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Hafıza, Yiyecek Seçimlerimizi Etkiliyor
İki yiyecek arasında seçim yapmak zorundasınız: Çikolata ya da bir parça kek. Kararınızı ne etkiler? Sağlıklı olma
arzusu mu?, Şeker ihtiyacı mı?…
Yeni bir çalışmaya göre, hafızanız ne yiyeceğinizi etkileyebiliyor. Örneğin; elma ile ilgili güçlü bir anınız, kek
daha çekici gelse de, elmayı seçme nedeni olabiliyor.

Araştırma, yiyecek seçimimizdeki hafızanın etkisinin ayrıca, beynin iki bölgesi (hipokampus ve alt orta
prefrontal korteks) arasında artan iletişimden hareketle meydana geldiğini de ortaya koymakta.
İsviçre, Basel Üniversitesi’nden bu araştırmanın başında bulunan Dr. Sebastian Gluth ve meslektaşları, araştırmanın
sonuçlarını Neuron adlı dergide yayınlarlar.
Araştırmacılara göre, “Akşam yemeği için nereye gidelim?” gibi verdiğimiz pek çok günlük karar hafızadan elde
edilen bilgilerin rehberliğinde gerçekleşir. Ancak, bu gibi kararların altında yatan nörolojik prosesler daha önceleri
net değildi.
Ekip, 60 genç denek ile çalışmasını yapar ve deneklere çikolata, çubuk kraker ve cips gibi atıştırmalıklardan 48
adetinin bilgisayardan resmi gösterilir.
Her bir atıştırmalığın resmi ekranda belirli bir yere konulur ve deneye katılanlardan tercihlerine göre bunları
derecelendirmeleri istenir.
Daha sonra, manyetik rezoanans görüntülenme ile katılımcıların beyinleri görüntülenirken, onlara tekrar tekrar iki
atıştırmalık arasında seçim yapmaları istenir. 30 katılımcı sadece atıştırmalığın yerini gösterebilir bu da ekranda
bulundukları yere göre atıştırmaları hatırladıkları anlamına gelmektedir. Diğer 30 katılımcı ise, atıştırmalıkları
doğrudan ekrandan gösterirler.
“Denekler büyük ihtimalle hatırladıkları atıştırmalıkları daha çok seçmektedirler”.
Bu deneyden araştırmacılar şunu tespit ederler:Denekler, daha iyi hatırladıkları atıştırmalıkları yemeyi tercih ederler.
Daha da fazlası, denekler, daha önce bu atıştırmalıkları daha düşük değerlendirseler bile, yine de daha iyi
hatırlayabildikleri atıştırmalıkları seçerler.
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Doğrudan ekrandan atıştırmalıkların gösterildiği, hatırlamaları istenemeyen 30 diğer deneğin yiyecek seçimleri, daha
önce değerlendirmeleriyle bağlantılı olduğu manyetik rezonans görüntüleri ile tespit edilir.
Araştırma ekibi, manyetik rezonans görüntüleme ile deneklerin beyin aktivitelerini hafızaya-dayalı yiyecek seçimi
sırasında incelerler. Bu onların, hafızanın karar verme porsesi sırasında nasıl etkin olduğuna dair bir matematiksel
model yaratmalarını sağlar.
Buradan da onlar, denekler yiyecek seçimlerini yaparlarken hafızada rol oynayan hipokampus ile karar
vermede etkin olan alt orta prefrontal korteks arasındaki iletişimde bir artış belirlerler.
Bu sonuçlarla alâkalı olarak Dr.Gluth şunları ifade eder: “Bizim çalışmamız, psikolojinin iki ana araştırma alanı
olan hafıza ve karar verme konuları arasında bir köprü oluşturmuştur.”
Ekip ayrıca, manyetik rezonans görüntüleme ve matematiksel modellemenin, karar verme sürecinde hipokampus ve
alt orta prefrontal korteksin nasıl birbirleri ile etkileşimde olduklarına dair bize net bir anlayış sunmakta olduklarını
da açıklamalarına eklemektedirler.
Çeviren: AylinER
http://www.medicalnewstoday.com/articles/294220.php?tw

MORFOJENİK ALAN (M-ALANI)
“Morfojenik Alan” terimini bedenimizin etrafındaki enerjiyi tarif etmede kullanırız. Bu alan, sinir sisteminin
elektriksel enerji uzantısıdır.

Tıpkı tüm elektriksel sistemleri çevreleyen elektromanyetik alanlarının olduğu gibi, beyin de, fiziksel bedenden
yayılan kendi enerji alanı ile bir elektrik jeneratörüdür.
Pek çok kültür ve disiplin bu alanın varlığının farkındadır ve ona farklı isimler verirler. İnsanlar auradan, şakralardan,
yaşam enerjisi chi’den bahsederken, muhtemelen aynı enerji alanından bahsediyorlardır. Morfojenik Alan şeklindeki
bu ismi, besinsel ve enerjisel şifalanma tekniklerine dair bir kaç sebepten dolayı seçeriz. Bu kelimeyi kendi içinde
ayrıştırdığımızda “morph”, “değişmek” anlamına, “genic”ise “meydana gelmek” anlamındadır.Bu alanla ilgilenip,
kullanmamızın amacı;herhangi bir sağlık problem olan bir hastanın sağlığında değişim yaratmak içindir.
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Bu da, bedeni hücresel seviyede ya da daha ötesinde beslemek gerektiğinden dolayı, besin ve bitkisel katkı,
homeopati ya da diğer müdahelerle sağlanır.
Bizim koyduğumuz isim “morfojenik”, Dr. Royal Lee’nin çığıraçan el kitabı olan “Protomorfolojiye Giriş”te
değinilen “morfogenetik” kelimesi ile benzerdir.Dr.Lee “protomorfojen(PMG)”i, hücre özelliklerinin
morfogenetik belirlenmesinden sorumlu hücre kromozomun bileşeni olarak tarif eder. Bu hücre topluluğunun
mavikopyası-anakopyasının(blueprint) en küçük birimi olarak tarif eder. Protomorfojen, Morfojenik Alan
Tekniğinin(MFT) en önemli parçasıdır.
Bizim yöntemimiz, yoğunluklu olarak, her bir hasta için besinsel protokol gelişimine rehberlik etmede bireysel
hücrenin asıl enerjilerinin enerji alanından gelen enformasyona dayanır.
Morfojenik AlanTekniğini geliştirmeye yardımcı olan Frank Springob, DC ve Nick Lamothe,PhD asistanlığında
Autumn Smith, NTP, bedenin hücrelerinde bulunan pek çok nükleik proteinlerinin asıl enerjilerini biraraya getirirler.
Bu enerjiler, hem normal, hem de anormal enerjiler olarak tarif edilir.Bu, M-Alan’ı ile iletişimde olmak için gerekli
olan enerjiyi “artırmak” ya da “kuvvetlendirmek” için yapılmıştır.
Hücresel iletişim esas amaçtır.Hücresel seviyede besinsel ihtiyaçları belirlediğimizde, sağlıktaki en büyük değişimlerl
etkileriz.Neticede, sağlıklı hücreler için sağlıklı dokular gereklidir. Sağlıklı organlar da sağlıklı organizmalardan
meydana gelir.
6 yıl önce, bu yeni yöntemi, gelişmiş besinsel şifa arayışımızda bize yardımcı olması için ilk defa kullandığımızda,
bizler şimdi mümkün olan ama o zaman hazır olmadığımız “gelişmiş enformasyon”un büyüklüğüne hazırlıklı
değildik. Etkili yeni besinsel protokoller Sağlık Merkezimizde günlük bazda keşfedildiler.
Bu bizim ilerlememizi ve asıl enerjileri “katmanlara ayırma” kavramı ile daha ileri deneyler yapmamızı teşvik etti.
İlerledikçe, Morfojenik Alanın sınırlarını ölçmek için bir yol bulduk.Bu da bizim daha geniş alanlar yaratan enerji
kombinasyonlarını bulmamıza imkan sağladı. Bizler hastalara M-Alanını gösterebildik ve onlar kendi alanlarının
geliştiğini ve besinsel, bitkisel ya da homepatik protokollerdeki her bir gelişimle dengelendiğini gözlemlediler.
Yeni daha geniş ve daha simetrik enerji alanları, tavsiye edilen besinsel takviyelerin ve diyetsel değişimlerin
doğruluğunu yansıtmakta. Buna ek olarak, deneme prosedürü süresince en büyük alan gelişimini deneyimleyen hasta,
genellikle en fazla semptomatik gelişim göstermeyi dört gözle bekleyelen olabiliyor.
Çeviren: AylinER
http://bugsinmybrain.com/about-field

Fruktoz, İnsanları Yiyecek Aramak İçin Harekete Geçirebilir
Glikoz ile karşılatırıldığında, fruktoz, beynin yemenin psikolojik ödülünü arttıran bölgelerini aktifleştiriyor.
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Fruktoz, beynin besin alımını düzenleyen kısmı olan hipotalamusu aktifleştiriyor.
Yeni bir çalışmaya göre, yediğimiz şekerler beynimizin “yemeyi bırakmalıyız ya da bir porsiyon daha devam
etmeliyiz” şeklindeki kararını etkilemektedir. Bulgular fruktozun (hem meyvelerde bulunan hem de asitli içecekler
gibi tatlandırılmış ürünlerin içinde bulunan bir şeker) beynin doyma sinyalini, glikoz (çoğu vücut hücremiz için temel
yakıt kaynağı olan şeker) ile aynı şekilde tetiklemediğini öne sürüyor. Fruktoz, bunun yerine besin talebini artıran
yolları aktifleştiriyor olabilir.
2013 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Kathleen A. Page ve meslektaşları fruktozun beynin besin alımını
düzenleyen kısmı olan hipotalamusu aktifleştirdiğini buldular (J. Am. Med. Assoc., DOI:10.1001/jama.2012.116975).
Diğer taraftan, fruktoz ile aynı kalori etkisine sahip glikoz, faaliyeti bastırıyor ve doyma hissine sebep oluyor.
Yeni çalışmada, Page’in takımı beyinde ödülleri işleyen alanlardaki etkilere baktılar. Fruktoz ya da glikoz ile
tatlandırılmış vişne aromalı su içen insanları aldılar ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) makinesi
içinde yiyecek resimleri göstererek, deneklerin beyin aktivitelerini izlediler. İnsanlar fruktoz içtiklerinde, yiyecek
resimleri orbitofrontal kortekste glikoz tükettikleri zamankine göre daha fazla aktivite üretti. Beynin bu bölgesindeki
aktivite, yiyecek ve içecekleri kapsar şekilde ödül aramak için arttırılmış güdülenme ile ilişkilendirilmiştir.
Deneklerin fMRI cihazından ayrılmalarına müsaade etmeden önce, araştırmacılar onlardan, o gün için atıştırmalık
birşey vermek ya da bir sonraki ay para vermek tekliflerinden birini seçmelerini istediler. Fruktoz tüketen insanların,
glikoz tüketenlere göre, yiyecek için, ertelenmiş ödeme gününden feraget etmesi daha muhtemeldi.
Kalirforniya Üniversitesi’nden beslenme profesörü, Peter J. Havel; “Çalışmanın güçlü yanlarından biri, beyin
görüntüleme verileriyle yapılan bu karar-verme testi kombinasyonudur. Beyinde olan şeyler ile insanların
gerçekte ne yaptığını birleştiriyor” diyor.
Havel; çalışma fruktozun glizkoza karşı kısa dönemli etkileri ile sınırlı, diyor. Kaç insanın iki şeker türünü de
tükettikten sonra, laboratuvar dışında gerçekte ne kadar yediğini takip eden uzun vadeli çalışmaları öngörüyor.
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.scientificamerican.com/article/fructose-may-motivate-people-to-seek-out-food/?WT.mc_id=SA_Twitter

Uyku, Önyargıları Azaltabilir
Siz uyurken beyniniz pek çok şey yapar. Uykuda hafızanızı pekiştirip, gün içinde öğrendiğiniz bilgi ile mevcut olan
bilgilerinizi biraraya getirirsiniz. Şimdi artık uykudayken belirli anıların yeniden aktive olabileceğini ve daha da
güçlenebileceğine dair pek çok kanıta sahibiz.

Uykunun, saklı-örtük sosyal önyargılardan kişileri kurtarıp kurtaramayacağını merak ettik. Bunlar, tekrar tekar ortaya
konulanlardan(kadınların bilimde iyi olmadıkları ya da siyahlara karşı olan önyargı gibi şeyler hakkındaki kalıp
yargılar) öğrenilmiş olumsuz çağrışımlardır. Bu yapılan araştırma, eğitimin insanlara önyargılara karşı gelmeyi,pek
çoğu bizim farkına varmadan çalışan düşünülmeden ortaya konan önyargıların azaltılmasını öğrenmede yardımcı
olabileceğini göstermektedir.

Hafızanın pekiştirilmesinde sesin bir ipucu olabileceğini daha önceki çalışmalardan biliyoruz. Bu uykudayken
yapılan hafıza aldatmacası ile yeni öğrenilmiş bilgi güçlendirebilir ve bunun karşılığında önyargıları azalabilir ya da
tersine çevirebilir mi?

