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Biyoloji

Solaklar›n Belle¤i Güçlü
Yeni bir araﬂt›rma, solaklar›n ya da ailelerinde solak bulunanlar›n olaylar›
hat›rlamada sa¤laklara göre daha yetenekli olduklar›n› ortaya koymuﬂ bulunuyor.

Koyunlar
‹nsan beyninin
yüzleri görsel olarak tan›mak için geliﬂtirdi¤i özel sinirsel mekanizmalar,
bize yüzlerce de¤iﬂik bireyi tan›ma,
hat›rlama ve onlar› düﬂünme yetene¤i
sa¤l›yor. Koyunlarsa, koyun iﬂte!.. Bize sorarsan›z hepsi birbirine benziyor. Oysa, onlar insanlar için ayn› ﬂeyi düﬂünmüyor anlaﬂ›lan. Bir araﬂt›rma, koyunlar›n da benzer bir beyin
organizasyonu sayesinde hem kendi
hemcinslerinden bireyleri, hem de
farkl› insanlar› tan›d›klar›n› ve oldukça uzun süre belleklerinde tuttuklar›n› ortaya koydu. Cambridge’deki (‹ngiltere) Babraham Enstitüsü Biliﬂsel
ve Geliﬂimsel Nöroloji Laboratuvar›’ndan Keith M. Kendrick ve ekip arkadaﬂlar›na göre insanlar gibi koyunlar›n da beyinlerinin ﬂakak ve al›n
loblar›nda, sosyal yaﬂam›n gerekli k›ld›¤› bu zihinsel iﬂlemi kolaylaﬂt›ran
uzmanlaﬂm›ﬂ sinir sistemleri bulunuyor. Ekipçe yürütülen deneyler, koyunlar›n 50 baﬂka koyunu tan›y›p
görsel özelliklerini iki seneyi aﬂan bir
süre boyunca belleklerinde tuttuklar›n› ortaya koymuﬂ bulunuyor. Araﬂt›rmada ortaya ç›kan bir baﬂka sonuç
da, bu uzmanlaﬂm›ﬂ sinirsel devrele-
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Beynin iki yar›mküresi aras›ndaki ba¤lant›n›n, solaklarda görece daha güçlü
oldu¤u 1980’li y›llar›n ortalar›ndan
beri bilinmekteydi. Toledo Üniversitesi’nden Stephen Christman ve Ruth
Propper’in yapt›¤› yeni araﬂt›rmaysa,
bu güçlü ba¤lant›n›n bellek üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik. ‹ki
araﬂt›rmac›, belirli olaylar› hat›rlamaya
yarayan olgusal (epizodik) belle¤in,
büyük ölçüde iki yar›mküre aras›ndaki etkileﬂime ba¤l› oldu¤unu düﬂünmüﬂler. Bu nedenle de solaklar ile
sa¤laklar aras›nda epizodik bellek gücü bak›m›ndan bir fark olmas›na karﬂ›l›k, insanlar›n bilincinde olmadan ö¤rendikleri ﬂeylerle ilgili örtük (factual)
bellek aç›s›ndan fark olmamas› gerekiyor. Çünkü bu tür bellek, sa¤ ve sol

