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‹ngiltere’de araflt›rmac›lar, insan embriyon
kök hücrelerinin laboratuvar koflullar›nda
sperm ve yumurta hücrelerinin öncüllerine
(ilkel tohum hücreleri – primordial germ
cells – PGS)  dönüflebildiklerini kan›tlad›-
lar. Çal›flma, sperm ve yumurtalar›n kök
hücreler kullan›larak üretilmesini ve k›s›rl›-
¤a çare olarak kullan›lmas›n› gündeme geti-
riyor. ‹nsan PGS’lerinin oluflum mekaniz-
malar›yla gamet denen sperm ve yumurtala-
r›n gelifliminin incelenmesi, k›s›rl›¤›n ne-
denlerinin ve çevredeki zararl› kimyasalla-
r›n üreme üzerindeki olumsuz  etkilerinin
anlafl›lmas› için önemli. Ancak, insanlarda
bu öncül hücreleri elde etmek son derece
güç. Nedeni, bunlar›n insan gelifliminin ilk

evrelerinde oluflmalar›. 
Sheffield Üniversitesi’nde dok-
tora ö¤rencisi olan Behrouz Af-
latoonian (Behruz Eflatunyan),
farelerde oldu¤u gibi insanlarda
da embriyonik kök hücrelerin
ilkel tohum hücrelerine ve za-
man› geldi¤inde onlardan da
sperm ve yumurtaya dönüflüp
dönüflemedi¤ini araflt›rm›fl. Tüp-
te döllenme sürecinden yarar-
lanmakta olan çiftlerin ba¤›flla-
d›klar› fazladan embriyolardan,
embriyonik kök hücre soylar›
elde eden araflt›rmac›, önce

bunlar›n embriyoid (embriyo benzeri) cisim-
ler denen hücre kümelerine dönüflmesini
beklemifl. Daha sonra embriyoid cisimler,
içlerinde hangi genlerin aktif oldu¤unun,
ya da biyoloji diliyle “ifade edildiklerinin”
belirlenmesi için incelenmifl. ‹ki hafta için-
de bu cisimlerin çok küçük bir bölümünün
insan ilkel tohum hücrelerine ait genlerden
baz›lar›n› ifade etmeye bafllad›klar› gözlen-
mifl. Baz› hücrelerse, yaln›zca olgunlaflmak-
ta olan spermde bulunan proteinleri kodla-
maya bafllam›fl. 
Yine de Aflatoonian daha kat edilmesi gere-
ken çok yol oldu¤una, ve ifllevsel gametler
elde etmenin zorlu¤una dikkat çekiyor. 
Avrupa ‹nsan Üreme ve Embriyoloji Derne¤i bas›n aç›klamas›, 19 Ha-

fiimdiye kadar san›lan›n tersine, Çekirdek-
siz kuru üzümde bulunan maddelerin difl
çürümelerine ve difl eti hastal›klar›na yol
açan bakterileri etkisizlefltirdi¤i aç›kland›.
Difl minesini oyarak çürümelere yol açan
bakteri, Streptococcus mutans. Periyodon-
tal denen difl eti hastal›¤›ndan sorumlu
olansa Porphyromonas gingivalis. Bakterile-
rin difl tafl› ya da plak denen biyofilmleri
oluflturmalar› için difle yap›flmalar› çok