5

Siz uyurken yeni bir bilginin hafızasını stabilize eden ve güçlendiren mekanizma; onu yeniden oynatmak, müziğisesi tekrar çalmaktır. Birşey öğrendiğinizde, beyninizdeki nöronlar, birbirleri ile yeni bağlantılar kurmak için
ateşlenmeye başlar. Siz uyanıkkan ve öğrenirken bu nöronlar nasılsa, siz uyurken de benzer şekilde yeniden
ateşlenirler. Bu yeniden ateşleme, anıları halâ taze ve kolay işlenebilir tutar ve onları daha sabit ve kalıcı kılar. Bazı
anılar, uyku esnasında, bazı anılar kendiliğinden yeniden aktive olabilirler. Ancak son çalışmalar, hangi anının
yeniden aktive olduğunu ve pekiştirilebileceğini sesli çağrışımlarla doğrudan manipüle edebileceğimizi
göstermekte. Buna “hedeflenmiş anı reaktivasyonu” denir.
Bunu gerçekleştirmek için araştırmacılar, özgün seslerle öğrenilen bölümleri eşleştirdiler ve belirli bir kelime ile
bağdaştırılan bir yüz resmi deneğe gösterildiği her seferde belirli bir bip sesinin çalınır. Belirli bir kelime ile
ilişkilendirilen bir yüz resmi gösterildiğinde belirli bir bip sesinin çaldığını düşünün…Denekler uykuya daldıktan
sonra bu anıları, o belirli bip seslerini çalarak, yeniden canlandırabiliriz. Çünkü, uyuyan beyin çevreden gelen
uyarıcıları halâ proses etmekte, bu gibi sesler de beynin bu anıları tutmasına ve bu anıların sabit ve kalıcı olmasına
hizmet ediyor.
Daha önceki çalışmalar, bizlerin bir nesnenin lokasyonu (örneğin bilgisayar ekranında nesnelerin nerede durduğu)
ya da beceriler (örneğin bir melodiyi çalma) konusunda hafızamızı titizlikle geliştirebileceğimizi göstermiştir.
Sosyal önyargılar, tıpkı kötü alışkanlıklar gibi öğrenilir. Biliyoruz ki; alışkanlıklar çok iyi öğrenilir ve hattâ
onların etkilerinin farkında olmadan, bir çaba sarfetmeksizin bu alışkanlıklar çalışırlar.Pek çok günlük rutinler
alışkanlıklardır: onları derinlemesine ya da ikinci kere düşünmeyiz.Tam tersine onları otomatik olarak
yaparız.Önceden varolan önyargılara karşı koymayı öğrenmek, tıpkı yeni bir alışkanlık öğrenmeye ve aynı zamanda
da eski,kötü bir alışkanlığı bırakmaya benzer.
Önyargı ve klişeleştirme üzerinde yapılan önceki araştırmalar, yaygın önyargıya karşı eğitiminin otomatik
klişeleştirmeyi azaltabiliceğini göstermektedir.Bu önyargının azalmasına ve uykuya bağlı hafıza güçlendirmeye
yönelik bir araştırma yaparak, bizler insanların uyku esnasında bu gibi önyargıya karşı hafıza oluşturabileceğini
hedefledik..Bu tarz bir öğrenme kalıcı klişeleştirmeyi ve sosyal önyargıyı azaltabilir miydi?…
Bu çalışmaya Northwestern Üniversitesi’nden 40 kişi katıldı. Hepsi de beyaz ve yaşları 18-30 arasındaydı.Onların
temel örtük-saklı sosyal önyargılarını örtük çağrışım testi (IAT) kullanarak ölçtük.
IAT, bir kavram ile klişeleştirme arasındaki ilişkilendirme gücünü ölçebilir.Örneğin; “kadın” ile “matemakti/bilim”.
Bu test, deneğin ilişkilendirme yapmak için düğmeye ne kadar hızlı bastığını ölçüyor. Örneğin; bir kişinin bir kadın
yüzü ile fiziği bağdaştırması için düğmeye basması ne kadar uzun sürerse, o kişinin kadın ve bilim konusunda o kadar
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çok önyargısı olduğu gözüküyor. Deneye katılan herkese bu testin iki versiyonu da yapılır. Testin bir tanesi cinsiyete
yönelik önyargı ile ilgiliyken diğeri de ırkçılıkla ilgili önyargıyı tesbite yönelikti. Sonunda her bir deneğin örtük
önyargı miktarını ölçtük.
Daha sonra katılımcıları, önceden mevcut olan stereotiplerini azaltmaya yardımcı olabilecek “stereotiplere karşı
eğitimi”ne aldık.Cinsiyet stereotipi(“kadınlar bilimde iyi değiller” gibi) ve ırkçı önyargıyı (“siyahlar sevilmez”
gibi) hedefledik. Deneklere kelimelerle eşleştirilmiş belirli bir stereotipe karşı gelen yüzler gösterilir. Özellikle, kadın
yüzleri ile matematik ya da bilimle ilişkilendirilen kelimeler gösterilir ve siyah ırktan olan kişilerin yüzleri, neşe,
gülümseme, onur gibi hoş kelimelerle eşleştirilir.
Seans boyunca bu eşleştirmeyle bağdaştırılmaya başlanan sesler çalınır.Ne zaman denekler önyargıya karşı uyarıcı
eşleştirmelere(örneğin; kadın yüzü bir bilim kelimesi ile ya da siyah ırktan birisinin yüzü iyi bir kelime ile
ilişkilendirildiğinde) hızlı ve doğru tepki verseler, bir ses duyarlar.Sesin bir tanesi cinsiyet ile ilgili önyargıları, diğeri
ise ırkçılıkla ilgili önyargılar içindir
Stereotip-klişe karşıtı eğitiminden sonra,denekler 90 dakikalık bir uyku çekerler.Derin uykuya daldıklarında, bu iki
sesten bir tanesini tekrar tekrar onları uyandırmadan dinletilir. Denekler önyargıya karşı eğitim süresince bu iki sese
ve uyurken de sadece bir tanesine maruz kaldıklarından dolayı, uyurken dinletilen ses ile dinletilmeyen arasında
karşılaştırma yapabilinmiştir. Bu şu anlamaya gelmektedir; hedeflenmiş stereotipilerin, eğitimle ne kadarının azaldığı
karşılaştırabilinmektedir.
Uykudan sonra, deneklerin önyargı seviyelerinin azalıp azalmadığı, onları örtük çağrışım testine yeniden sokarak, test
edilir.Uykuları süresince yeniden çalınan sesle bağdaştırılan önceden mevcut olan stereotipler, denek uyanınca
belirgin bir şekilde azalmıştır. Dolayısıyla, cinsiyete dayalı önyargıya karşı eğitimle bağdaştırılan sesi duyan bir
denek, yeniden örtük çağrışım testini aldığında,örneğin; kadınların bilimde iyi olmadıklarına dair sahip oldukları klişe
düşünceye daha az sahip oldukları belirlenir.
Uykudaki bu müdahelenin ne kadar güçlü olduğunu denekler uyanıp da ortaya koyduklarını görünce bizler çok
şaşırdık: Uyku öncesi önyargı seviyesine göre uyku sonrasındaki önyargı seviyesi %50 azalmıştı!
Ancak, bu durumunu etkisinin ne kadar uzun süreli kaldığını görünce daha da şaşırdık.Bu deneyden 1 hafta
sonra bile uykuya dayalı bu müdahelenin etkisi halâ mevcuttu: Önyargı azalması aynen sabit ve deneyin
başındaki temel seviye durumuna göre de belirgin bir şekilde yaklaşık %20 azalmıştı da.
Bu beklenmedik bir şey. Çünkü, bir kerelik müdahele, kişiler normal yaşamlarına döndüklerinde çabucak etkisini
kaybedebilir.Ancak, uyku sırasında dinletilen ses, stereotipe karşı eğitim etkilerinin deneklerde süremesine yardımcı
olmuştur. Bizim tespitimiz, “hafızanın uzun süreli stabilizasyonu için önemlidir” teorisi ile uyuşmaktadır.
Toplumumuz eşitçiliğe değer vermekte, ancak insanlar ırkçı ya da cinsiyete dayalı önyargılardan etkilenebiliyorlar.
En iyi niyetli olanlarımızın bile önceden mevcut olan önyargıları vardır. Ama bu değişemeyeceğimiz anlamına
gelmez. Buradaki çalışmada bizler, önyargıların değişebileceğini ve bizim stereotipe karşı müdalehelemizin kalıcı
etkisinin uyku süresinceki tekrar çalınan sese dayalı olduğunu gösterdik.
Bu metodu, önceden mevcut olan ve istenmedik diğer düşünce ve inançlar için de kullanabiliriz.Cinsiyet ve ırka
yönelik önyargının ötesinde, özürlüler, kilolular, cinsellik, din ya da politik tercihlere karşı olan diğer önyargılar için
de kullanabiliriz. Çünkü biz bu çalışmayı, önyargıların kötü bir alışkanlık tipi olduğunu düşünerek düzenledik ve
belki de bu çalışmanın sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmaya yönelik çıkarımları da olabilir.
Çeviren:AylinER
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2015/05/28/reduce-prejudices-sleep/
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Uykusuzluğun Alzeimer ve Hafıza Kaybı ile Bağlantısı
Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi’den bilim insanları, yetersiz uykunun-uykusuzluğun, beynin uzun süreli
hafızasını bozan Alzheimer hastalığını tetiklediğine inanılan “beta-amiloyid protein” akışına dair çok güçlü
kanıtlar buldular.
Bu çalışmanın başında olan ve Haziran ayı Nature Neuroscience adlı dergide yayınlanan bu konudaki makalenin baş
yazarlarından UC Berkeley’den nörobilim profesörü Matthew Walker şunları söylüyor: “Bizim tespitlerimiz,
beyinde Alzhiemer hastalığının yaşamın sonraki evrelerinde hafıza çöküşüne sebep olabilecek yeni bir yolu
ortaya çıkardı.”
Beta-amyloidin aşırı yoğunluktaki birikimleri, beyin hücrelerinin gitgide ölmesi ile oluşan bunamanın öldürücü
bir şekli olan Alzheimer hastalığının patolojisindeki başlıca şüphelidir.
Baby boomer’ların (doğum oranını yüksek olduğu dönemde doğan kimseler—2. Dünya savaşı ile soğuk savaş
arasında doğan kimseler) benzeri görülmemiş yaşlanma dalgası ile, 40 milyondan fazla insana konulan teşhis olan ve
dünyadaki en hızlı gelişen ve halk sağlığı en çok etkileyen Alzheimer hastalığının patladığı zannediliyor.
Walker: “Bu tespitler hakkındaki iyi haber; yetersiz uyku-uykusuzluğun potansiyel olarak tedavi edilebilir ve
egzersiz ve davranışsal terapi ile ve hattâ uyku sırasında beyin dalgalarını yükselten bir elektrik
stimulasyonu (genç yetişkinlerin gece boyunca hafızasını başarılı bir şekilde artırmak için kullanılan teknoloji) ile
iyileştirilebilir olmasıdır. Bu keşif, umud vaadediyor. Uyku, hafıza bozukluğu olan yaşlı yetişkinler ve hattâ
bunaması olanlar için yeni bir tedavi yöntemi olabilir.”
Bu çalışma, UC Berkeley’den Alzheimer hastalığı konusunda önde gelen uzman ve nörobilimci olan Bryce Mander
ve William Jagust yardımcılığında yapılmıştır. Ekip, uykunun, Alzheimer hastalığı için erken uyarı işaret ya da
biyolojik işaret olduğu hipotezini test etmek için yapılan uzun vaadeli bir çalışma için
Uluslararası Sağlık Enstitüsü’nden çok büyük bir bağış almıştır.
Bu alandaki pek çok araştırma hayvanlar üzerinde yapılırken, bu en son yapılan çalışmada, William Jagust’a,
Nörobilim Enstitüsü, Halk Sağlığı Okulu ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan Helen Wills’in de
katkılarıyla “insan denek”ler kullanılmıştır.
Jagust: “Geçtiğimiz son yıllarda uyku, beta-amyloid, hafıza ve Alzheimer hastalığı arasındaki bağlantılar gitikçe
kuvvetleniyor. Bizim çalışmamız, beta-amyloid birikimi ile uykunun bozulduğu ve hafızanın kötüleştiği gibi
bir kısır döngü yarattığını göstermekte.”
Araştırmacılar,bunaklık tanısı konulan 26 yaşlı yetişkin üzerinde güçlü bir beyin görüntüleme kombinasyonu ve tanı
aracı kullanarak, uyku bozukluğu ile kötü hafıza ve toksik beta-amyloid protein birikimi arasındaki ilişkiye baklar.
Walker’ın yöneticisi olduğu Uyku ve Nörogörüntüleme Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmacı ve bu
çalışmanın da önde gelen yazarı olan Mander şunları söylüyor: “Topladığımız dataile bunlar arasında nedensel
bir ilişki olduğunu açıkça görebilmekteyiz. Eğer uykuya müdahele edebilirsek belki de bu nedensel bağı
koparabiliriz.”
Alzheimer hastalarında artan bir beta-amyloid bulunmuştur ve birbirinden bağımsız olarak bu hastaların
uyku düzensizliğine sahip olduğu da rapor edilmiştir. Bunun da ötesi, 2013 yılında Rochester Üniversitesi’nde
yapılan çalışmada, farenin Non-REM Uykusu(derin ve yavaş uyku) sırasında, beyin hücrelerinin beta-amyloid
gibi toksik metoblitleri temizlemede, serebrospinal-beyin omurilik sıvısına yer açmak için küçüldüğü tespit
edilmiştir.
Walker: “Uyku geceleri toksik proteinleri temizleyip, onların yeniden oluşup, beyin hücrelerini tahrip etmesini
engelliyor. Beyne güçlü bir temizlik yapma imkânı sağlıyor.”
Araştırmacılar, özellikle gerçeğe dayalı hafızları devam ettiren ve sağlamlaştırmada ihtiyacımız olan derin non-REM
uykusunu bozan beyindeki orta frontal lobtaki beta-amyloid miktarına bakarlar.
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Daha öceki çalışmada, Mander, Jagust ve Walker, non-Rem uykusu sırasındaki güçlü beyin dalgalarının anıları
hipokampustan (bilginin kısa süreli hafızada depolanmasını destekleyen) frontal kortekste uzun süreli depolamaya
aktarmada önemli ve ana bir rol oynadığını bulmuşlardı. Yaşlı insanlarda beynin frontal lobtaki bu bozulmasını,
“düşük uyku kalitesi” ile ilişkilendirilmiştir.
Araştırmacılar, bu en son çalışmada pozitron emisyon tomografi tarayıcısını (PET) beyindeki beta-amyloid
birkimini,fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeyi(fMRI) de hafıza işlemleri sırasındaki aktivetiyi,
elektroensefalografiyi (EEG)de uyku esnasındaki beyin dalgalarını ölçmede ve istatiksel modelleri de tüm bu datayı
analiz etmede kullanırlar.

