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Yapılan çalışmada önce sekiz kişiye ısı
hissi verildiğinde ağrı hissettikleri ve hissetmedikleri durumlardaki beyin aktiviteleri
görüntülenmiş. Katılımcılar arasında gözlenen beynin aktivite örüntülerinin verilerini
çözümlemek için de bir algoritma kullanılmış. On altı yeni katılımcıya ise ağrılı ve ağrısız ısı hissi verildiğinde % 81 doğrulukla
iki durum ayırt edilebilmiş. Stanford Tıp
Fakültesi’nden ağrı araştırmacısı ve anestezi
uzmanı Sean Mackey bulguların henüz ön
bulgular olduğunu belirterek ağrının karmaşıklığını ve bu deneyin küçük bir grupla
laboratuvar koşullarında gerçekleştirildiğini
vurguluyor. Yine de bu çalışmanın, tamamen öznel olduğu düşünülen ağrının aslında nesnel olarak ölçülebilecek özelliklere
sahip olduğuna dair bir kanıt sunduğunu
söylüyor. McLean Hastanesi ve Harvard
Tıp Fakültesi’nden ağrı araştırmacısı David Borsook’a göre de ağrı nesnel bir şekilde ölçülebildiğinde hastaların tedavileri de
kökten değişebilecek. Ancak bu tekniğin yararlı olması için farklı ağrı tiplerini de ayırt
etmesi gerekiyor. Araştırma ekibi şimdi bu
tekniğin kronik ağrıların ölçülmesinde de
kullanılabilirliğini değerlendiriyor.
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A

tlas Okyanusu’nun kuzeydoğusundaki ani sıcaklık artışının etkileri üzerindeki geniş kapsamlı ilk çalışma, balık
stoklarındaki büyük değişimin devam ettiğini gösteriyor. Current Biology dergisinde
yayımlanan bir çalışmaya göre bu durum
bazı balıkların kaybı bazılarının kazancı
oluyor. Bristol Üniversitesi’nden Dr. Steve

Simpson liderliğinde yapılan araştırmaya
100 milyondan fazla balık dâhil edildi ve
Avrupa balıkçılığının ticari olarak ısınmadan nasıl etkilendiği ortaya çıkarıldı. Atlas
Okyanusu’nun kuzeyi, son otuz yılın küresel ortalamasına göre dört kat daha hızlı
ısınıyor. Araştırmacılara göre 1,3 ° C’lik bir
artış, yumurta olgunlaşma hızını, larvaların
büyümesini ve hayatta kalmasını, balıkların beslendiği canlıların popülasyonunu
etkilemeye yetiyor. Veriler, Avrupa balık
türlerinin % 72’sinin miktarında değişme
olduğunu gösteriyor. Otuz yıl içinde morina
gibi soğuk suları seven balıkların sayısının
yarıya düştüğü, pisibalığı gibi sıcak suları
seven balıkların sayısının ise iki katına çıktığı belirtiliyor. Araştırmacılar zaman içinde
etkili yönetim ve tüketici talebine uygun
yanıtla Avrupa denizlerinin verimli ve sürdürülebilir balıkçılığın adresi olabileceğini
vurguluyor.
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İ

lk defa sadece tek bir molekülden oluşan
bir elektrik motoru üretildi. Dünyanın
en küçük elektrik motoru olan bu bileşik,
sadece 1 nanometre (insan saçının çapının
yaklaşık 60.000’de biri) uzunluğunda.
Işığın ya da kimyasal tepkimelerin enerjisini dönme ve benzeri yönlü hareketlere
dönüştüren moleküller daha önce de vardı.
Örneğin oksijen molekülünün elektrik verilmesiyle rastgele dönme hareketi sergilediği görülmüştü. Ancak bir sistemin elektrik
motoru olarak kabul edilmesi için gereken,
elektriğe bağlı olarak kontrollü hareket etme
özelliğini gösteren tek bir moleküle rastlanmamıştı.
Boston’daki Tufts Üniversitesi’nden E.
Charles Skyes ve ekibi bunu sağlamak için
asimetrik yapıdaki bütil metil sülfit molekülüne odaklandı. Molekül bir tarafında zincir
şeklinde dört karbon atomunun, diğer tarafında ise tek bir karbon atomunun bağlı
bulunduğu bir kükürt atomundan oluşuyor.
Araştırmacılar molekülü bakır bir yüzeye,
moleküldeki kükürt atomu yoluyla sabitledi.

Bu da bir kanadı uzun bir kanadı kısa olan
ve bakır yüzeye dik konumdaki bakır-kükürt bağı ekseninde serbestçe dönebilen bir
çeşit “pervane” oluşturdu.

Daha sonra molekülün üzerine, ucu birkaç atom genişliğinde bir metal iğne yerleştirildi. Bu iğne yoluyla molekülden bakır
yüzeye elektrik akımı geçirdiklerinde molekül elektrik enerjisini dönme enerjisine
dönüştürdü. Molekül saniyede yaklaşık 50
defa sıçrama yaptı.
Pervane asimetrik olduğu için bakır yüzeye göre yerleştirilebileceği iki konum var.
Bu konumların sadece birinde molekülün
sıçramaları rastgele değildi, bunun yerine
saat yönünde dönme şeklindeydi, bu da
araştırmacıların molekülü bir motor olarak
niteleyebilmesine olanak verdi.
Skyes yönlü hareketin neden sadece bir
konumda oluştuğunu henüz anlayamadıklarını, ancak metal iğnenin ucundaki doğal
bir asimetrinin bu duruma neden olabileceği yönünde tahminleri olduğunu söylüyor.
Skyes ve ekibi, motorlarının Guinness
Rekorlar Kitabı’na girmesi için başvuru yapacaklar. Başvuruları kabul edilirse oluşturdukları sistem dünyanın en küçük motoru
rekorunu kıracak. Rekorun şu anki sahibi
Skyes’ın molekülüne kıyasla dev boyutlardaki, 200 nanometre uzunluğundaki iki
karbon nanotüpten oluşan bir sistem. Nanotüplerin içinden geçen akım, erimiş metal damlalarını bir tüpten diğerine itiyor.
Skyes ürettikleri minik motorun, nano
boyutlu tüplerde akan sıvının maruz kaldığı
sürtünme kuvvetinin üstesinden gelmede
kullanılabileceğini umuyor.
Teksas Houston’daki Rice Üniversitesi’nden Kevin Kelly ise elektrik enerjisi aktarımı moleküllerin şekline göre farklı biçimde gerçekleşiyorsa bu durumun molekül
boyutunda elektrik devreleri tasarlamaya
yönelik uygulamalara imkân verebileceğini,
bu tür devrelerinse çok küçük boyutlu sensörlerde ve bilgisayar çiplerinde kullanılabileceğini düşünüyor.
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