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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Denizlerin
Mühendisleri

Venüs’ün Çiçek Sepeti adl›
süngerin camdan iskeletinde bir
çift karides hapis tutuluyor

Cam iskeletli süngerler, yap› malzemelerinin
k›r›lganl›¤›n› gidermek için bir dizi mühendislik tekni¤i uyguluyorlar ve biliminsanlar›
malzeme bilimi ve mühendislik alanlar›nda
yeni fikirler ortaya koymak için bu süngerleri inceliyorlar.
Euplectalla tak›m›ndan olan ve derin deniz
tortullar› üzerinde yaﬂayan süngerler, genellikle bir çift karidesi, yumurtlay›p kendilerine g›da sa¤las›n diye cam birer iskelet içinde hapis tutuyorlar. Bu camdan kafeslerin,
ço¤u inﬂaat mühendisli¤inin temel ilkelerini
izleyen, yedi düzeyde kurulu bir inﬂaat organizasyonu var. Cam› güçlendirmek için uygulanan yöntemler, nanometre ölçe¤inden,
mikrometre ölçeklere kadar s›ralan›yor. Her
biri üst üste binmiﬂ cam ve karbon temelli
yap›ﬂkan katmanlar›ndan oluﬂan i¤ne gibi
cam lifler, kapal› bir silindir biçimli iskeletin
temel yap›taﬂlar›. Bu lifler bir araya gelerek
daha güçlü olan kolon ve kiriﬂleri meydana
getiriyorlar. Kolon ve kiriﬂler düﬂey ve yatay

‹nsan Beyninin Serüveni
Beynimiz, s›rlar› en az çözülebilmiﬂ olan organ›m›z. Gerçi son y›llarda beynin, hücrelerinin, özelleﬂmiﬂ alanlar›n›n yap› ve iﬂlevlerinin anlaﬂ›lmas› konusunda önemli ilerlemeler sa¤lanm›ﬂt›. Ancak, beynin kütlesiyle ilgili sorular büyük ölçüde yan›ts›z kalmaktayd›. ﬁimdiyse, bu sorular›n baz›lar› yan›tlanmaya baﬂlam›ﬂ görünüyor:
Son 6 milyon y›l boyunca hominid beyinlerinin büyüklü¤ü neden üç kat artt›?
Washington Üniversitesi’nden sinirbiyologu
William Calvin’e göre beynin ola¤anüstü büyümesine neden olan, taﬂ atma gereksinimi.
Savunma ya da sald›r› amac›yla f›rlat›lan taﬂ›n hedefine ulaﬂabilmesi için beynin kas hareketleri, görsel imgeler ve taﬂ›n a¤›rl›¤› gibi
de¤iﬂkenleri koordine etmesi gerekiyor. Araﬂt›rmac›ya göre taﬂla hedefi vurabilmek, özellikle de görece uzak mesafelerde bunu baﬂarabilmek, beyin büyüklü¤ünde önemli bir art›ﬂ› gerekli k›l›yor. Bu iﬂi baﬂarmak için evrilen sinir ba¤lant› a¤›, sosyal iliﬂkileri yönetmek, gelecek için plan yapmak ve lisan geliﬂtirmek gibi öteki karmaﬂ›k iﬂlevlerin yerine
getirilmesi için de uygundu.

Venüs’ün Çiçek Sepeti, camdan iskeletini örmek için inﬂaat ve makine mühendisli¤inde yararlan›lan temel inﬂaat
stratejilerini, 1000 kat küçültülmüﬂ ölçekte uyguluyor. Görüntüde iskeletin yap›s› Londra’daki Swiss Tower
(üstte), Barcelona’daki Hotel De Las Artes (ortada) ve Paris’in ünlü Eyfel Kulesi’nden bir detayla karﬂ›laﬂt›r›l›yor.

s›ralar halinde dizilerek, karelerden oluﬂan
bir dantel görünümündeki iskeleti oluﬂturuyorlar. Her kare, diyagonal yerleﬂtirilmiﬂ takozlarla güçlendiriliyor ve kiriﬂlerin kesiﬂti¤i
her nokta birkaç kat cam çimentoyla sa¤lamlaﬂt›r›l›yor. Cam silindirlerin çevresi d›ﬂar›dan sarmal “halatlarla” sar›l›yor ve yap›n›n

bas›nç alt›nda boﬂ bir kola kutusu gibi çökmesini önlüyor. ‹nﬂaat bittikten sonra da
süngerler yumuﬂak tortul tabana, okyanus
ak›nt›lar›n›n yol açt›¤› stresle yerinden kopmayacak bir biçimde “demirleniyor”.

O Halde beynimiz neden 30.000 y›l önce yeniden küçülmeye baﬂlad›?
Santa Fe Community College’dan paleoantropolog Anne Weaver, küçük beyinlerin,
Homo Sapiens’lerin ilk örneklerinin geliﬂtirmiﬂ olduklar› büyük beyinlerden daha iﬂlevsel oldu¤unu düﬂünüyor. Modern ve eski kafataslar›n› karﬂ›laﬂt›ran araﬂt›rmac›, beyin ölçüleri küçüldükçe, beynin öteki bölümleri
için bir santral görevi yapan beyincik bölgesinin büyüdü¤ünü belirlemiﬂ. Daha büyük
beyincik, insanlar›n bilgiyi daha h›zl› iﬂleyip
s›n›fland›rmas›n› sa¤l›yor. Weaver’a göre “insanlar belirli bir nüfus yo¤unlu¤una ulaﬂt›klar›nda, muazzam miktarda sosyal bilgiyi iﬂ-

lemek zorunlulu¤uyla karﬂ›karﬂ›ya kald›lar.”
“Kim kimdir? Kimin arazisi nerede baﬂlay›p
nerede biter? Kim kiminle akrabad›r? Toplumsal yükümlülüklerimiz nelerdir? Tüm
bunlar h›zl› iﬂlem gerektiren sorular.”

Science, 8 Temmuz 2005

Beyinlerimiz yeniden büyüyebilir mi?
Fare embriyolar›yla yürütülen deneyler, sorunun yan›t›n›n olumlu oldu¤unu gösteriyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden sinirbiyologu Elly Nedivi, kullan›lmayan beyin hücrelerinin kendilerini yok
edecek kimyasal süreci baﬂlatmalar›n› önleyen bir proteinin varl›¤›n› belirlemiﬂ. Beynin, iletiﬂim yollar›n› t›kayan ölü hücrelerle dolmas› böylece önlenmiﬂ oluyor. Araﬂt›rmac›, CPG15 proteini uygulanan fare embriyolar›n›n, kullan›lmayan beyin hücrelerini öldürmediklerini ve normalden %20 daha
büyük beyinler geliﬂtirdiklerini gözlemiﬂ.
Nedivi, bu proteinin insan beyin hücrelerine
baﬂka hücrelerle iletiﬂime geçip ölümden
kurtulmak için zaman kazand›rd›¤›n› düﬂünüyor. ‹lerideki y›llarda CPG15 tedavileri,
darbe ya da Alzheimer hastal›¤› gibi etmenlerin yol açt›¤› beyin hasar›n› s›n›rlamada
kullan›labilir.
Discover, Temmuz 2005
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