Araştırma, bunaklık ya da diğer nörolojik dejeneratif, uykusuzluk ya da psikiyatrik bozukluk işaretleri göstermeyen
yaşları 65 ile 81 arasındaki 26 yaşlı yetişkin ile gerçekleşir.Önce, bu kişilerin beyinlerindeki beta-amyloid
seviyelerini ölçmek için PET taramaları yapılır. Daha sonra, onlardan 120 çift kelime ezberlemeleri istenir ve
sonrasında da onlardan ne kadarının iyi hatırlandığı test edilir.
Daha sonra bu kişler, 8 saatlik bir uykuya yatırılır, bu uyku sırasında da EEG, onların beyin dalgalarını ölçer.Ertesi
sabah, onlar kelimeleri hatırlarken,bu kelime çiftlerinden ne kadarının hafızalarında kaldığını görmek için fMRI
kullanılarak, beyin taramaları yapılır. Araştırmacılar, bu noktada, anıların prefrontal kortekse transfer edilmeden kısa
süreli olarak depolandığı hipokampusta bir aktivite tespit ederler.
Walker: “İyi bir gece uykusundan sonra, hipokampustaki kısa süreli hafızadan daha az yararlanıp, daha çok
korteksi kullanıyorsunuz. Bu, sakladığınız dosyayı geçici olarak depoladığınız USB’den açmaktansa, bunları
sakladığınız bilgisayarınızın hard drive’ından açmaya benziyor.”
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Sonuçlar, orta frontal korteksteki en yüksek beta-amyloid seviyeli kişilerin, en düşük uyku kalitesine sahip
olduklarını ve sonuçta da ertesi sabahki hafıza testinde de en düşük performansı gösterdiklerini ortaya koymakta.
Walker: “Beyninizin kısımlarında ne kadar çok beta-amyloid miktarına sahip olursanız, o kadar az derin
uyursunuz ve neticede de daha kötü bir hafızaya sahip olursunuz.Buna ek olarak da,ne kadar az uyursanız,
kötü, toksik proteinleri temizlemede o kadar az etkili olursunuz. Bu bir kısır döngüdür.”
Walker sözlerine şunları da ekliyor: “Ancak biz, bu iki faktörden(az uyku ya da kötü protein) hangisinin ilk
olarak bu döngüyü başlattığını bilmiyoruz.”
Mander de şunları ekliyor: “İşte biz araştırmacıların bir sonraki 5 yılda bulacağımız yeni bir grup yaşlı
yetişkinle yapacağımız yeni araştırmanın konusu bu olacak. Bu Alzheimer hastalığı ile bağlantılı olan hafıza
kaybı ile ilgili yeni bir yol ve önemli. Çünkü, bununla ilgili birşeyler artık yapabiliriz.”
Çeviren : AylinER
http://neurosciencenews.com/amyloid-beta-sleep-alzheimers-2079/

Algoritmalar Dünyamızı Yönetiyor

Bugünlerde herkesin diline dolanmış bir kelime de “algoritma”. Algoritma, teknik anlamda sayısal, hesaba dayalı bir
formüldür ama bu, bizim davranışlarımızı tahmin eden bir formül haline gelmiştir. Amazon ve Netflix’in,
müşterilerinin hangi kitabı okumayı isteyeceklerine ya da hangi filmi ve TV şovlarını seyretmek isteyebileceklerine
dair algoritmaları vardır.
Facebook’un kullanıcısının hangi haberi takip etmek isteyebileceğine dair algoritması var. Match.com ve
OkCUpid gibi Eş Bulma siteleri de sizin kime aşık olabilceğinizi tahmin eden algoritmaları var. Google’ınki ise
hepsinin içindeki en ünlü olanı. Araştırma kelimesini yazdığımız anda ne istediğimizi tahmin eden bir algoritmaya
sahip. Bilim insanlarından bir tanesi bunu şu şekilde dile getiriyor: “Algoritmalar dünyayı yönetiyor.”
Ancak, bu kuralla ilgili bir problem var. Algoritmalar geçmişe dayalı oldukları için, sadece önceden hazırlanmış
tepkileri tahmin ediyorlar. Onlar bize yeni, şaşırtıcı, meydan okuyucu ya da farklı olanı sunamıyor. Fark,
onları ekarte etme üzere dizyan edilmesi. Doğrusu, onlar kof bir yaşam sunuyorlar.
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İşle ilgili olarak düşünüldüğünde, sadece mükemmel bir şekilde iyi değil, mükemmel. Algoritmalar, pazarlamanın
kutsal değeri. Arkasında yatan tüm fikir, her birimize ne istediğimizi zaten bildiğimiz şeyi tam olarak vermesi:
şirketler için ve bizim için tahminlerden kurtulmak.
Netflix, House of Cards dizisinden önce bir algoritma düzenledi; sevilen yönetmen David Fincher, sevilen oyuncu
Kevin Spacey ve sevilen politik entrikayı biraraya getirerek, seyircinin zevkine göre bunları uydurdu ve ortaya
başarılı bir program çıktı
Başka bir matematikçi de hit şarkıların çeşitli bileşenlerini tanımlayan bir algoritma buldu.Bu tahmine göre kimse
henüz bir şarkı yazmasa da, bu formül hangi şarkıların hit olacağını tahmin edebiliyor.
Facebook tarafından hesaplanan bir başka algoritma da, önceden belirlenmiş ilgilendiğin konularla karşılaşman için
düzenlenmiş News Feed (Haber-İçerik Akışı) aracılığıyla sana hikayeler-makaleler yolluyor.Bir başka algoritma da
CRUSH adlı IBM’den gelen. Bu algoritma, Steven Spielberg’in fütürist bilim kurgu filmi “Azınlık Raporu”nda Tom
Cruise’un bir sonraki suçun nerede işleneceğini tahmin etmesindeki gibi bir durumun kopyası.
Peki, tahmin edilen sonuçları yaşamda kullanmanın nesi yanlış? Muhtemelen beğenmeyeceğimiz TV şovlarını ya da
müzik albümlerini ve yeni makaleleri önceden ayıklamanın ya da polisin bir sonraki suçun nerede işlenebileceğine
odaklanmasının nesi yanlış?

Yanlış olan şu: Bunlar bize zaten deneyimlediklerimizi beslemeye devam eden kapalı bir döngü sunuyor. Her
birimizi ve daha geniş kültürü daire içinde dönüp dolaşan bir bot haline getiriyor.
Mad Men (Çılgın Adamlar) dizisini ele alın. Şovun yaratıcısı ve sürekli yazarı Matt Weiner ya da John Hamm ya da
bir reklam dizisini sevip sevmeyeceğimizi biliyor olmamız mümkün olamayacaktık. Çünkü, Weiner’ın dizisini hiç
görmemiştik ya da onun hakkında fazla bir şey bilmiyorduk. Algoritmik olarak, en azından, geçmiş,daha önce
görülmemiş bir şeye giriş olamazdı, tıpkı Mad Men’de olduğu gibi.

11

Benzer bir şekilde, eğer sevdiğiniz bir müziği ya da zaten sevdiğiniz müzikal konfigürasyonu sadece seçecek
olursanız, rutininizden çıkmazsınız. Bu şu demek; 1950’lerde rock’n roll’dan, 1960’larda Beatles’dan, 1990’larda
hip hoptan kendinizi uzak tuttuğunuz anlamına gelirdi.
Öngörücü plolis çalışması olan IBM CRUSH bile sistemde bir önyargı oluşturmuştur. Oxford Üniversitesi
Sibergüvenlik Merkezi’nin yardımcı yöneticisi Ian Brown Guardain gazatesine şunu açıklıyor: “Polis tarafından
orantısız bir şekilde durdurulan bir grup varsa, bu gibi taktikler, onların hedef gösterildiği algısını sadece
büyütebilir. Şimdiden bu tarz düşüncenin sonuçlarını ekmekteyiz.”

1980 ve 1990 doğumlu nesil üzerinde yakın zamanda yapılan Pew Araştırma anketine göre; Bu neslin internet
kullanan %61’i Facebook’u en baş haber kaynağı olarak kullanmakta. Ama işte problem: Haber Akışı(News Feed)
algoritmik olarak düzenlendiği için, kullanıcılar sadece kendilerininin meyilli oldukları ilgi alanlarına ait haberlerle
karşılaşıyorlar.
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Facebook bunun böyle olmadığını göstermek için çok çaba sarf etse de, Haber Akışının (News Feed) Etkileri
hakkında bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre; facebook kullanıcıları sadece kendi güvenli bölgesi
dışındaki herhangi bir fikre ulaşamadığı gibi, ayrıca, bu yolla haberleri elde eden bireyler arasında da daha çok
kutuplaşma olmakta. Bu bilim insalarından bir tanesi olan Christian Sandvig,Washington Post gazetesine şu
açıklamayı yapıyor: “Facebook’ta ayrıcılık ve kutuplaşma oluşuyor ve Haber Akışı (News Feed) iyileştirmesi
algoritması kısmen bu şeyleri hızlandırmakta. Algoritmalar, peşin hüküm, önyargıdan sıyrılmış topluluklar
yaratmıyor. Onlar bunları kuvvetlendiren izolasyonlar yaratıyor!”
Algoritmalar katlanarak artmaya devam ederken, bu kendi halinden memnun izolasyon çok da küçüksenecek bir
durum değil. Algoritmalar, pazarlamada, suç önlemede ve hattâ romatizmde yerini alabilir, bunu yaparken onlar,
ayrıca, yaşamın kendisine dair tahminleri de ortaya çıkarıyor. Yaşam servüvenini ,en azından pek çoğumuz için,
tahmine, belirsizliğe, yeni ve bilinmeze dayalıdır.Hayatın çoğu savrulmadan ibarettir.Hem harika, hem berbat olan
tüm bu ihtimaller olmadan, bizler kültürel bir Groundhog’s Day’de (Film: her sabah uyandığında hep aynı
günüyaşamak zorunda olan bir adamın hikayesi )gibi yaşarız ve aynı filmde olduğu gibi kapana kısılı hissederiz.
Bizi rahatsız etmeyecek şekilde kendi isteklerimiz doğrultusunda düzenlenen bir dünya için bir sıfat var. Bu
kelime: ”narsistik”. Algortimalar istediğimiz şeyi bize vermek için bir yol olabilir. Ama kendi imajımıza göre
dünyayı şekillendirmemizde de bir yol. Bu öngörülebilirliği oluşturuyor ve bu da köreltici oluyor.
Botumuz daire çizip duruyor, zaten görmüş olduğumuz manzarayı bize gösterip duruyor, başka bir şey göstermiyor.
Dolayısıyla, algoritmalar, dünyayı yönetiyor, onların yönettiği dünya da daralmış bir dünya haline geliyor.
Çeviren : AylinER
http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/06/07/based-on-what-youve-recently-read-you-may-also-enjoy-this-column/

Bilim İnsanları Beyin Görüntüleme ile Beyin Ağlarının Genetik
Temellerini Buldular!

Stanford Tıp Fakültesi’nde yapılan yeni bir araştırmada; birbirlerinden ayrı beyin bölgeleri arasındaki
senkronize olmuş fizyolojik etkileşimin genetik temellere sahip olduğu bulundu.
Bu araştırmanın baş yazarlarından Nöroloji ve Nöroloji Bilimleri yardımcı profesörü Michael Grecius, Stanford
Üniversitesi’nde yapılan bu araştırmayı, Seattle merkezli Allen Beyin Bilimleri Enstitüsü ve çok merkezli Avrupa
Projesi olan IMAGEN konsorsiyumun desteklendiğini bildirmekte.
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Nörobilimciler tarafından ortaya çıkan ortak görüş; bilişsel operasyonların sadece beynin tek tek
bölgelerinde faaaliyet göstermediğini ayrıca birbirinden uzak pek çok beyin bölgelerinin (birbiri ile beyaz
madde yoluyla otomatik olarak ya da dolaylı olarak ara düğümler yoluyla bağlanan) fonksiyonel bir
bağlantıyı paylaştıkları. Bu bölgelerdeki aktivitenin de sıkı bir şekilde birleşik olduğu anlamına da
gelmektedir.
Herhangi bir fonksiyonel aktivite, en fazla, normal olarak bu ağla ilişkili bir işi ortaya koyduğu süre boyunca aktiftir.
Otobiyografik hafızada olduğu gibi. (“Dün akşam yemekte ne yedim?”)
Ancak, bileşimde yer alan bölgelerin aynı zamanlı aktivitesi, ağlar çalışmazken de çalışmaya devam
eder. Stanford Üniversitesi Hafıza Bozuklukları Merkezi müdürü Greicius: “Bir düzineden fazla fonksiyonel ağlar,
dinleme-evresi fonskiyonel manyetik rezonans görüntüleme (rsfMRI ya da R-fMRI) ile tanımlanmıştır.”
Dinlenme-evresi sürsesince rsfMRI taramalarında, kişilerden, bir süreliğine uzanıp rahatlamaları istenir. Bu
taramaların sonuçları; kişilerin beyinlerinin fonksiyonel ağlarının, kendi ayırd edilebilir frekansları ve fazlarında tıpkı
radyoda, aynı anda yayın yapan ama sessizce bu yayını yapan radyo istasyonları gibi çalışmaya-konuşmaya devam
ettiğini göstermektedir. Ancak, beyin boyunca beynin farklı bölgelerindeki lokal kan akışlarını ölçen dinlenmeevresinden beyin görüntüleri elde edilse de edilmese de, aslında yansıyan bu nöral aktivite tartışmaya açıktır.
Greicius: “dinlenme-evresi ağ aktivitesinin doğruluğu konusunda bazı şüpheler mevcuttu. Biz daha derine inip, bu
görüntülerin sonuçlarının moleküler temellerini görmek istedik ki bu da; beyinin bu muhteşem foksiyonel ağ
bağlantı yapısını dinlenirken bile sürdürdüğünü göstermektedir.”
İlk olarak, Greicius ve meslektaşları, 15 sağlıklı yetişkin gönüllüden sadece uzanıp, rahatlamalarını isterler ve 8
dakika kadar onların dinlenme-evresindeki beyin görüntülerinden sayısal datalar elde ederler. Bu onların çok iyi
çizilmiş, pek çok fonksiyonel ağların yerine belirlemelerini sağlar.
Daha sonra araştırmacılar, fonksiyonel ağlara denk gelen bölgelerdeki bu fonksiyonel bağlantıyı destekleyen ya da en
azından içeren gen-ifade profillerinin (her bir insan genomunun yaklaşık olarak 20.000 bilinen geninin aktivite
seviyesinin ölçülmesi) araştırırlar.
Yaşayan insandaki beyin dokularının gen-profil ifadelerini elde etmek için noninvasif-müdahelesiz bir yol yoktur.
Ancak, şimdi İsviçre, Cenevre’de bulunan Cenevre Üniversitesi’ndeki Greicius’un laboratuvarında çalışan doktora
derecesine sahip araştırmacı Jonas Richiardi, titizlikle arşivlenen dataya sahip olan Allen Enstitüsü’nde ölüm sonrası
insan beyin örnekleri koleksiyonunu, dikkatli bir şekilde eklenen notlarıyla kullanır. Enstitü’deki bilim insanları,
beyinin belirli lokasyonlardan çıkardıkları bir kaç yüz dokunun gen-ifade profillerini çıkarmışlardır. Richiardi,
Nöroloji dalı öğretim üyesi olan Dr. Andre Altmann’la bu araştırma hakkındaki bilgileri beraber yazarak paylaşırlar.
Greicius ve meslektaşları, odak noktalarını beynin her iki yarım küresindeki ayrık ve bitişik olmayan bölgelerden
oluşan 4 fonksiyonel ağ ile ilişkilendirilen kortikal alanlara kadar çalışmalarını daraltırlar ve bunlar, Allen
Enstitüsü’nün insan-beyin veritabanında çok iyi bir şekilde sunulur.
Araştırmacılar, beynin istirahat modunun (default mode) otobiyografik hafıza ile ilişkilendirilen ağının yanında,
beynin duyu-motoru, mekansal görüş ve salience-dikkat çekme-duygusal ağlarının bileşen bölgelerinin gen ifade
profillerine bakarlar.
Araştırmacılar, özellikle ağlar arasında ya da ağların dışında değil de bir ağ içerisindeki daha çok senkronize şekilde
bölgeden bölgeye gen ifadelerinin yükselip alçaldığı belirli bir dizi gen aramaktadırlar.
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Onlar gelişmiş istatiksel metodları kullanarak, her bir ağ içindeki bölgelerdeki gen ifadelerinin ilişkili bir kalıbını
gösteren 136 adet genden oluşmuş bir dizi tanımlarlar. Greicius,bu 136 genin herhangi tek bir ağa özgü olmadığını
dile getirir. Greicius, bir bölgedeki herhangi bir ağdaki yüksek, orta ve düşük seviyede ifade edilmiş bu
genlerden herhangi bir tanesinin, hangi ağın olduğuna bakılmadan, o ağın diğer bölgelerindeki yöndeş-ona
karşılık gelen seviyede de ifade edilmekte olduğunu söyler.
Önemli bir nokta; bu genlerden bir miktarı, sinir hücrelerinin işaretini taşıyan aktiviteye(elektrik uyarıların
üretilmesi,yayılması) yardımıcı olan protein kodlamaktadır. Bazıları, sinir hücrelerinin dış zarlarına kadar
yayılan voltaj farklılıklarını devamlılığını sağlayıp, modüle eden iyon kanallarıdır. Diğerleri, bir devre
içerisindeki bir sinir hücresinin diğeri ile irtibat kurduğu birleşme yerinde bulunurlar.
Stanford Ekibi, tespitlerini başka bir veritabanına yönelerek doğrularlar. IMAGEN konsorsiyum, 14 yaşındakiler
üzerinde geniş çapta görüntülemeye,bilişsel ve genetiğe dayalı testler yürütmektedir. Bu testlerle, bu yaşta çocuklar
içerisinde kimin 16 yaşına girdiğinde madde bağımlılığı gibi bir problemle karşılaşma konusunda en yüksek riske
sahip olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Diğer şeylerin arasında, IMAGEN veritabanı, deneklerin genom dizilim
normlarındaki çok küçük değişkenlerin bile içerdiği detaylı enformasyona sahiptir. Altmann, 259 sağlıklı ergen
içindeki ilgilendikleri 136 gende bulunan değişkenlerin analizinde başı çekmektedir. Bu deneklerin ağ-bağlantı gücü,
kısmen, bu 136 genin genetik-değişken profilleri tarafından belirlenmiştir.
Allen Enstitüsü’nin beyin ve fare bağlantı atlası olan iki ek data setinden elde edilen doku örnekleri kullanılarak
yapılan ek deneyler de, insanlar üzerinde yapılan araştırmlardan elde edilen bulguları onaylamakta ve
desteklemektedir. Altman: “Bu paylaşılan ve geniş çapta güven uyandıran data seti, bu çalışmanın bir başka
önemli özelliğidir ve bilimsel datanın rahatça ulaşılabilir olmasının değerine de dikkat çekmektedir. Bizim bir
fikrimiz vardı ve epey zahmetle topladıkları datayı paylaşacak istekli işbirlikçiler bulduk.”
Fonksiyonel-bağlantıyla ilişkili gen setlerinin tanımlanması, örneğin; nörodejenerasyonun bir ağ içinde nasıl
çoğaldığını bulmak gibi, hedeflenmiş klinik uygulamaları için bir imkan sağlamaktadır.
Richiardi: “Bizim bu çalışmamız, bir takım nöropsikiyatrik bozukluklar için potansiyel çıkarımlara sahip.”
Örneğin; kanıtlar, Alzheimer hastalığının, bir kişinin yakın zamandaki otobiyografik olayları hatırladığında aktif olan
beyindeki istiharat-default-mod ağı diye adlandırılan bir bölgeden bir diğerine yayıldığını ortaya koymakta. Dinlemedurmu görüntüleri, fMRI’ın uygulanmadığı zamanlarda istisnai bir potansiyele sahip. Alzheimer hastaları, örneğin;
hafızaya dayalı işlere odaklanmada zorluk çekmekte. Gelecekteki çalışma, diğer ağlar içinde değil de, tek bir ağ
içindeki bağlantıya sahip gen ifadeleri üzerinde odaklanmayı içerecektir. Örneğin; istirahat-default modundaki bu ağa
bağlı belirli genler üzerinde odaklanılarak, Alzherimer hastalığına yönelik yeni anlayışlara sahip olunabilir.
Çeviren: AylinER
http://medicalxpress.com/news/2015-06-scientists-genetic-basis-brain-networks.html

