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Üç Boyutlu Hücreler
Bir hücrenin üç boyutlu görüntüsünün al›nmas›n› sa¤layan bir teknolojinin geliﬂtirilmesi, hücre içindeki organellerin yaﬂamsal iﬂlevlerini nas›l
yerine getirdiklerinin daha iyi anlaﬂ›lmas›na olanak verdi. ‘Cryoelektron Tomografisi" denen teknik, t›pta
kullan›lan CT taramas›na benziyor.

Duyulardan
Sürprizler

Evrenin Bebeklik Resmi
Geçti¤imiz y›l yeryüzünden yeni araçlarla
yap›lan gözlemler, evren yaln›zca 300-400 000
yaﬂ›ndayken uzaya saç›lan ve bugün tüm
boﬂlu¤u dolduran, Kozmik Mikrodalga Fon
Iﬂ›n›m› diye adland›rd›¤›m›z fosil ›ﬂ›n›m içinde
s›cakl›k farklar›n› çok daha duyarl› biçimde
belirledi. Ortaya ç›kan resim, evrenin Büyük
Patlama’dan hemen sonra çok h›zl› ve çok k›sa
cereyan eden bir ﬂiﬂme süreci geçirdi¤ini, kritik
h›zla geniﬂleyen düz bir geometriye sahip
oldu¤unu, tan›nmayan "karanl›k madde"nin,
bildi¤imiz maddenin dört kat› oldu¤unu ve
evrenin enerji yo¤unlu¤unun çok büyük bir
k›sm›n›n, kütleçekimin tersi, itici bir özellik
taﬂ›yan bir "karanl›k enerji"den oluﬂtu¤unu
ortaya koydu.

Dondurulmuﬂ bir hücre zar›n› geçen
elektronlar, kesitler halinde ald›¤›
görüntüleri birleﬂtirerek hücrenin
üç boyutlu görüntüsünü oluﬂturuyor.

Biyologlar, baharatl› yemeklerin a¤z›m›z› neden yakt›¤›,
nane ﬂekerinin neden bir serinleme hissi verdi¤ini aç›klayan yeni duyu mekanizmalar› keﬂfettiler. Baz› hücrelerin yüzeylerinde hem kimyasal ‘tat’lara, hem de s›cakl›¤a tepki veren özel proteinlerin varl›¤›n› belirlediler.
Ayr›ca deri hücrelerinde de
›s›y› duyan bir kanalc›¤›n
keﬂfi, s›cakl›¤›n sinirden önce deri hücresince duyuldu¤unu ortaya koydu.

2003’ten Beklenenler

Hal›n›n Alt›na
Süpürülenler
Science dergisi editörleri, geçen
y›l içinde cereyan eden ve hat›rlamak istemedikleri olaylar olarak
da yüksek ›s›da süperiletkenlik konusunda h›zla ﬂiﬂen balonun birden patlamas›n› gösteriyorlar. Science Dergisi, Bell Laboratuvarlar›’ndan Hendrik Schön ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvar›’ndan Victor Ninov’un yay›mlanm›ﬂ makalelerini geri çekmiﬂ ve
okurlar›ndan özür dilemiﬂti. Nedeni, Schön’ün nanotüpler arac›l›¤›yla yüksek ›s›da süper iletkenlik konusunda araﬂt›rma dünyas›nda
depremler yaratan deneyleriyle,
Ninov’un 116. ve 118. elementleri
‘oluﬂturdu¤u’ deneylere hile kar›ﬂt›rm›ﬂ olduklar›n›n belirlenmesi.

Science editörleri ayr›ca baﬂ›nda
bulundu¤umuz y›l içinde ola¤anüstü
geliﬂmeler bekledikleri alt› alan› da
belirlemiﬂ bulunuyorlar. Bunlar,
gezegenimizde iklim de¤iﬂikli¤ini
yak›ndan ilgilendiren Arktik Okyanusu
ve Antarktika çevresindeki buz
örtülerinin hareketi, Güneﬂ ›ﬂ›n›m›ndaki
de¤iﬂimler ve iklim de¤iﬂikli¤i,
bilime ayr›lan bütçelerin
büyüklü¤ü, insan ve öteki
canl›lar›n gen haritalar›yla
ilgili yeni geliﬂmelerin
ortaya ç›kabilece¤i
genomik alan› ve
nihayet
antihidrojen
deneyleri.

