
SSaannaall bbiirr oorrttaammddaa bbiirr cceerrrraahhii
ooppeerraassyyoonnaa kkaatt››llmmaayyaa nnee ddeerrssiinniizz?? 
YYookkssaa zzeennggiinn ccaannllaanndd››rrmmaa 
vvee iillggiinnçç ssaannaall llaabboorraattuuvvaarrllaarrllaa ddoolluu
hhaarriikkaa bbiirr ssiitteeyyii zziiyyaarreett eettmmeeyyii mmii
iisstteerrssiinniizz??

BBiillggiissaayyaarr››nn››zzddaa SSaannaall CCeerrrraahhii
Cerrahlar, hastanelerde her gün say›s›z ameli-

yat gerçeklefltiriyor ve aletlerini ustaca kullanarak
hastalar› iyilefltirmeye çal›fl›yorlar. Cerrahi asl›nda
çok zor bir ifl. Y›llarca süren bir e¤itim ve deneyim
sürecinin yan›nda, büyük bir sab›r ve titremeyen
parmaklara gereksinim var. Peki, bu iflin nas›l yap›l-
d›¤›n› yak›ndan izlemek ister misiniz? Bilgisayar›n›z
ve ‹nternet ba¤lant›n›z varsa, bir diz ameliyat›na
do¤rudan kat›larak bu merak›n›z› giderebilirsiniz.
Bunun için yapman›z gereken, http://www.edhe-
ads.org/activities/knee/index.htm adresine git-
mek ve “Click Here to Start” yazan yere t›klamak.
Aç›lacak olan pencerede, karfl›n›za ç›kacak olan
doktorun aç›klamalar› ve yönlendirmeleri do¤rul-
tusunda sorunlu bir diz kapa¤›n› bafltan sona ame-
liyat etme görevini üstleniyorsunuz. Bunun için,
operasyon s›ras›nda pencerenin solunda görüntü-
lenecek iflaretlerle, ekran›n alt›nda bulunan malze-
meleri kullanman›z yeterli. Arada ç›kan küçük test

sorular› ve ‹ngilizce anlat›mlar, olay›n gidifli hakk›n-
da size sürekli bilgi sunuyor. Bu küçük oyun sayesin-
de siz de bir ameliyat› do¤rudan yöneterek cer-
rahlar›n nas›l çal›flt›¤›n› görebiliyor, uygulanan tek-
nikleri yak›ndan inceleyebiliyorsunuz.

BBiiyyoolloojjiikk OOllaayyllaarraa EEttkkiilleeflfliimmllii BBaakk››flfl

Mikroorganizma ve parazitlerle iliflkili harika bir
siteden söz etmek istiyoruz: http://www.biointerac-
tive.org. Bu sitede vücutta gerçekleflen biyolojik
olaylar, bakterilerin hastal›klara neden olma biçim-
leri gibi bilgiler, canland›rmalar eflli¤inde gösterili-
yor. Genetik, kalp ve kan dolafl›m sistemi, ba¤›fl›kl›k
sistemi, kanser ve biyolojik saatin iflleyifli gibi konu-
lar sitede canland›rmalar eflli¤inde bilgi alabilece-
¤iniz bölümlerden yaln›zca birkaç›. 

Sitenin en ilgi çekici bölümlerini, kuflkusuz sanal
laboratuvarlar oluflturuyor. Bu laboratuvarlarda,
ayr›nt›l› bakteriyel DNA analiziyle enfeksiyona ne-
den olan bakterinin hangisi oldu¤unu kendiniz
ad›m ad›m araflt›rabiliyor, kalp rahats›zl›klar›n›n ge-
netik yönüne bakabiliyor, hatta bildi¤iniz sineklere
ateflböceklerinden gen aktar›m› yap›p karanl›kta
parlayan sinekler bile üretebiliyorsunuz. Biyolojik
olaylar ve laboratuvar araflt›rmalar› ilginizi çekiyor-
sa, bu siteyi mutlaka ziyaret edin. Hatta büyükleri-
nize de önerin.

Levent  Daflk› ranDoktorlar›n ameliyatlar› nas›l yapt›¤›n› deneyerek görmek
istiyorsan›z haydi ekran bafl›na.
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Bu sitede bakteriyel DNA analizinden sineklerin genlerini
de¤ifltirmeye kadar, ilgi çekici birçok u¤rafl sizi bekliyor.
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