Jeologlar Gezegenin İç Çekirdeğinin Sırlarını Çözdüler
Illinois Üniversitesinden bir araştırma ekibi ve Çinli meslektaşları Dünya’nın iç çekirdeğinin farklı yönlerde
sıralanmış kristaller içeren kendi iç çekirdeğine sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Sismik dalgalar bilim insanlarına dünyanın en derin sırrı olan “dünyanın iç çekirdeğini” ölçmede yardımcı oluyor
Yeni bir deprem-okuma teknolojisi sayesinde, Illinois Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi ve Çin Ninjing
Üniversitesi’nden meslektaşları düyanın iç çekirdeğinin, gezegenimiz hakkında bilgiler açığa çıkaran şaşırtıcı
özellikler barındıran kendi iç çekirdeğine sahip olduğunu buldular.
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Ilinois Üniversitesi’nde Jeoloji Profesörü Xiaodong Song ve misafir doktora sonrası araştırmacı Tao Wang
öncülüğündeki takım, araştırmasını 9 Şubat’ta Nature Geosicience dergisinde yayınladı.

Song “İç çekirdek küçük olmasına rağmen –aydan daha küçük –gerçekten bazı ilginç özelliklere sahip.
Gezegenimizin nasıl şekillendiği, tarihi ve diğer dinamik süreçleri hakkında bize bilgi verebilir” dedi.
Araştırmacılar gezegenin aşağı yüzeyini taramak için, doktorların hastalarının içlerini görmekte kullandıkları
ultrasona (sesüstü dalga) benzeyen, deprem kaynaklı sismik dalgaları kullanıyorlar. Ekip depremin ilk şokundan değil
de deprem sonrasında yankılanan dalgalardan datayı elde eden bir teknoloji kullandı. Bir çana vurulduktan sonra
yankılanan sesi net olarak duyan kişide olduğu gibi, deprem çana vurulan bir çekiç gibidir; sismik sensörler depremin
son kısmından tutarlı bir sinyal toplarlar.
Song “Teknoloji ile artırılmış tutarlı sinyalin netliğinin sesin kendinden daha net olduğu görülüyor. Metodun
ana fikri bir süredir ortalıktaydı,ve insanlar yüzeye yakın yerlerdeki diğer tipteki çalışmalar için kullandılar.
Ama biz Dünya’nın merkezine kadar her yere bakıyoruz” dedi.
Çekirdeğe kadar bakış gezegenin merkezindeki bir sürprizi açığa çıkardı – fakat roman yazarı Jules Verne’nin
tasavvur ettiği türden değil.
Katı bir demir topu olduğu düşünülen iç çekirdek bazı karmaşık yapısal özelliklere sahip. Ekip tüm iç çekirdeğin
yaklaşık yarısı çapında bariz bir iç-iç çekirdek buldu. İç çekirdeğin dış katmanındaki demir kristalleri kuzey-güney
yönünde sıralanmışlar. Bununla birlikte iç-iç çekirdekte demir kristalleri yaklaşık olarak doğu-batı yönüne işaret
ediyor.
İç-iç çekirdekteki demir kristalleri sadece farklı sıralanmış değiller ayrıca dış-iç çekirdekteki emsallerinden farklı
davranıyorlar. Bu demek oluyor ki iç-iç çekirdek farklı bir kristal tipinden yapılmış olabilir, ya da farklı bir evrede
olabilir.
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Song “Bariz olarak farklı iki bölgeye sahip olma gerçeği iç çekirdeğin nasıl evrimleştiği konusunda bize
birşeyler söyleyebilir. Örneğin, iç çekirdek Dünya tarihi boyunca bozunum nizamında çok çarpıcı değişiklikler
geçirmiş olabilir. Gezegenin nasıl evrildiğinin anahtarını elinde tutuyor olabilir. Tam olarak merkezdeyiz –
kelimesi kelimesine, Dünya’nın tam merkezinde” diyor.
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150209113222.htm

Orucun Yararları
ORUCUN YARARLARI BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANDI: ORUÇ, BEYNİNİZİ SÜPER ŞARJ EDİYOR!

Oruç Beyin Fonksiyonunu Geliştiriyor
Yeni araştırma, orucun, beyinde yaşlanma etkilerini belirgin şekilde azalttığını ortaya koymakta. Orucun, tüm
vücudda çok güçlü anti-enflamatuar (iltihap önleyici) etkisine sahip olduğu bilinmekte.
Önde gelen bilim insanları, şimdilerde orucun beyin fonksiyonlarını artırıcı ana stratejilerden bir tanesi
olduğuna inanmaktalar.
2 Başlıca Evre: İnşa Etme-Geliştirme ve Temizleme
Yemek, bedeni geliştirme evresine geçmek ve hem gıdaları, hem de toksinleri depolamak için uyarır. Bu evre, yeni
hücrelerin ve dokuların gelişimi için gereklidir ve gıdalar kıtlık zamanları için de depolanır.Bu gelişme evresinin
fizyolojisi, genelde insülin hormonu tarafından yönetilir.
6 saatten fazla tutulan oruçla temizleme evresi başlar. Temizleme evresi, eski hasarlı hücrelerin parçalara
ayrıldığı, doğasında kataboliktir-yıkımsal bir yapıya sahiptir. Bu proses, hücrelerin atık maddeleri geri dönüştüğü,
atık ürünleri regüle edip, tamir ettiği beyin otofajisini ya da “kendi kendini yemeyi” çalıştırır. Bu genetik tamir
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mekanizmaları, insan büyüme hormonunun(HGH) salgılanması ile çalışmaya başlar.

Oruç, iltihaplanmaları azaltan, bağışıklığı artıran ve doku iyileşmesini geliştiren en güçlü usüllerden bir
tanesidir.
İnsanların midesinin bulunmasını bir nedeni de enfeksiyon kapmalarındandır. Oruç ile beden bulunduğu ortama
karşı içsel doğal bir bağışıklık kazanıp, güçlenecektir.

Oruç Büyüme Hormonunu Artırır
Büyüme Hormonunun (HGH), yağ yakımı ya da protein koruyuculuğu gibi metabolizmadaki fizyolojik değişimler
yarattığı bilinmektedir. Proteinler ve amino asitler, beyin ve nöron işleyişinin gelişmesi için kullanılırlar. Onlar,
ayrıca, işlevselliği ve kas,tendon, bağ dokusu ve kemiklerdeki gücünü artıran doku kolejenini tamir ederler. HGH
ayrıca, deri fonksiyonlarını geliştirir, kırışıklıkları azaltır ve kesikleri ve yanıkları tedavi eder.
Intermountain Tıp Merkezi Kalp Enstitüsü’nden araştırmacılar, 24 saatlik bir oruç tutan erkeklerde büyüme
hormonunun (HGH) %2000 arttığını ve kadınlarda da bu artışın %1300 olduğunu yaptıkları araştırma
neticesinde tespit ederler.
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Araştırmacılar, oruç tutan kişilerin belirgin bir şekilde trigliseridlerinin düştüğü, büyüme hormonları HDL(iyi
kolestrol-45 mg’nin altında olması arzu edilmiyor) yükselttiği ve kan şekerini stabilize ettiğini bulurlar.
İnsülin ve HGH arasındaki dans:
Büyüme hormonu (HGH) ve insülin iki yarı fonksiyona sahiplerdir.
HGH, doku onarımı, etkin enerji kullanımı ve anti-enflamatuar bağışıklık aktivitlerine odaklıyken, insülin, enerji
depolanması, hücre bölünmesi ve pro-enflamatuar bağışıklık aktiviteleri konusuna odaklıdır.
Insülin, bu oyunda dominant olan oyuncudur. Durumlar insülin salınımı(karbonhidrat alımı) gerektirdiğinde, HGH
engellenir. Buna ek olarak, çok fazla protein ve yağ, insülini uyarmayabilir ama bunlar, HGH salınımını
engelleyebilir.
Araştırmalar, nöral otofajinin (kendi kendini yeme- hücrede dejenere olmuş organellerin lizozomlar tarafından
yutulması) bozulmasının beyinde nörolojik dejeneratif artışı ile sonuçlandığını tespit ederler. Yüksek seviyede insülin
sirkülasyonu, nöral otofajinin azalmasına ve dejeneretafi durumlarında olduğu metabolik problemlerin azalmasına
neden olur.
Oruç,beynin kendi kendini temizlemesi için ve yeni nöron oluşumu ve optimal fonksiyonda hücre iletişim
hatları için gereklidir.
–
–
–
–

Orucun Yararları
Bağırsağınızın sağlıklı olmasına yardım eder
İltihaplanmaların azalmasını regüle eder
Açlık hormonu ghrelin ve tokluk hormonu leptinin hassasiyetine yardım eder
Yağları yakmaya başlarsınız