Aptal m› Dediniz?
rin, uzun süreli ayr›l›klardan sonra dahi
farkl› koyun ve insan
yüzlerini seçici bir biçimde kodlayabilmeleri.
Deneyde 20 koyun, yüzleri tan›mak
için e¤itilmiﬂ. Bunun için labirente
sokulan koyunlara, ayr› odac›klarda
25 çift koyunun önden çekilmiﬂ yüz
resimleri gösterilmiﬂ. Resimlerden biri, bir yiyecek ödülüyle birlikte gösteriliyor. Hayvanlar, 30 turdan sonra yiyecek sa¤layan yüzleri %80 do¤rulukla tan›m›ﬂlar. Daha sonra 4-6 hafta
boyunca 400-500 deneye daha tabi
tutulan hayvanlar›n, yeniden e¤itilmeye gerek göstermeksizin, önden tan›d›klar› yüzleri profillerinden de tan›yabildikleri görülmüﬂ.
Daha sonra hayvanlar›n tan›d›klar›
yüzleri ne kadar ak›llar›nda tutabildiklerini belirlemek için 800 güne
kadar uzayan çeﬂitli aral›klarda testler yinelenmiﬂ. Hepsinde de koyunlar›n resim tercihlerini do¤ru olarak
yapt›klar› görülmüﬂ. Ancak, 601-800
gün sonras›nda denek koyunlar›n,
do¤ru resimleri hat›rlama gücünün
belirgin biçimde azald›¤› gözlenmiﬂ.
Nature, 8 Kasim 2001

yar›mküreler aras›ndaki etkileﬂimle
pek ilgili de¤il.
Araﬂt›rmac›lar, kuramlar›n› s›namak
için 62 dene¤e, bir bilgisayar ekran›ndan h›zla geçen 55 kelime göstermiﬂler ve birkaç dakika sonra deneklerden an›msad›klar› isimleri yazmalar›n›
istemiﬂler. Yanl›ﬂlar, do¤rular hesapland›¤›nda, ailesinde solak bireyler bulunan ve dolay›s›yla onlarla ayn› beyin
özelliklerini taﬂ›yabilecek deneklerin,
ortalama 4,7 puan ald›klar› görülmüﬂ.
Buna karﬂ›l›k solak akrabas› olmayanlar›n ald›¤› ortalama puansa 2,7. Örtük bellek için yap›lan baﬂka bir testteyse iki grup aras›nda belirgin bir
fark görülmemiﬂ.
Science, 2 Kas›m 2001

Umudumuz BiyoMEMS
Mikroçip teknolojisini kullan›larak gerçekleﬂtirilen son derece küçük ayg›tlar
"Mikroelektromekanik Sistemler"
(MEMS) diye adland›r›l›yor. ﬁimdiye de¤in yap›lan bu tür ayg›tlar aras›nda
mikron ölçe¤inde motorlar, çarklar,
pompalar ve alg›lay›c›lar say›labilir.
Bunlar›n t›bb›n hizmetine sokulmas›,
uzun y›llard›r süregelen bir hedef. Ancak, bedenimiz içinde dolaﬂarak kan
p›ht›lar›n› yok edecek ya da deposuna
yüklenen ilac› hedef tümöre taﬂ›mak
üzere tasarlanan mikroskopik araçlar›n
sorunu, bunlar›n "biyo uyumlu" olmamalar›, yani bedenimizce "düﬂman" olarak alg›lan›p kendilerine karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin harekete geçmesiydi.
ABD’li bir bayan araﬂt›rmac›, bu soruna bir çözüm bulmuﬂ görünüyor. Illinois Üniversitesi’nden Tejal Desai, içinde
insülin salg›layan hücreler bulunan bir
kapsül geliﬂtirmiﬂ. Kapsülün üzeri, 7
nanometre (1 nanometre=metrenin milyarda biri) çapl› deliklerle dolu. Kapsülün içindeki insülin, bu deliklerden d›ﬂar› s›z›yor, buna karﬂ›l›k ba¤›ms›zl›k
sistemimizin "düﬂman" yabanc› maddeyi yok etmek üzere gönderdi¤i antikorlar kapsüle giremiyor. Desai, geliﬂtirdi¤i
biyoMEMS arac› fare ve s›çanlar üzerinde baﬂar›yla denemiﬂ. ﬁimdi, birkaç
ilac› birden hedefe ulaﬂt›racak, 100 nanometre ölçe¤inde "kompartmanl›"
çipler üzerinde çal›ﬂ›yor.
Amerikan Fizik Derne¤i Bülteni, 23 Ekim 2001
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