önemli. fiekerli bir g›da çi¤nendikten sonra
bu bakteriler difl minesini y›pratan asitler
salg›layarak zamanla diflin çürümesine yol
aç›yorlar. Kuru üzümler de yap›flkan ve tatl›
olduklar›ndan, flimdiye kadar difllere zararl›
oldu¤u düflüncesi yayg›nd›. 
Illinois Üniversitesi Diflçilik Fakültesi’nden
Profesör Christine D. Wu, 8 Haziran’da
Amerikan Mikrobiyoloji Derne¤i’nin 105.
Kongresine sundu¤u tebli¤de, kuru üzümde
bulunan ve pitokimyasallar diye adland›r›lan
maddelerin, difl ve difleti hastal›klar›ndan so-
rumlu birçok tür bakterinin geliflimini bask›-
lad›¤›n› aç›klad›. Pitokimyasallar, bitkilerde
bulunan antioksidanlara verilen genel isim. 
Wu, Thompson türü kuru üzümlerde yapt›k-
lar› rutin incelemeler sonucu befl ayr› tür pi-
tokimyasal belirlediklerini aç›klad›. Bunlar,
oleanolik asit, oleanolik aldehid, betulin, be-
tulinik asit  ve 5-(hidroksimetil)-2-furfural
adl› madde. Bunlardan oleanolik asitin
S.mutans ve P. Gingivalis’in  geliflmesini ön-
ledi¤i belirlenmifl. 
Araflt›rmac›ya göre tüm yap›flkan yiyecekle-
rin difl çürümesine yol açt›¤› düflüncesi yan-
l›fl. “Soruna as›l yol açan, bunlara sonradan
kat›lan fleker (sukroz)”. 

Amerikan Mikrobiyoloji Derne¤i Bas›n aç›klamas›, 8 Haziran 2005

Uzun süredir kad›nlarda idrar yolu enfeksi-
yonlar›na karfl› bir “ev t›bb›” ilac› olarak kul-
lan›lan batakl›k k›z›lc›¤› (cranberry)  suyu-
nun, ba¤›rsak virüslerine karfl› da etkili oldu-
¤u aç›kland›. Özellikle geliflme yolundaki ül-
kelerde olmak üzere her y›l yüzbinlerce ço-
cuk, ba¤›rsak virüslerinin yol açt›¤› hastal›k-
lar nedeniyle ölüyor. Amerikan Mikrobiyoloji
Derne¤i’nin geçti¤imiz ay Atlanta’da yap›lan
105. kongresine  sunduklar› bildiride St.
Francis College (New York) araflt›rmac›lar›,
maymun ba¤›rsak rotavirüsü SA-11 ve keçi
ba¤›rsa¤›ndaki bir dizi reovirüs ile yapt›klar›
deneylerde, batakl›k k›z›lc›¤› suyunun virüs-
lerin kandaki alyuvarlar› ya da üzerinde yafla-
d›klar› hücreleri enfekte etmelerini (hastal›k
bulaflt›rmalar›n›) engelledi¤ini aç›klad›lar. 

Amerikan Mikrobiyoloji Derne¤i Bas›n Aç›klamas›, 6 Haziran 2005

Hepatit C, dünyada 170 milyon kifliye bulafl-
m›fl olan a¤›r ve ço¤u kez öldürücü olan bir
karaci¤er hastal›¤›. Hastal›¤a karfl› etkili te-
davi yöntemleri  gelifltirebilmek   için Hepa-
tit C’ye yol açan virüsün yaflam döngüsü-
nün anlafl›lmas› gerekiyor. Ancak  bu alan-
daki ilerlemeler flimdiye kadar oldukça s›n›r-
l› kalm›flt›. Nedeni, virüsü kültür ortam›nda
üretebilmenin güçlü¤ü. Ancak flimdi, bir Ja-
pon hastan›n karaci¤erindeki tümörden al›-
nan bir virüs, birbirinden ba¤›ms›z olarak
çal›flan biri Tokyo Metropolitan Sinirbilim
Enstitüsü’nden, ikisi de ABD’deki Scripps
Araflt›rma Merkezi ile, Rockefeller Üniversi-
tesi’nden üç ekip taraf›ndan ço¤alt›lm›fl bu-
lunuyor. Araflt›rmac›lar, deneylerde kullan›-
lacak yeterli say›da virüs elde edilmesinin,
hastal›¤›n tedavisi yönünde önemli bir ad›m
oldu¤u görüflündeler.

Nature, 16 Haziran 2005
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