Oruç ve Egzersiz
Beyindeki temizleme evresi, beden yapılandırma devresine yöneldiğinde gizli bir şekilde çalışır. Bedenin
yapılandırma fazına geçtiğinde, bedenin bu duruma inanılmaz şekilde adapte olmasını sağlayan bir çeşit ön-yük
temin eder. Bu da nöral bağlantıları güçlendirir ve beyin fonksiyonunu geliştirir. Oruç bu temizleme evresi için
gereklidir.
Uzmanlar, orucun beyin hücrelerini çok hafif bir stres altında tuttuğuna inanmaktalar ki bu, kas hücreleri
üzerinde yapılan egzersizin ortaya koyduğu etkiler ile benzer.
Beyin Türevli Nörotrofik Faktör(BDNF)
Beyin Türevli Nörolojik Faktör (BDNF) seviyeleri, yeni nöron oluşumunu ve beyin içindeki sinapsların ve çeşitli hat
iletişim gelişimini yönetir. Yüksek BDNF seviyeleri daha sağlıklı nöron oluşumuna ve nörolojik hücreler
arasında daha iyi iletişim proseslerine neden olur. Düşük BDNF seviyeleri, bunama, Alzheimer, hafıza kaybı
ve diğer beyin işeyişi problemleri ile ilişkilendirilmektedir.
Araştırmalar göstermektedir ki; orucun, tüm beden üzerinde anti-enflamatuar etkiye sahip olduğu, astım,
Alzheimer ve Parkinson hastalıklarında da çok önemli olumlu sonuçların alınmasına etken olmaktadır.
Mattson ve meslektaşları, MRI teknolojisi ve diğer testleri kullanarak, orucun beyin üzerindeki etkisini daha detaylı
bir şekilde çalışmak için hazırlanmaktalar.
Çeviren: AylinER
http://drjockers.com/intermittent-fasting-supercharges-brain/ ‘den derlenip, çevrilmiştir.
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Abdest ve Guslün (Boy Abdesti) Faydaları
Dağıstan İnsan Genel Sağlığı ve Ekoloji Bölümü’nden Dr. Magomed Magomedov, abdestin bedenin biyolojik ritmi
ve özellikle de Biyolojikal Aktif Noktaları(BAS’lar) konusunda açıklamalarda bulunur. İnsanın iç organlarının
gelişmiş biyo-elektriksel bir bütünlükte olduğunu, ve bu iç organların hepsinin de, belirli organlardan sorumlu
“kontrol ya da “şarj paneli” gibi işlev gören özel noktalara ev sahipliği yapan cilt ile ayrılmaz çok-kanallı iki
yönlü bağlantılara sahip olduğunu dile getirir. Bu noktalara biyolojikal aktif noktalar (BAS’lar) denir.
Bu en güçlü Bas’ların çoğunluğu abdest esnasında uyarılmaktadır. Dr. Magomedov’a göre Çin tıbbının açıklamasına
göre vücudda 700’den fazla BAS mevcut ve 66 tanesi hızlı refleks terapi etkilerine sahip. Bu 66 BAS noktasının 61
tanesi, abdest alınan vücud bölgelerinde bulunurken diğer 5 tanesi de ayak bileği ve diz arasında yer almaktadır.
Yapılan Çalışmalar Neticesindeki Tespitlere Göre ABDESTİN Vücudun Bazı Bölgelerindeki Yararları:

YÜZ: Abdest alırken yıkanan yüzle, bağırsak, mide, idrar torbası gibi organları yeniden şarj ediliyor, sinir ve üreme
sistemi üzerinde olumlu etki yaratıyor ve bağırsak, mide, pankreas, tiroid bezi, solar pleksus, safra kesesi, kemik
sistemi, lumbar alanı etkileyen BAS’lar ve sağ bacak tarafı üzerindeki BAS’lara olumlu şekilde uyarıyor.
AYAKLAR: Sol ayak yıkandığında, epifiz bezinin uyarılmasından sorumlu BAS’lar çalışıyor ve bu da endokrin
bezlerinin düzgün çalışmasını sağlıyor ve büyümeyi kontrol ediyor.
KULAKLAR: Kulaklarda neredeyse tüm organların işlerini uyumlu şekilde yapmasını sağlayan yüzlerce BAS’lar
mevcut. Abdestle,yüksek tansiyonu düşüyor, dişlerde ve boğaz ağrısından rahatlama oluyor. Kulakta enfeksiyona ve
iç kulağı ve dengeyi etkileyebilecek cerumen salgısı-wax (mum) birikimini engelliyor.
Ayrıca deri enfeksiyonlarını,ayak mantarını,iltibap birikimini engelliyor. Özellikle beyne ve böbreklere daha fazla
kan akışı sağlıyor. Diş dökülmesinden, göz enfeksiyonundan, sinüs, alerjik rinit, pelvik ve diğer bakteriyal
enfeksiyonlardan koruyor.
GUSÜL ABDESTİ’NİN FAYDALARI:
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Sempatik ve parasempatik sinirler bedenin iki sinir ağını oluşturur ve bedendeki tüm aktiviteleri düzenler. Cinsel
ilişkiden sonra bu iki sinir ağı arasındaki denge bozulur ve
parasempatik sinirler, sempatik sinirlerin düzgün çalışmasını olumsuz etkiler. Gusül abdesti, sempatik sinirleri
yeniden aktive ederek, bu iki sinirler arasında tekrar dengeyi sağlıyor.
Çeviren:AylinER
http://miraculousquran.blogspot.com.tr/2009/08/surah-al-maida-56-benefits-of-ablution.html?m=1 ‘den derlenip
çevrilmiştir.

Sinapslar da Hafıza Süresi Kadar Kalıcıdır
Bir Teori Onayladı: Sinapslar da Hafıza Süresi kadar Dayanmakta!
Bio-X bilim insanlarından bir ekip, mikroskopi uygularak, nörobilimde uzun zamandır mevcut olan bir teori
üzerine çalışma yaptılar: “Beyin bağlantılarını sağlayan sinapslar hafızayı depoluyorsa, o zaman sinapslar da,
hafıza kadar kalıcıdırlar.” Bunun böyle olduğu da yapılan çalışma gösterebilmiştir.
Nöronlar arasındaki sinaps diye adlandırılan beyindeki bağlantılar koptuğunda, ona bağlı hafızanın-anıların da uçup
gittiği düşünülmektedir.
Bu fikir iyi gibi gözükse de bunu test etmek zordur. Şimdi Stanford’dan bir ekip, Bu zorluğa meydan okumaya cevap
veren bir çalışma içindeler. Ekip, episodik hafızayı depolayan “hipokampus” adlı beynin bir bölgesini çalışırlar. Bu
episodik hafıza; kullanılmadığı takdirde zaman içinde unutulabilecek olayların ya da konuşmaların hafızasıdır. Bu
bölgedeki sinapsları çalışmak gerçek anlamda bir meydan okumadır, çünkü hipokampus öylesine derin ve bağlantıları
öylesine yoğundur ki, hiç bir mikrokop kolayca bu sinapsların dayanıklılığını, yaşam süresini takip edemez.
Şimdi, uygulamalı fizik ve biyoloji dalı yardımcı profesör Mark Schnitzer, laboratuvarında mikroskopi
araçlarını geliştirerek, ilk defa hipokampal nöronlar arasındaki sinapslar diye adlandırılan bağlantıları takip
edebilmiş ve nörobilimcilerin neler olabileceğini düşündüğü şeyleri bu çalışması ile onaylamıştır.
Ekibi ile farelerle yaptığı bu çalışmada, Mark Schnitzer, farelerde yaklaşık 30 gün süren nöronlar arasındaki
bağlantıyı çalışırlar. Bu 30 gün, yaklaşık olarak, farenin hipokampusündeki episodik hafızanın kalış süresi olduğuna
inanılmaktadır.
Bu çalışma 22 Haziran 2015 tarihli Nature dergisinde yayınlanmıştır.
Schnitzer: “Nörobilim çevrelerince uzun süredir mevcut olan bir teorinin olması onu doğru yapmaz ancak bu sefer bu
teorinin doğruluğu bizim yaptığımız çalışma ile kanıtlanmıştır.” Schnitzer’ın kullandığı teknik, hafıza
araştırmalarında yeni alanlarla kapı açabilir. Bu konuda kendisi şunları söylüyor: “Bu çalışmamız, yeni bir dizi
çalışmalara kapı açmıştır. Örneğin; stres anında ya da hastalık modellerindeki hafızanın depolanmasında.”
Fareler, mekansal navigasyon gerektiren yeni bir olay deneyimlediğinde ya da yeni bir iş öğrendiğinde, hafıza bunu
beynin merkezindeki hipokampus adlı bir yapıda 1 ay boyunca (bu insanlarda biraz daha fazla) depoluyor. Farelerde
1 ay içinde yeni hafıza (yeni bir kafesle ya da bir eşle tanışmak ya da bir labirenti dolaşmak gibi) oluşurken,
hipokampusu bozan bir ameliyat yapılırsa, hafızadaki o bilgi gidiyor.
Eğer hipokampustaki bozulma bir aydan daha fazla bir zaman sonra olursa, o zaman fare halâ yeni bir arkadaşla
tanışma ya da yiyeceğin bulunduğu yer hakkındaki yeni bilgiyi hafızasında halâ tutuyor oluyor. Bunun sebebi; bu
hafızanın yerini değiştirmesi ve beynin farklı bir bölgesi olan neokortekse geçmesi ve artık
hipokampustaki bozulmaya karşı bir duyarlılığın kalmaması.

21

Stanford Bio-X ve Stanford Nörobilimler Enstitüsü üyesi olan Schnitzer: “ Bizim düşüncemiz; hafızanın zamanla
beyinde dolaşması. Neokorteks uzun–süreli bir bellek deposu, önemli derecedeki kanıtlar da hafızanın
hipokampusta sadece yaklaşık bir ay kaldığını göstermekte.”
Geçmişte, New York’daki Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nda ve başka yerlerdeki bilim insanları, beynin
yüzeyine en yakın neokorteksteki nöronlar arasındaki bağlantıları takip etmişler ve beyni çok az bozarak, onları gözle
görülür hale getirmişlerdi. Onlar, bunlar arasındaki bağlantıları izlememiş ancak uçlarında bağlantı yapan spinelar
(dikenler-sert ışın) diye adlandırılan soğan şeklinde bablı bağlantıları izlemişlerdi. Spineların gelip gittiğini izlemek
nöronlar arasındaki eksitatör-uyarıcı bağlantılarının oluşup bozulduğunu gördükten sonra bu, bilim insanlarına geçici
bir süre hizmet etti ve o bilim insanları neokorteksin yaklaşık yarısının spineları kalıcı olduğunu ve gerisinin yaklaşık
her 5 ile 15 günde bir bilgiyi devrettiğini ve böylelikle düşüşe geçtiğini tespit etmişledi.
Schnitzer: “Bu konudaki bizim açıklamamız şu: Neokorteksteki yaklaşık spineların yarısı hafıza için uzun-süreli
bir bellek deposuyken, geri kalanlar yeni hafıza ya da unutma için işlenebilir olarak kalıyor.”
Neokortekste olan şey hakkındaki düşünce aynı şekildeki hipokampus için de doğru ise, o zaman, hipokampustaki
spinelar, tuttukları hafızayı ile yaklaşık her 30 günde devrediyor ve düşüşe geçiyor olmalıydı. Ancak, hipokampus
beyinde derinde gömülü olduğu için ve o bölgedeki spineların çok yoğun olmasından–öyle ki; çoklu spine’nın sanki
bir spine’mış gibi bir arada gözükmesi– dolayı bu fikri doğrulmak, bilim insanları için sıkı bir meydan okumadıydı.
Schnitzer: “Ekibimizin hipokampustaki spineları takip edebileceği 3 parça vardı. Birincisi, 2011 yılında açıklanan bir
teknikti. Bu teknikle bilim insanları uzun süreli devrelerde yaşayan bir farenin tek bir nöronunu sabit bir şekilde
görüntülemeyi başarmışlardı.İkincisi, mikroendoskop diye adlandırılan optik iğnenin, beynin derinliklerindeki
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yapıların yüksek çözünürlüklü görüntüleri idi. Zaman içinde hipokampustaki nöronların sabit ve yüksek çözünürlüklü
görüntüleri elde edilse bile, ekip halâ, spineların ne zaman düşüp ne zaman yükseldiğini ayrıştırma konusunda
meydan okuma ile karşı karşıya kaldılar ve tek bir spine ile pek çok bileşik şişkinlik arasındaki farkı söyleyemezlerse,
bu meydan okumayı kaybedeceklerdi.
Schnitzer: “Hipokampustaki spineları çözmeyi becerebilmemizin ucunda bizim teknolojik kapasitemiz duruyor.”
Ekip, optik çözünürlüklerin sınırlanmalarını hesaba katan ve spineların görülüp kaybolmasını tespit eden imaj
datasetlerinin nasıl etkilediğini gösteren matematiksel bir model kullanarak bu problemin üstesinden gelir.
Schnitzer ve ekibinin bu analizde buldukları şey; episodik hafızayı depolayan hipokampus bölgesindeki bulunan
spineların her 3 haftadan 6 haftaya kadar (bu yaklaşık farenin episodik hafızasının devam süresi) düşüşe
geçmesi,devrolunması.
Schnitzer, bu çalışmalarının beyinde hafızanın nasıl depolandığına dair uzun zamandır sahip olunan fikri
onayladığını, artık aynı tekniği kullanarak, bilim insanlarının, hafızanın nasıl oluştuğu ve hatırlandığı ve sonunda da
nöronlar arasındaki tek tek bağlantı seviyesinde nasıl kaybolduğuna dair yeni ek bakış açıları ortaya koyabileceklerini
dile getirir.
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/synapses-episodic-memory-2149/

