
15Nisan 2007 B‹L‹M veTEKN‹K

B ‹ L ‹ M  V E  T E K N   L O J ‹  H A B E R L E R ‹

ABD’deki Banner Good Samaritan T›p
Merkezi araflt›rmac›lar›, flu ana kadar
en az›ndan t›p dünyas›nda efli görülme-
mifl bir ikizlik ‘türü’ bildiriyorlar. fiu
anda yürüme ça¤›nda, sa¤l›k durumlar›
da oldukça normal görünen bebeklerin

özelli¤i, anne taraf›ndan tek yumurta
ikizi olduklar› halde, babalar›ndan ge-
len genlerin ancak yar›s›n› paylaflmala-
r›. Yani, tek yumurtayla çift yumurta
ikizi aras›nda bir yerdeler. 
Durumun nedeni, iki sperm hücresinin
tek bir yumurta hücresiyle birleflmesi.
Bu çok ender de olsa, görülmemifl fley
de¤il; görülmemifl olan, bu durumdan
ikizlerin ortaya ç›kmas›. ‹kizler, birer
“kimera” durumundalar; yani hücreleri
genetik olarak birbirinin ayn› de¤il.
Çünkü her bir sperm, bebeklerin ikisine
de gen aktarm›fl durumda. T›p dünyas›-
na yans›mam›fl böyle örnekler olabilece-
¤ini ileri süren araflt›rmac›lar, bunlar›n
varolufl ve kefliflerinin normalde gerçek-
leflmeyen ve birbirinden ba¤›ms›z üç ol-
guya ba¤l› oldu¤unu söylüyorlar: ‹ki
sperm taraf›ndan döllenen bir yumurta-
n›n yaflayabilecek bir embriyoyla sonuç-
lanmas›; bu embriyonun ikiz olufltura-

cak biçimde bölünmesi; ve bilim dünya-
s›n›n durumdan bir biçimde haberdar ol-
mas›. Yeni ikizlerin bilim dünyas›n›n
dikkatini çekmesine arac› olansa, bir ta-
nesinin, hem difliye ait yumurta, hem de
erke¤e ait testis dokular›na sahip, yani
bir “hermafrodit” olmas›. (Di¤eri anato-
mik olarak erkek.) Genetik testler, iki-
sinde de baz› hücrelerin ‘difli’ (yani çift
X kromozomlu), baz› hücrelerin ‘erkek”
(yani bir X, bir de Y kromozomlu) oldu-
¤unu ortaya ç›kar›yor. Ancak bunlar›n
oranlar› dokudan dokuya de¤ifliyor.
Böyle bir durumun ortaya ç›kabilece¤i
daha önceden tahmin edilmifl olsa da,
bu örnek bir ilk. California Üniversite-
si’nden (Berkeley) bu görüflü ortaya
atan Michael Golubovsky, “‹kizler ve
ikizli¤in ortaya ç›k›fl›yla ilgili genetik
bilgilerimizde bulan›kl›klar hâlâ var” di-
yor. “Gözümüz her an aç›k olmal›.”

Nature, 26 Mart 2007

Egzersiz ‹çin Bir
Neden Daha: Bellek
Kayb›yla Mücadele

Düzenli egzersiz yapanlar›n,
yapmayanlara göre bellek testlerinde
daha baflar›l› olduklar› yeni bilgi de¤il.
Ancak Columbia Üniversitesi T›p
Merkezi’nde (ABD) yap›lan yeni bir
çal›flma, egzersizin beyin üzerinde tam
olarak ne tür bir etki gösterdi¤ini
ortaya koymas› bak›m›ndan bir ilk.
Çal›flmaya göre egzersiz, beyinde yer
alan ve bellekle ilgili önemli ifllevler
üstlenen “hippocampus” adl› yap›n›n
belirli bir bölgesini (“dentat girus”)
hedefliyor. Dentat girus’un, birçok

yetiflkinde 30 yafl›n üstünde bafllayan
normal bellek kayb›nda rol oynayan bir
yap› oldu¤u biliniyor.
Çal›flman›n önemli bir yönü,
“nörogenez” ad› verilen sinir hücresi
oluflum sürecinin ilk kez canl› beyinde

gözlenmifl olmas›. Bunun için, yine
Columbia Üniversitesi’nde gelifltirilmifl
özel bir MRI (manyetik rezonans
görüntüleme) tekni¤inden
yararlan›lm›fl. Yafla ba¤l› normal bellek
zay›flamas›nda dentat girus’un
oynad›¤› rolün ayd›nlat›ld›¤› daha
önceki bir çal›flmadan yola ç›kan
araflt›rmac›lar, bu bölgenin ayn›
zamanda beyinde yeni sinir
hücrelerinin üretildi¤i tek yer
oldu¤unu, egzersizin bu süreci
do¤rudan etkiledi¤ini söylüyorlar.
Bundan sonraki amaçlar› da, biliflsel
süreçleri ve bellek ifllevlerini olumlu
etkileyecek özel bir egzersiz program›
ortaya ç›karmak.

Columbia University Medical Center, 20 Mart 2007

Genelde laboratuvar ortam›nda saatler, hatta günler süren kültürleme
süreçleriyle varl›klar› saptanabilen bakteriler, ‹ngiltere’deki Sheffield
Üniversitesi araflt›rmac›lar›n›n yeni gelifltirdikleri yöntemle tuza¤a çok
daha h›zl› düflecekler. Ekip, hücrelere ba¤land›ktan sonra biçim de¤iflti-
rip ›fl›k sinyali veren özel ve büyük polimerler ürettikten sonra, flimdi
de bakteri hücrelerine ba¤lanabilen polimerler üzerinde çal›fl›yor. Bu
polimerlerin yarayla temas›, bir ›fl›k sinyalinin varl›¤›nda bölgede bir en-
feksiyon olup olmad›¤› hakk›nda bilgi verebilecek. Yaklafl›k üç y›l içinde
tafl›nabilir bir ürüne dönüfltürülebilece¤i tahmin edilen bu teknolojinin,
özellikle savafl alanlar› gibi h›zl› tarama gerektiren yerlerde, yan›s›ra gü-
venlik amaçl› olarak da kullan›labilece¤i düflünülüyor.

BBC News, 11 Mart 2007

Bakteriye Ifl›ktan Kaç›fl Yok

Ne Tek Yumurta, 
ne de Çift: Bu ‹kizler
Tam Arada!
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