerden gelenlere
oranla yaﬂamdan çok daha fazla tat
al›yorlar. Illinois Üniversitesi’nden psikolog Ed Diener’in çeﬂitli ülkelerden
gelen yabanc›lar ve etnik gruplar üzerinde yapt›¤› araﬂt›rman›n bulgular›na
göre Asyal›lar ve Asya kökenli Amerikal›lar mutluluk s›ralamas›n›n en alt
s›ralar›nda yer al›yorlar.
Diener, "Latin kültüründen olanlar
mutlu insanlar; Pasifik K›y›s› kültürlerinden gelenlerse o kadar de¤il" diyor.
Araﬂt›rmac›ya göre, çeﬂitli anketler, örne¤in ﬁili gibi bir ülkede yaﬂayan insanlar›n genellikle durumlar›ndan hoﬂnut olduklar›n› ortaya koyarken, Japonlar, zenginlikleriyle orant›l› bir
mutluluk düzeyinden
hayli uzaktalar. Haziran ay›nda Toronto’da yap›lan Amerikan Psikoloji Derne¤i’nde Diener, Japon,
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dan birini kutup cismi (polar body) ad›
verilen bir paketle hücre d›ﬂ›na atar;
öteki kopyaysa spermdeki tek kromozon dizisiyle birleﬂerek tam bir genom
oluﬂturur.
Daha önceki baz› deneylerde, tam bir
set genetik malzeme (tek kromozomlar yerine kromozom çiftleri) taﬂ›yan
olgunlaﬂmam›ﬂ spermin de yumurtay›
dölleyip normal üreme mekanizmas›n›
tetikleyebilece¤i görülmüﬂtü. Bunun
anlam›, yumurtan›n (olgunlaﬂmam›ﬂ)
sperm girdi¤inde bir tane de¤il, fazladan iki kopyay› daha d›ﬂar›ya atmak
zorunda kalmas›.
Elektrik
ﬁoku

Normal verici
yumurtadan genetik
malzeme al›n›r

Anne olacak
normal hücre yumurta
içine enjekte edilir

Yumurtada ﬂimdi ayn›
kromozomdan
iki kopya bulunur

Elektrik ﬂoku
kromozomlar› iki ayr›
parçaya ay›r›r

Parçalardan biri al›n›r

Daha sonra
yumurta enjekte edilen
spermle döllenebilir.

Hintli, ‹spanyol kökenli ABD yurttaﬂ›,
Asya kökenli ABD yurttaﬂ› ve Avrupa
kökenli ABD yurttaﬂlar›ndan oluﬂan
beﬂ ayr› grup üniversite ö¤rencisini
kapsayan bir araﬂt›rman›n sonuçlar›n›
aç›klad›. Ö¤renciler araﬂt›rmac›lara
hem mutluluk s›ralamas›nda bulunduklar› yeri iﬂaretlemiﬂler, hem de taﬂ›nabilir bilgisayarlarla kendilerine uygulanan testleri cevaplam›ﬂlar. Sonuçta
‹spanyol kökenli ABD yurttaﬂlar›n›n
en mutlu ö¤renciler oldu¤u, en az
mutlular›nsa Japonlarla Asya kökenli
ABD yurttaﬂlar› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ.
Diener’e göre araﬂt›rma sonuçlar›, insanlar›n duygulara verdikleri de¤erin
kültürel ögelerce büyük ölçüde etkilendi¤in gösteriyor. Örne¤in, ABD
yurttaﬂlar› ve Latin Amerikal›lar, genellikle yaﬂam›n iyi taraf›n› görme e¤ilimindeler. Buna karﬂ›l›k Japonlar ve
Çinliler barda¤› yar›s› dolu de¤il, yar›s›

Melbourne’daki Monash Üniversitesi’nden üreme biyologlar› Orly Lacham-Kaplan ve Rob Daniels, bir yumurtay› döllemek için, kromozom çiftlerine sahip baﬂka hücreler kullan›l›p
kullan›lamayaca¤›n› denemeye karar
vermiﬂler. Kaplana göre sonuç olumlu.
Ama baﬂar› oran› da s›n›rl›. ‹çlerine
baﬂka hücrelerin çekirdeklerinin yerleﬂtirildi¤i 725 fareden ancak 13’ü,
blastosit denen içi boﬂ kürecikler topa¤› oluﬂturabilmiﬂ. Bu topaklar normal
olarak ana rahmine gidip yerleﬂiyor ve
hamilelik süreci orada devam ediyor.
Edinburgh’daki Roslin Enstitüsü’nün
ünlü klonlama uzman› Ian Wilmut,
birkaç blastosit üretebilmenin, canl› yavrular üretmekle ayn› ﬂey olmad›¤›n› belirterek dikkat sal›k veriyor. Wilmut, "Avustralya ekibi
e¤er bu embriyonlar› rahme koyacak olsayd›, do¤acak yavrular›n yaﬂama ﬂanslar› çok düﬂük olacakt›"
diyor.
New

boﬂ olarak alg›lama e¤ilimindeler.
Diener’le birlikte çal›ﬂan Minnesota
Üniversitesi’nden psikolog Shigehiro
Oishi, kendi deneylerinin de benzer sonuçlar ortaya koydu¤unu belirtiyor.
Bir deneyde Asya ve Avrupa kökenli
Amerikal›lara basketbol oynatt›r›lm›ﬂ.
‹kinci seanstaysa, ister basketbola devam edebilecekleri, isterlerse bunu b›rak›p dart (hedefe i¤ne atma) oyununda hünerlerini sergileyebilecekleri söylenmiﬂ. Avrupa kökenlilerden basketbolde baﬂar›l› olanlar› yeniden basketi
seçerlerken, baﬂar›s›zlar dart› denemek
istemiﬂler. Asya kökenli Amerikal›lar›n
tepkisiyse bunun tam tersi. ‹lk oyunda
baﬂar›s›z olanlar yeniden basketi seçerken, baﬂar›l› olanlar tercihlerini dart
için kullanm›ﬂlar. Oishi sonucu ﬂöyle
yorumluyor: "Kiﬂinin zaaflar›n›n üstesinden gelmesi ve kendini geliﬂtirmesi,
Asyal›lar için son derece önemli. Avrupal›lar içinse, hem
baﬂar›l› olmak, hem
de iyi vakit geçirmek
önemli."
Science, 6 Temmuz 2001