Zihin Okuma Programı Düşünceleri Yazıya Döküyor
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Teknoloji ile kişinin düşüncelerini bir videoda seyredebilir ve hattâ araba kullanırken, hareketlerinizi tahmin
edebilirsiniz. Şimdi, beyinden-yazıya aktarım sistemi, beyindeki aktiviteyi yazıya dökebiliyor. Frontiers in
Neuroscience’da yer alan yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 7 hastanın kafalarına elektrodlar yerleştirilir ve
hastalar Gettysburg Address, JFK’nın açılış konuşması ve Humpty Dumpty’den pasajları yüksek sesle okurlarken,
nöral data toplanır.
Her bir hasta konuşurken, bir bilgisyar algoritması da “foh”, “net” ve “ik”gibi konuşma seslerini beyin
hücrelerindeki farklı ateşleme kalıpları ile ilişkilendirmeyi öğrenir.
Sonuçta, bilgisayar algoritması beyin hücrelerini okumayı oldukça iyi öğrenir. Öyle ki; hastaların hangi sesi
çıkaracaklarını %75 lik doğruluk payı ile tahmin edebilir. Program, bu sesleri %100 doğruluk payına gerek
kalmadan fonetik olarak sesleri biraraya getirip, algılayabilmektedir. Bu çalışmanın baş yazarlarından Peter Brunner:
“Çünkü konuşmamız sadece belirli şekilleri içerir, sistemin algoritması bu hataları düzeltebilir, tıpkı otomatik
düzeltme gibi. Siri (Apple‘ın iOSişletim sistemi için tasarlanmış bir kişisel akıllı asistan ve navigasyon
programı) %50 ya da 70’den daha fazla doğru olamaz. Çünkü, seçtiklerinizin potansiyel opsiyonlarının ne
olduğu ya da söylediğiniz tipik cümleleri biliyor. O sadece doğru seçeneği elde etmek için aslında bu bilgiyi
değerlendirip, kullanıyor.”
Brunner: “Beyinden datayı doğrudan kaydetmek çok önemli.Çünkü, kafaderisinden nöral aktiviyi elde etmek,
beyinde ne olduğuna dair sadece “bulanık bir uyarlama-versiyon” verir. Bu son metodu, bezbol stadyumunu
üzerinde 1000 feet yukardan insanların yüzlerinin neye benzediğini ayırt etmeyip de tezahüratlarını belli belirsiz ayırt
etmeye benzetir.
Bu çalışmada, epilepsi tedavisi prosedürüne dahil olmuş hastaların beyinlerinin neresindeki nöronların yanlış
ateşlediğinin haritasını çıkarmak için kafataslarına elektrod ağı yerleştirilir. Uyarlanabilir Nöroteknolojileri Ulusal
Merkezi ve Albany’deki New York Üniversitesi’nden araştırma ekibi bu sefer kendi araştırmaları yürütmek için bu
hastaları kullanırlar. Ancak, çalışma, her bir epilepsi hastasını kendine özel tedavisi ile sınırlıdır. Örneğin;
elektrodların beyinlerinde nereye yerleştirildiği gibi.
Brunner: “Her bir kişinin beyni kendine özgün olmasından ve nöral aktiviteleri de doğrudan o beyinden
alınmasından dolayı ortalama bir tüketici için genel bir beyinden-yazaya dökme aleti yaratmak zor
olabilmektedir.” Ancak bu teknoloji, nörolojik rahasızlıkları olanlar — örneğin; hareket etme ve konuşma becersini
kaybeden ALS hastaları gibi— için çok fazla potansiyele sahip. Kelimeleri bir ekrandan alıp, bir bilgisayarın
konuşması şeklinde Stephen Hawking’in kullandığı harici bir alet yerine, bu çalışma, bilgisayarın basit anlamda sizin
zihninizdekini aktarıp, konuşmasını sağlanmakta.
Brunner: “Bu sadece bir başlangıç, bununla ilgili beklentilerin gerçekten de sonu yok.”
Çeviren: AylinER
http://www.popsci.com/mind-reading-technology-turns-thoughts-text?dom=tw&src=SOC

YÖNETİCİ BEYİN NEDİR?
İnsan beynin en yeni-gelişen kısmı frontal lobudur ve bu kısım insanlarda diğer herhangi bir türden daha
gelişmiştir.Bu gelişme, post modern çağın karmaşıklığı ve meydan okumalarından dolayı gelişme göstermiştir.
“Yönetici Beyin” diye bilinen frontal lob, yüksek, üst düzey işlevlerden, yargıları, ahlaki davranışları yönetip,
kontrol etmeden sorumludur ve bireylerin amaçlarını oluşturmasını, planlamasını, takip etmesini, ve çıktıları
değerlendirmesini de sağlar.
On yıllardır, beynin bu bölümünün önemi fark edilmemiş ve “sessiz lob” diye adlandırılmıştır. Daha çok son
zamanlarda, nörobilimciler, Yönetici beynin karmaşıklığını çözmeye başlamış ve onun hayal gücü-tasavvur,
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empati ve yargıdan sorumlu olmasının yanında önemli bağlantılara da sahip olduğunu ve beynin diğer alanlar
arasında lider olduğunu çözmüşlerdir.

Dinamik modern dünya, Yönetici Beynin, aşırı bilgi yüklenmesi ve çoklu işin de dahil olduğu günümüz meydan
okumaları ile başa çıkma gerekliliğini doğrurken, bir yandan da onun, mantıklı, akıllı ve ahlaklı bir yaşam stili ve
uygun bir iş-yaşam dengesini de sağlamasını öngörürür.
Her güne ait çoklu işler (pek çoğu uzaktan ya da diğerlerine ardışık olarak yerine getirilen) tamamlanırken, verimlilik
seviyeleri, konsantrasyon ve algılar da tartışılır şekilde olumsuz olarak etkilenmektedir.
Çoklu iş kimyasal değişimleri de beraberinde getirir; kendini iyi-hissetme hormonları salgılatır. Ancak, çoklu işten
elde ettiğiniz ödüller, kısa ömürlüdür ve bağlımlılık yapar, odaklanma kaybına neden olur ve beyni kolay bir
şekilde ilgisinin dağılması yönünde çalıştırır.
Yapılan araştırma göstermiştir ki; okunmamış email kadar küçük bir dikkat dağılması, konsantrasyon seviyesini
etkileyebilmekte ve bu da bireylerin IQ’larının 10 puan kadar düşmesine yol açabilmekte ve çoklu iş yaparken elde
edilen bilgi de, daha sonra hatırlanmak üzere doğru yere gitmesi yerine sıklıkla beynin yanlış kısmına gitmektedir.
Günden güne, faaliyeti birarada özellikle güçlükle sürdürmeye çalışma, iki ara bir derede kalmanın neticesinde de
beklentilerin yüksek olmasıyla artan stres seviyeleriyle, olumlu çıktıların alınması daha güçleşmektedir. Bu duruma
yönelik bazı örnekler:

•

“Şimdi” ile “mükemmel” arasında ya da “zaman önceliği” ve “kalite” seçim yapma.
Kendi onur, erdemin ve diğerlerinin senden bekletisine karşılık verme arasında bir seçim yapma.

•

Bir şeyi ya da doğru şey arasında seçim yapma kendi mutluluğun ve gerekli olan arasında seçim yapma.

•

Bu tarz iki ara bir derde kalma, çifte açmazlarda bireyler sıklıkla endişe üretirler ve bir şeyler yapmaları gerekliliğini
ve onu da yerine getiremediklerini hissederler. Bu çelişkili hisleri tespit etmek, doğrudan işin özüne inmek zor
olabilir, bu da sizi çaresizliğe ve umutsuzluğa götürebilir.
Daha da ötesi, çoğu çoklu iş, sıklıkla küçük ya da önemsiz konularda karar vermeyi gerektirmektedir ki, bu da dürtü
kontrolünü azaltır ve bozar ve neticede de önemli bir şey hakkında isabetsiz kararlar alamaya neden olabilir.
Yıllardır, stres yönetimi ve kişisel gelişim metodları, endişeyi ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmede kullanılmaktadır
ve bugünün post modern dünyasında bu metodlar artan bir şekilde skeptisizm-şüphecilikle karşılanmaktadır –ve
haklıdırlar da…; bu çift açmazların etkilerine aracılık yapmak yerine kökteki problemlerin üstesinden gelmek ve
de gerçek değişimi beraberinde getirmek git gide en acil durum haline gelmekte.
Belki de cevaplar, sıradan basit eski semptom idaresi metodlarında yatmamaktadır. Cevaplar,gelişmeye başlayan
düşüncenin beyin-değişimi eğitimi olan “nöroekonomi (insanların nasıl seçim yaptığını araştırmak için nöroloji,
ekonomi ve fizyolojiyi birleştiren bilim dalı)”de. Nörobilim ve ekonomik yaklaşımları birleştirip, kullanarak,
kararların nasıl ve neden oluştuğunu tespit etmek mümkün. Daha sonra da, bu prosesleri önemli zamanlarda
engellemek, yönetici beyinde olumlu ve kalıcı, uzun ömürlü değişime yardımcı olabilir.
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İdari semptomlara karşı gerçekliği yeniden yazmak, zaman ve uğraş gerektirir; bunun için bireylerin günlük
yaşamın kargaşasından, harala gürelesinden bir adım dışarı çıkıp, karar vermek proseslerini yeniden
yapılandırmaları gerekmektedir. Nörobilim ve nöroekonominin ilgili alanı, tıpkı yönetici beyin gibi, inceleme,
değerlendirme ve davranışı kontrol etmede zihindeki postmodern zamanlarla dizayn olan kalıcı değişimlere neden
olacak araçlara sahiptir.
Çeviren: AylinER
http://www.greymattersintl.com/executive-brain/

Tekrarlayan Depresyonlu Hastaların Beynindeki Hipokampus
Daha Küçük
Yaklaşık 9000 insan üzerinde yapılan yeni bir küresel çalışma gösteriyor ki, tekralayan depresyona sahip hastaların
beyinleri, sağlıklı bireylere göre ciddi seviyede daha küçük bir hipokampusa sahip – daha çok, beynin yeni hafıza
oluşumuyla ilişkili kısmı.
Molecular Psychiatry dergisinde yayınlanan ENIGMA çalışması, Sidney Üniversitesi Beyin ve Zihin Araştırma
Enstitüsü’nden bilim insanları ile birlikte yazıldı.
Araştırma, ağır depresyonlu ve ağır depresyonsuz hastaların beyin hacimlerini karşılaştıran uluslararası en geniş
çalışmadır. Özellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde depresyon ilk meydana geldiğinde, etkin bir şekilde tespit ve
tedavi edilmesi gerekliliğini vurguluyor.
Çalışma, manyetik rezonans ile görüntülenmiş (MRI) beyin taramaları ve ağır depresyonlu 1728 kişinin ve 7199
sağlıklı bireyin klinik dataları kullanarak, Avrupa, Amerika ve Avustralya’dan 15 veri kümesi birleştirdi.
Ağır depresyon, yaşamları boyunca altı kişiden en az birini etkileyen yaygın bir durumdur. Bu ciddi bir kliniksel
mizaç bozukluğudur ki üzüntü, hayal kırıklığı, kaybetme ya da öfke tek seferde kişinin günlük yaşamına haftalarca,
aylarca ya da yıllarca tacizde bulunur.
Temel bulgular
Ağır depresyonlu insanların daha küçük hipokampusa sahip olduğu temel bulgusu, BMRI’da yönetilen daha önceki
klinik çalışmayı tasdik ediyor. Bu çalışmada temel bulgu, tekrarlayan depresyonlu denekler tarafından geniş olarak
açıklandı. Tekralayan depresyonlu insanlar, ağır depresyonlu çalışma deneklerinin yüzde 65’ini temsil ediliyor.

Ağır depresyonun başlangıç aşamasındaki erken yaştaki insanlar (21 yaş öncesi) aynı zamanda sağlıklı insanlara göre
daha küçük hipokampusa sahipler. Bu görüşle tutarlı olarak, bu genç insanların çoğu tekrarlayan bozukluklar
geçirmekteler.
Ağır depresyonun başlangıç aşamasındaki erken yaştaki insanlar (21 yaş öncesi) aynı zamanda sağlıklı insanlara göre
daha küçük hipokampusa sahipler. Bu görüşle tutarlı olarak, bu genç insanların çoğu tekrarlayan bozukluklar
geçirmekteler.
Bununla birlikte, ilk dönem ağır depresyona sahip insanlar (ağır depresyonlu çalışma deneklerinin yüzde 34’ü)
sağlıklı bireylere göre daha küçük bir hipokampusa sahip değillerdi. Değişikliklerin, beyindeki depresif hastalıkların
yan etkilerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor.
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Yorumlar
“Bu bulgular beyin yapısı ve depresyondan sorumlu olası mekanizmalar üzerine yeni bir ışık tuttu.”, Doçent
Jim Lagopoulos, Sidney Üniversitesi, Beyin ve Zihin Araştırma Enstitüsü.
“Depresyonla bağlantılı beyin yapılarını tanımlama amaçlı, son on yıllardaki yoğun araştırmalara rağmen,
depresyona neyin sebep olduğunu anlayışımız hala tam gelişmemiş durumda.”
“Bunun bir nedeni, yeterli sayıda geniş çapta çalışmanın olmayışı, hastalıklardaki ve tedavilerdeki
değişkenlikler ve klinik karakteristikler ile beyin yapısı arasındaki karmaşık etkileşimler olmuştur.”
Bulguların klinik önemi üzerinde yorum yapan, Beyin ve Zihin Araştırma Enstitüsü yardımcı yöneticisi, Profesör Ian
Hickie der ki: “Bu geniş çalışma, özellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde tekrar eden depresyona eşlik edecek
beyin değişikliklerini engellemek için, depresyonun ilk aşamalarının etkili bir biçimde tedavi edilmesi
gerektiğini doğruluyor.”
“Bu, genç insanların depresyon için etkili tedavileri aldığından emin olmamız gerektiğinin diğer bir nedenidir –Mizaç
Bozukluğu Görünen Genç İnsanlara Erken Müdahale konusunda uzmanlaşan Araştırma Merkezimizin en önemli
amaçlarından biridir.
Jim Lagopoulos, “Ağır depresyonlu hastaların daha hüçük hipokampal hacime sahip olduğu bu yeni bulgu,
depresyonun nörotropik hipotezi için biraz destek sağlayabilir” diye ekliyor.
“Bu hipotez, kronik depresyonlu insalardaki yükselmiş glukokortikoid seviyesi gibi bir nörobiyolojik proses
aralığının, beyin daralmasına neden olabileceğini ileri sürmektedir.”
“Açıkça görülüyor ki, hipokampal anomalilerin kronik stresten mi ileri geldiğini ya da depresyon için bir hassasiyet
faktörü mü temsil ettiğini, ya da ikisini birden daha iyi açıklığa kavuşturabilmek için, zamanla depresyonlu
insanlardaki hipokampal hacim değişikliklerini takip edebilecek uzunlamasına çalışmalara ihtiyaç var.”, dedi.
Çeviren : Gültekin METİN
Kaynak: Sidney Üniversitesi
http://neurosciencenews.com/depression-hippocampus-volume-2173/
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BAĞIMLILIĞI ANLAMAK
Bağımlılık Beyni Nasıl Ele Geçirmekte?

Kilit Noktalar
• *Bağımlılık bir şeyi yoğun bir şekilde arzulama, kullanım üzerinde kontrolü kaybetme ve
olumsuz neticelerine rağmen dahil olduğu şeye devam etme
• *Bağımlılık beyni değiştiriyor, önce zevk vererek kötüleştiriyor ve sonra öğrenme ve
motivasyon gibi diğer normal dürtüleri bozuyor.
• *Alışkanlığı bozmak zor olsa da yapılabilir.
Bağımlılığa Ne Neden Olmakta?
“Bağımlılık” kelimesi Latinceden gelmekte ve Latince “köleleştirme” ya da “mahkum olma”anlamındadır. Bunun
anlamını bağımlılığından kurtulmak isteyen herhangi bir kişi ya da birisini bağımlılıktan kurtarmada yardım eden
bilir.
Bağımlılığın beyin üzerinde uzun ve güçlü bir etkisi vardır ve bu 3 farklı yolla kendini gösterir: bağımlı
olduğu nesneyi aşırı arzulamak, o nesne üzerindeki kontrolü kaybetmek ve olumusuz neticelerine rağmen
bunun içinde olmayı sürdürmek.
Uzun yıllardır, uzmanlar, sadece alkolün ve güçlü ilaçların bağımlılık yaptığına inanmışlardır. Ancak,
nörogörüntüleme teknolojileri ve son zamanlarda yapılan çok fazla araştırma, kumar, alışveriş, seks gibi belirli zevk
verici aktivitelerin de beyin üzerinde etkileri olup, beyni ele geçirdiğini göstermektedir.

