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B‹L‹M VE TEKN

Biyoloji

Yavaﬂ Yaﬂa Genç Öl
Yap›lan bir araﬂt›rmada, düzenli
egzersiz yapan kiﬂilerin biyolojik
yaﬂlar›n›n “koltuk tembellerine” göre
10 y›la kadar daha düﬂük olabildi¤i
ortaya ç›kt›. Londra’daki St. Thomas
Hastanesi’ndeki ‹kizler Araﬂt›rma
Ünitesi’nde 2401 ikiz üzerinde yap›lan
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bir araﬂt›rmada, deneklerin telomer
uzunluklar› ölçüldü. Telomerler,
kromozomlar›n uçlar›n› kapatarak
DNA’n›n kendini kopyalamas› s›ras›nda
y›pranmas›n› önleyen parçalar.
Telomerler, insan›n yaﬂam süresi
boyunca k›sald›klar› için, biyolojik
yaﬂam süresinin saptanmas›nda
kullan›labiliyorlar. Sigara tiryakilerinin
ve aﬂ›r› ﬂiﬂman insanlar›n, di¤er
insanlara göre biyolojik olarak daha
h›zl› yaﬂland›klar› önceli çal›ﬂmalardan
biliniyordu.
Bu araﬂt›rmada, haftada 3 saat 20
dakikadan fazla egzersiz yapan en aktif
grubun telomerlerinin, en az aktif
(haftada 16 dakikadan az egzersiz
yapan) grubunkine göre 200 nükleotid
daha k›sa oldu¤u görüldü. Bu da
egzersiz yapanlar›n, yapmayanlara göre
biyolojik olarak 10 y›la kadar daha
genç olabilece¤i anlam›na geliyor.

yöntemlerle üretilebiliyor. Woods, bu
nedenle bu ﬂekilde elde edilecek
hidrojenin ucuz bir enerji kayna¤›
olaca¤›n› düﬂünüyor. Hidrojenin di¤er
yöntemlerle elde edilmesi oldukça
pahal›ya mal oluyor.
Woods, evlerde kurulacak bir tonluk
tanklarda, bu yöntemle hidrojenin elde
edilebilece¤ini ve bunun evin tüm enerji
ihtiyac›n› karﬂ›layabilece¤ini öne
sürüyor. Tank›n içinden hidrojeni
çekmek kolay, ancak tank›n içine her
gün bol miktarda E.coli koymak
gerekecek. Çünkü ﬂu anki durumda, bir
evin 24 saatlik enerji ihtiyac›n›
karﬂ›layabilmesi için, 80 kg bakteri
gerekiyor. Woods, amac›n›n bunu 8
kg’a düﬂürmek oldu¤unu söylüyor.

ABD’de California’l› bir ﬂirket, insan
deri hücrelerinden elde edilen DNA’y›
kullanarak insan embriyosu kopyalad›¤›n› aç›klad›. Boston’daki Harvard
T›p Fakiltesi’nden George Daley, bunun embriyo kaynakl› kök hücrelerin
üretilmesinde ilk ve en önemli ad›mlardan biri oldu¤unu, diyabet ve Parkinson hastal›¤› gibi hastal›klar›n tedavi edilmesinde kullan›labilece¤ini
belirtiyor.
Bilim adamlar›, baz› hastal›kl› insan
hücrelerinden embriyo kopyalamay›
ö¤renmeyi, çeﬂitli hastal›klara çare
bulabilmek için bu erken dönemdeki
embriyolar›n istiyorlar. Çünkü bu incelenmesinin gerekli oldu¤u düﬂüncesindeler.
Çal›ﬂmada, iki erkekten al›nan deri
hücrelerinin içerdi¤i DNA’lar, 25 kad›ndan al›nan yumurtalar›n DNA’lar›n›n yerine yerleﬂtirildi. Yumurtalardan ikisi, 5 günlük embriyo olana kadar geliﬂebildi. Araﬂt›rmac›lar, bunun
beklenenin üzerinde bir baﬂar› oldu¤unu söylüyorlar.
Araﬂt›rman›n lideri Andrew French,
tak›m›n baﬂar›s›n› araﬂt›rmada “üretkenli¤i kan›tlanm›ﬂ” kad›nlar›n yumurtalar›n›n seçilmesine ba¤l›yor ve
üreme klinikleri taraf›ndan kalitesiz
bulunan yumurtalarla yap›lan daha
önceki denemelerin baﬂar›s›z oldu¤unu vurguluyor.
Bilim adamlar›, bu geliﬂmeden etkilenmiﬂ olsalar da, as›l büyük geliﬂmenin bir gün birilerinin kopyalanm›ﬂ
embriyolardan kök hücreleri ay›rarak,
bunlar› ço¤altmay› baﬂarmas›yla olaca¤›n› düﬂünüyorlar.
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Gelece¤in Enerji
Kayna¤›: E.coli
E.coli deyince, ço¤umuzun akl›na g›da
zehirlenmesi gelir. Ancak, Texas A&M
Üniversitesi’nin Kimya Bölümü’nde
yap›lan bir araﬂt›rma, bu bakterinin
gelece¤in enerji kayna¤› olabilece¤ini
gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lar, bakteriyi genetik olarak
de¤iﬂtirerek onun hidrojen
üretebilece¤ini keﬂfettiler. Öyle ki,
bakteriler kullan›larak üretilen hidrojen
miktar›, do¤al süreçlerde üretilenden
140 kez fazla olabiliyor.
Araﬂt›rmay› yürüten Thomas Wood’a
göre, henüz ticari kullan›m için erken
olsa da, gelece¤in enerji kayna¤› olan
hidrojen bu yolla çok daha verimli bir
ﬂekilde üretilebilecek. Wood, E.coli’nin
DNA’s›ndaki alt› özel geni silerek,
bakteriyi hidrojen üreten küçük
fabrikalara çevirebildi¤ini, bakterininse
ﬂekerle beslenmesinin yeterli oldu¤unu
söylüyor. Asl›nda yapt›¤›, bakterinin
do¤al olarak zaten yapt›¤› glikoz
dönüﬂtürme iﬂlemini, aﬂ›r› derecede
art›rmak.
Bakteriden hidrojen elde edilebilmesi
için gereken ﬂekeri bulmak kolay.
ﬁeker, görece ucuz bir madde ve do¤al
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