Standart bir Amerikan Teşhis Kılavuzuna göre; çoklu bağımlılığın her biri belirli bir maddeye ya da aktiviteye
bağlıdır ve fikir birliği ile varılan şey; bunların ortak bir beyin prosesinin temelindeki çoklu ifadeleri temsil
edebilmesidir.
Ortak Probleme Yeni Anlayışlar
Hiç kimse bir bağımlılığa sahip olma niyetinde olamaz, ancak, pek çok insan o tuzağa düşer. Hükümetin en son
istatistiğine bir göz atalım:
•

Yaklaşık 23 milyon Amerikalı, nerdeyse her 10 kişiden bir tanesi alkol ya da diğer madde-ilaçlara bağımlı.

•

Bağımlı olanların 2/3’sinden fazlası alkol bağımlısı.

•

Bağımlılık yapan listenin başındaki ilk üç madde şunlar:marihuana, opioid (narkotik) ağrı kesiciler ve kokain
1930’larda araştırmacılar bağımlı davranışına neyin sebep olduğunu araştırmaya başladıklarında, bağımlılık geliştiren
kişilerin bir şekilde ahlak yoksunu ya da iradesiz olduklarına inanıyorlardı ve bağımlılığın üstesinden gelmeyi bu
kötü insanları cezalandırmadan ya da alternatif olarak da bu alışkanlığı bozmada onların irade göstermelerinden
geçtiğini düşünmekteydiler.
Bilimsel konsensus-fikir birliği o günden bugüne değişti. Bugün bağımlılığın, beyin yapısını ve fonksiyonunu
değiştirebilen kronik bir hastalık olduğunu düşünüyoruz.
Tıpkı kardiyovasküler rahatsızlıkların kalbe zarar vermesi ya da şeker hastalığını karaciğeri bozması gib, bağımlılık
da beyni ele geçiriyor.
Bu da beyinde bir seri değişim ile oluyor; başlangıçta zevk olan şey sonunda kompulsif bir davranış dürtüsüne
dönüşüyor.
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Zevk ve Haz Prensibi
İster psikoaktif bir ilaçla olsun ya da parasal bir ödül, seksüel bir temasla ya da tatmin edici bri yemek, beyin tüm
zevk-hazları aynı yoldan kaydediyor. Beyinde, zevk-hazın ayrı bir yeri var: beyin ödül merkezinde dofamin adlı
nörotransmitterin salgılanması, serebral korteksin alt bölümdeki sinir hücre kümesi. (resme bakınız) Ödül
merkezindeki dofamin salgısı o kadar istikrarlı ve tutarlı bir şekilde zevke bağlıdır ki, nörobilimciler bu yüzden
beynin bu bölgesine “zevk ve haz merkezi” derler. Nikotinden eroine,tüm uyuşturucu kullanımı, beyin ödül
merkezinde özellikle güçlü bir dofamin akımı ve taşmasına neden olur. Uyuşturucu kullanımı ya da ödüllendirici bir
aktiviteye katılım ile bu da doğrudan dofamin salgılama hızı, yoğunluğu olacak ve bu da salgının güvenirliliği ile
bağlantılı bir bağımlılığa neden olacak. Hattâ aynı uyuşturucu farklı uygulama metodları ile alındığında bile bunun
bağımlılığa götürme olasılığı da yüksektir. Bir ilacı yutmaya göre bir uyuşturucuyu içmek ya da damardan enjekte
etmek, genel olarak daha hızlı, daha güçlü dofamin sinyali üretir ve bu da uyuşturucuyu kötüye kullanmaya yol açar.

Bağımlılık yapan uyuşturucular, beynin ödül sistemine dofamin basarak kestirme yoldan ulaşma sağlar.
Hipokampus, bu ani, hızlı tatmin olma hissini anı olarak saklar ve amigdala da bu belirli uyarıcıya şartlı tepki
yaratır.
Öğrenme Prosesi
Bilim insanları, sadece zevk deneyiminin, insanların bağımlılık yapan maddeleri ya da aktiviteyi aramasına yeterli
olduğuna inanıyorlardı. Ancak daha çok son zamanlarda yapılan araştırmalarda, durumun daha karmaşık olduğu
ortaya çıktı. Dofamin sadece zevk deneyimine değil, ayrıca öğrenmede ve hafızada (bir şeyi beğenmekten
bağımlı olmaya geçmedeki bağlantıyı sağlayan iki ana element) da bir rol oynuyordu.
Bağımlılık hakkındaki şimdiki teoriye göre, dofamin beynin ödüle bağlı öğrenme sistemini ele geçirmek
için glutamat adlı bir başka nörotransmiter ile etkileşime girmekte. Bu sistem yaşamın devamında önemli bir role
sahip, çünkü, insan hayatta kalmak için yeme ve seks gibi aktivitelerini zevk ve ödül ile ilişkilendiriyor.
Beyindeki ödül devresi, motivasyon, ve hafızanın yanında zevkin de dahil olduğu alanları içermekte. Bağımlılık
yapan maddeler ve davranışlar aynı devreyi uyarmakta ve sonra da fazlaca yükleme yapmakta. Tekrar edilen
bağımlılık yapan madde ya da davranış ödül merkezindeki ve prefrontal korteksteki (planlama ve yönetime ait
işlerden sorumlu bölge) sinir hücreleri beğenmenin istemeye döndüğü bir şekilde iletişime girer ve böylelikle de
bizim bunun arkasından gitmemize yol açar. Bir başka deyişle,bu proses bizi zevkin ve hazzın kaynağını aramaya
yönelik harekete geçirir.
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Bağımlı Mısınız? Bir bağımlılığınızın olup olmadığı doğrudan tespit edilmiyor ve ayrıca bunu itiraf etmek de daha
çok utanç verici olduğu ve bağımlı olarak damgalanmaktan endişe edildiği için de kolay değil. Ancak, bu problemi
kabullenmek, iyileşmenin ilk adımı.Takip eden sorulardan herhangi birine ”Evet” derseniz, bu sizin bağımlılıkla
ilgili bir probleminiz olduğunu ya da en azından bir sağlık danışmanına müracaat edip daha ileri bir değerlendirme
ve rehberliğe ihtiyacınız olabileceğini gösterebilir:
*Eskisine göre şuanda herhangi bir maddeyi daha çok kullanıp ya da davranışı daha çok ortaya koyuyor musunuz?
*Maddeyi almadığınızda ya da bu davranış içinde olmadığınızda geriçekilme semptomplarına sahip misiniz?
*Siz hiç birisine bu maddeyi kullanma ya da davranışınızın boyutu hakkında yalan söylediniz mi?
Toleransın Gelişimi
Zamanla beyin maddeyi ya da davranışı daha çok, zevki daha az arar olur. Doğada, ödüller çoğunlukla zaman ve çaba
ile gelmekte. Bağımlılık yapan maddeler ve davranışlar, beynin dofamin ve diğer nörotranmitterlerinin akın
etmesinde kestirme yol sağlar. Beyinlerimiz şiddetli saldırıya dayanacak kolay bir yola sahip değildir.
Örneğin;bağımlılık yapan maddeler, doğal olan ödüllerdekine göre 2 ile 10 kat daha fazla dofamin salgılayabilir ve
onlar bunu daha çabuk ve daha güvenilir bir şekilde yapabilirler. Bağımlı olan bir kişide, beyin reseptörleri yenik
düşer. Beyin daha az dofamin salgılayarak ya da dofamin reseptörlerini saf dışı bırakarak tepki verir.
Bu adaptasyonların neticesinde,dofamin beynin ödül merkezinde daha az etkiye sahip olur. Bağımlı olan insanlarda
ilk başlarda tipik olarak, bu arzu edilen maddenin artık zevk ve haz vermediğini görürler. Aynı yükseklikteki dofamin
salgısı ile aynı şekilde hissetmek için daha çok madde almak zorunda kalırlar, çünkü, beyinleri buna uyum—tolerans
diye bilinen bir etki– sağlamıştır
Zorunluluk Devreye Girer
İşte bu noktada zorunluluk devreye girer ve olayı devr alır. Bağımlılık yapan uyşturucu ya da davranışla
ilişkilendirilen zevk ve haz anlamını yitirmiştir, ama arzu edilen etkinin hafızası ve onu yeniden yaratma ihtiyacı
kalmıştır. Motivasyonun normal sistemi daha fazla çalışmamaktadır. Daha önceden belirtilen öğrenme prosesi
devreye girer. Hipokampus ve amigdala, arzu edilen madde ile ilişkilendirilen işaret ve belirtilere ait bilgiyi devreye
sokabilmek için depolamıştır. Bu anılar, kişi ne zaman bu çevresel işaretlerle karşı karşıya gelse, bir şartlı tepki—
yoğun arzu– yaratmasına yardımcı olur.
Aşırı arzu bağımlılığa katkıda bulunmaz ayrıca zor kazanılmış temkinliğin de elden gitmesine neden olabilir. Eroine
bağımlı olan bir kişi, şırıngayı, bir diğeri de bir şişe viskiyi gördüğünde belki de temkinliğinin elden gitme tehlikesi
ile karşı karşıyadır. Şartlanılmış öğrenme insanların alışkanlığı bıraktıktan onca yıl sonra bağımlılık riski ile neden
karşı karşıya kaldıklarını açıklamaktadır.
İyileşme Mümkün
1980’lerin sloganı olan “Sadece “hayır” demek yeterli değil. Bunun yerine diğer şeylere “evet” diyerek
bağımlılıktan kendinizi koruyabilir ve iyileştirebilirsiniz. Yaşamınıza anlam katan çeşitli ilgi alanlarına yönelin.
Problemlerinizin çoğunlukla geçici olduğunu bilin ve belki de en önemlisi, yaşamın her zaman zevkli olmadığını
kabul edin.
Çeviren:AylinER
http://www.helpguide.org/harvard/how-addiction-hijacks-the-brain.htm
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MikroRNA lar Öğrenme ve Hafıza Oluşumunda Önemli Rol
Oynuyorlar
Scripps Araştırma Enstitüsü (TSRI)Florida Kampüsünde çalışan bilim insanları “microRNA” denilen bir tür
genetik maddenin hayvanların hafıza oluşumunda çok farklı etkileri olduğunu buldular. Bazı vakalarda bu
RNA lar hafızayı artırırken bazılarında ise azaltıyorlar.
Araştırmayı yürüten TSRI Nörobilim Bölüm Başkanı Ron Davis: “Sistematik ekranımız, tüm miRNA lar ve
onların normal öğrenme ve hafıza için önemli olan gen ağlarında işlev gören potansiyel hedefleri hakkında
kapsamlı bir tanımlama yapmaya doğru atılmış önemli adımdır. Gelecek araştırmalar için değerli bir
kaynaktır” dedi.
Çalışma Genetics dergisinin Haziran 2015 baskısında yayınlandı.
Bazı RNA çeşitlerinin aksine, microRNA lar(miRNA) protein kodlaması yapmazlar. Ama gen ifade seviyesini
değiştirerek çeşitli biyolojik süreçleri düzenlerler. Yapılan bazı araştırmalar göstermiştir ki, miRNa lar normal
gelişim ve hücresel büyüme için çok önemlidirler ve nörodejeneratif hastalıkların zorluklarına yardımcı olabilirler.
Hafıza çalışmalarında bilindik bir hayvan denek olan meyve sineği (Drosophila melanogaste) üzerinde yapılan yeni
bir çalışmada, 134 farklı miRNA öğrenme ve hafıza üzerine etkileri bakımından test edildi.
Araştırmacılar, ara dönem hafızadaki miRNAları tek tek susturarak-bastırarak potansiyel tutulumu test ettiler ve
hafıza oluşum veya saklanmasıyla ilişkili en az 5 farklı miRNA tespit ettiler.
Araştırma görevlileri German U. Busto ve Tuğba Güven Özkan: “Bu çalışmada tespit edilen 5 miRNa arasında bir
tanesinin hafıza oluşumunda gerekli olduğunu fark ettik. İlginçtir ki, bu miRNa nın insandaki karşıtı, pek çok
nörodejeneratif hastalıklarda- Alzeimer ve Huntington gibi- değişime uğrar. Bu bozuklukların belirgin
özelliklerini incelemek ve çözüme ulaştırmak için bu çalışma potansiyel bir model olabilir.”
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Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar bazı miRNAlar ın hafıza oluşumunu azaltırken bazılarının ise arttırdığını
gördüler. Tanımlanan miRNalar, ya hafıza oluşumunun altında yatan nöronal fizyolojiyi ya da sinir sisteminin
gelişimini etkilediler.
Güven Özkan “Bu microRNAlar beyin gelişim esnasında ve yetişkin beyin fonksiyonu için son derece iyi
düzenlenmiş. Yanlış düzenlendiklerinde, otizm, Alzeimer ve Huntington gibi beyin hastalıklarını
şiddetlendirebilirler. Bunların insanlarda hastalıklara nasıl sebep olduklarını anlamak için öğrenme ve hafıza
yollarını tam olarak tespit etmek istiyoruz.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/microrna-memory-formation-genetics-2177/

Fruktoz, Beyin Gücünüzü Düşürüyor!
Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı çalışma, yediklerinizin düşüncelerinizi etkilediğini göstermekte.

Araştırmacılar, özellikle tüm Amerikan gıdalarının içinde bulunan fruktoz konusundak endişeliler ve yoğun bir
şekilde işlenmiş fruktozlu gıdaları uzun süre yemenin beyninizin öğrenme ve bilgiyi hatırlama
becerisini değiştirdiğini bildirmekteler.
Gelin önce fruktozun kendisini inceleyelim. Fruktoz nedir? Ve onu yemenin bir sakıncası var mı?
Fruktoz doğal bir meyva şekeridir.
Fruktoz doğal hali ile meyva şekeri diye adlandırılır. Pek çok bitkide bulunan ve glukoz ve galaktozun da olduğu 3
besinsel monosakaridlerden bir tanesidir. Bu basit şekerler, sindirim süresince doğrudan kan dolaşımı içinde emilir ve
hücresel enerji için hemen kullanılabilirler.
Fruktoz, bitkilerde, örneğin; balda, ağaçlarda,üzümsü meyvalarda, çiçeklerde, taneli ufak bitkilerde ve çoğu kök
sebzelerde doğal olarak bulunur. Fruktoz bitkilerde doğal bir şekilde monosakarid olarak ya da sakarozun bir bileşeni
olarak mevcuttur.
Gelmeye çalıştığımız nokta şu: Doğal formundaki fruktozda hiç bir problem yok. Doğada şekerler, antioksidan ve lif
yönünden zengin olan yiyeceklerde bulunabilir ve bu yardımcı besinler doğal şekerin etkisini minimize etmeye
yardımcı olabilirler.
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Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar da bu konuda hem fikir.Onlar şunu belirtiyor: “Doğal olarak meyvalarda
bulunan fruktoz konusunda endişeli değiliz. Daha çok endişeli olduğumuz konu; tatlandırıcı yada katkı maddesi
olan işlenmiş gıda ürünlerine eklenen yüksek fruktozlu mısır şurubtur.”
Dolayısıyla, doğal kaynaklı fruktozda bir sorun yok. Esas sorun ve problemi yaratan; işlenmiş gıdalarda ve şuruplada
bulunan fruktozda. Bu fruktoz gerçek anlamda her yerde!
İşlenmiş Fruktoz Beyin Gücünü Düşürüyor!
Kaliforniya Üniveristesi’nden araştırmacılar iki grup fare üzerinde çalışma yaparlar. Her iki grup da 6 hafta boyunca
içme suyu olarak fruktoz solüsyonu tüketirler. Bazı farelere ayrıca omega-3 yağı,DHA (dokosaheksaenoik asit) ile
birlikte keten tohumu yağı verilir.Araştırmacılar yüksek takviyeli fruktozun (şuruplardan ve işlenmiş gıdalardan
aldığımız gibi) beyin fonksiyonu üzerindeki etkisini ve DHA’nın olumsuz herhangi bir etkiye karşı çıkıp
çıkamadığını ölçmek isterler.
Neden DHA? Çünkü, araştırma göstermektedir ki; bu omega-3 yağı sağlıklı bir beyin ve sinir hücreleri bağlantısı için
gereklidir ve ne kadar çok beyin hücre bağlantısına sahip olursanız o kadar iyi hafızaya ve problem çözme
hüneriniz olur.
Fareler, fruktoz solüsyonu ya da fruktoz/DHA solüsyonu verilmeden standart bir labirentte görsel olarak işaretlenip
test edilirler. Solüsyonlar tatbik edildiktan 6 hafta sonra, araştırmacıları fareleri aynı labirenti kullanarak tekrar test
ederler. İşte elde ettikleri sonuçlar:
Sadece fruktoz verilen fareleri fruktoz yavaşlatır ve beyinlerindeki sinpatik aktivitelerde (bu beyin hücreleri
arasındaki aktivasyon seviyesi) düşüş olur. Beyin hücreleri birbirlerine sinyal göndermede daha çok sıkıntı
yaşamaktadır ve bu da farelerin daha sağlıklı düşünme becerilerini bozmakta ve 6 hafta önce öğrendikleri labirentte
gittikleri yolu hatırlamakta zorluk çekmektediler.
• Sadece Fruktoz verilen fareler, insülin direnci, tip 2 diyabet özelliği, geliştirme işaretleri verir.Kaliforniya
Üniversitesi bilim insanları, yüksek dozdaki fruktozun, hücrelerin enerjiyi nasıl kullanıp ve nasıl depoladığını
ayarlayan insülin becerisini bloke edebileceğini düşünmekteler.
• Fruktoz/DHA verilen fareler, sadece fruktoz verilene farelelere göre labirenti gözle görülür biçimde daha hızlı
tamamlarlar.
Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve Felç Enstitüsü tarafından desteklenen bu çalışma şu şekilde sonuçlanır; işlenmiş
gıdalardan alınan yüksek düzeydeki fruktoz, hafıza kaybı ve bilişsel anlamda zayıflama riskini artırabilmekte.
Şimdi, bu noktada gelin, adil ve aklı başında olalım. Bu, başka belirli bir kaynaktan bakılmayan ve fareler üzerinde
yapılan bir çalışma. Ancak, araştırmacıların, meyvaların içinde bulunan antioksidan ve lifle birlikte doğal fruktozun,
sizin için daha iyi olduğu konusundaki açıklamasında hem fikir miyiz? Fruktoz şekerli içeceklerde de bulunmakta ve
neredeyse tüm işlenmiş gıdalalarda bu ek besinlerden yoksun ve muhtemelen de sağlığınız üzerinde genel olumsuz
bir etkiye sahip.
•

Öylese, fruktoz hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz? Özellikle işlenmiş fruktoz hakkında… Bunun tamamen güvenli
ve masada kullandığmız şekerden hiç farkı olmadığına dair Ulusal Mısır Yöneticileri Birliğinin yaptıkları açıklamaya
katılıyor musunuz?!?…
Çeviren: AylinER
http://blog.lifeextension.com/2012/05/processed-fructose-brain-power.html
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Elektronik Sigara İçenlere Kötü Haber

Normal sigaralara güvenli bir alternatif olacak şekilde müşteri çekilmeye çalışılsa da, elektronik sigaralar (e-sigara)
görünüşe göre hala güvenli bir seçenek değil.
Makul geliyor, muhtemelen aynı fikirdesiniz.
E-sigaralar aslında oldukça zararsız olarak gösterilmiş olsalar da, bu fikri masaya yatırdığımızda tamamında en az
güvenli olanlardır. Bunları kullanmaya başlayan birçok Amerikalı gençten dolayı bu özellikle endişe vericidir.
Görünüşe bakılırsa genç çocuklar (orta okul ve liseliler), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre
Amerika’daki e-sigara kullanımında başı çekiyorlar.
Bu yüzden bu genç Amerikalılar için, e-sigaraya geçerek sigaranın zarar verici etkilerinden kaçmak bir parça olsun
iyilik yapmıyor olabilir.
E-sigaraların buharlı filtreleri normal sigaralardan daha az nikotin içerse de (bazen içermiyor), hala akciğerlerdeki
hassas dokular için oldukça zararlı olarak gösteriliyorlar.
Amerikan Fizyoloji Dergisi-Akciğer Hücresel ve Moleküler Fizyoloji ile birlikte bir grup araştırmacı, bu esigaralardaki buharın, akciğerlerdeki endotelyal hücrelerin fonksiyonlarına verdiği zararı da içine alacak şekilde,
akciğer sağlığına zararlı olduğunu raporladı.
Endotelyal hücreler akciğerlerin astarını oluşturan hücrelerdir, ve e-sigara dumanına maruz kaldığında, yara, iltihap
ve sonunda tahribatla karşı karşıya kalırlar.
Araştırmacılar şunları yazdı, “Yüzlerce sigara dumanı çıktısından biri olan nikotinin, sitoskeletal (hücre
yapısının taşıyıcı yapısını oluşturan elementler ile ilgili) düzeni etkileyerek, akciğer endotelyal bariyer
fonksiyonunu değiştirip değiştirmeyeceğini araştırdık.”
Bunu sadece denekler kullandıklarında araştırabildiler. İnsanların yanı sıra fareleri de kullandılar.
Amerikan Fizyoloji Topluluğunun yazdığına göre:
Araştırmacılar fare ve insan hücrelerini, sigara dumanına ve nikotin içeren veya nikotinsiz e-sigara çözümüne maruz
bıraktılar. Bulgular, sigaranın akciğerleri nasıl tahrip ettiğini ve bunun direkt olarak nikotine işaret ettiğine ışık
tutuyor.
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‘Nikotin, akciğer endotelyal bariyer işlevinde kayıp, şiddetli akciğer iltihaplanması ve azaltılmış akciğer
endotelyal hücre üremesi ile sonuçlanan, doza-bağımlı zararlı akciğer tesirlerine sahiptir’ diye yazdılar. Nikotinin
etkisi, nikotin içeren hem sigara dumanında hem de e-sigara çözümlerinde görüldü.
Her ne kadar ürkütücü bulgular olsalar da diğer ilginç bir şey; alternatif sigara çözümü kullanımının
gözlemlenmesiyle, nikotin dışında gösterilen diğer maddeler büyük ihtimalle zararlı etkilerden sorumlular. Bunlarda
bir tanesi akrolein(propenal). Akrolein potansiyel olarak zehirli bir maddedir. Tam olarak endotelyal hücrelerinin
birini diğerinden söktüp ayırdığı ortaya çıkarılmıştır.
Araştırmacıların vardığı sonuç:
“E-sigaralar ile solunum yoluyla alınan arttırılmış nikotin kullanımı, özellikle gençler arasında, sağlık üzerindeki
etkiler için arttırılmış araştırmalara sevk ediyor. Bu araştırma, ticari olarak elde edilebilir e-sigara çözümlerinde
ve bunların ısıtılmasıyla elde edilmiş buharlarında bulunan bileşenlerin akciğer iltihabına neden olabileceğini
raporluyor.” Yönetici araştırmacı Irina Petrache, PhD. “Tanımlanan etkiler e-sigara maruziyetinin kısa-dönemli
etkilerini karakterize ediyor. Halbuki uzun-dönemli çalışmalar daha ileri araştırmaları bekliyorlar. Bu sonuçlar,
e-sigara solunumunun, ağciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerle ilişkili olabileceği konusunda ikaz ediyor.”
Bu yeni araştırma, sigaraya güvenli bir alternatif olan e-sigara kullanımının terk edilmesi için çok güçlü bir argüman
sunuyor.
Çeviren : Gültekin METİN
http://healthasitoughttobe.com/bad-news-for-e-cigarette-smokers/

Beynin Olayları Nasıl İşlediğine Dair Geleneksel Teorilere
Meydan Okuma
Jason Gallivan ve Randy Flanagan tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, insan beyni birkaç olası
eylemden hangisini yapacağına karar verirken, içlerinden seçim yapmadan önce aynı anda pek çok olayı
planlar.
Psikoloji Bölümü ve Nörobilim Çalışmaları Merkezi araştırmacıları tarafından elde edilen bulgular, geleneksel
teorilere meydan okuyor. Geleneksel teoriler, insanların ne yapacaklarına, seçimlerini uygulama planı yapmadan önce
karar verdiklerini söylüyor.
Dr Gallivan: “Beyin doğal koşullarda rakip eylem hedefleri arasında öncelikle nasıl bir rol oynar ve karar
verir? Bu soru, karar vermenin, eylem plan ve kontrolünün nörobilimi açısından çok önemli bir sorudur. Bu
bulgular, mesela etkili beyin-makine arayüzleri dizayn etmede önemli olabilirler ve kayıtlı nöral aktiviteye
bağlı robotik bir eli yönetebilirler.”
Araştırma esnasında katılımcılara önlerindeki dikey bir ekranda 2 dikdörtgen gösterildi. Kısa bir gözlem süresinden
sonra, dikdörtgenlerden birinin içi dolduruldu ve katılımcıdan ellerindeki dikdörtgen bir pulu onun üstüne koyması
istendi. Potansiyel hedeflerden bir tanesinin oryantasyonu-konumlandırması “belirsiz”di. Öyle ki, avuç içlerini aşağı
ya da yukarı döndürerek temas sağlanabilirdi. (supinasyon ya da pronasyon- her ikisi de başarılıydı) Diğer “belirsiz
olmayan” potansiyel hedefin konumlandırması ise ya supinasyon ya da pronasyon gerektiriyordu. (İkisinden biri, her
ikisi de değil.)
Araştırmanın sonucunda, belirsiz hedef için işaret verildiğinde, seçili el bileği oryantasyonu katılımcıları, eğer diğer
hedef seçilmiş olsaydı kullanmak zorunda kalacakları bilek oryantasyonlarından dolayı son derece eğilimlilerdi.
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Dr Gallivan: “Bu bulgular şunu gösteriyor: Motor planlar (özellikle de el bileği oryantasyonu)önceden
hazırlanmış durumdaydı. Eğer katılımcılar belirsiz hedefin işareti verildikten sonra eylemi planlasalardı,
diğer hedefin hiç etkisini beklemezdik” dedi.
Araştırmadaki bir sonraki adım, bu planların beyinde nerede ve nasıl şekillendiğini; birçok plan arasından bir tanesini
seçerken hangi bölgelerin bunda etkili olduğunu anlamak olacaktır.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://twitter.com/DrKevinFleming/status/617149650810892288?s=08

Bir İnsanın Kimliğini Doğrulamak İçin Beyin Dalgalarını
Kullanmak
Beynin belirgin kelimelere tepkisi şifrelerin yerini alabilir.
Artık karmaşık e-posta ve banka hesap şifrelerinizi hatırlamak zorunda olmayabilirsiniz. Yeni bir araştırmaya göre,
beyninizin belirgin kelimelere verdiği tepki biçimi şifreler yerine kullanılabilir.
Neurocomputing adındaki akademik dergide “Beyin İzi” adında yeni yayınlanan bir çalışmada, 45 gönüllü kişi, FBI
yada DVD gibi 75 adet kısaltmadan oluşan listeyi okurlarken Binghamton Üniversitesi’nden araştırmacılar onların
beyin dalgalarını gözlemlediler. Beynin her bir harf grubuna verdiği tepkileri kaydettiler. Bunu yaparken de beynin
okuma ve kelimeleri tanımayla bağlantılı bölümlerine odaklandılar. Gördüler ki, katılımcıların beyinleri, her bir
kısaltmaya farklı tepki veriyordu. Bir bilgisayar sistemi, her bir gönüllüyü %94 doğrulukta tanımlayabiliyordu.
Sonuçlar göstermektedir ki, beyin dalgaları bir kişinin kimliğini doğrulamak için güvenlik sistemleri tarafından
kullanılabilir.
“Beyin İzi”nin eş yazarı ve Binghampton Üniversitesi’nde Psikoloji ve Dilbilim alanında Yard.Doç. olan Sarah
Laszlo’ya göre, beyin biyometriği güzel, cazip. Çünkü iptal edilebilirler ve bir parmak ya da retina da olduğu gibi
kötü kaynaklar tarafından çalınamazlar.
Laszlo: “Eğer birinin parmak izi çalınırsa, bu kişi gizliliği açığa çıkmış parmak izinin yerine başka bir parmak
çoğaltamaz. Artık o kişinin parmak izi sonsuza dek açığa çıkmış durumdadır. Parmak izleri iptal edilemezler.
Beyin izleri ise, muhtemelen iptal edilebilirler. Yani beklenmedik bir olayda saldırganların bir kişinin beyin
izini çalmaları halinde, o kişi beyin izini yeniden ayarlayabilir.”

36

Binghampton Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendislik bölümünde yardımcı
doçent olan Zhanpeng Jin, beyin izini, düşük güvenlik uygulamalarında topluca üretilecek bir sistem olarak
görmüyor. En azından yakın gelecekte. Ama önemli güvenlik uygulamaları olabilir.
Jin: “Bu sistemin uygulamalarını, Pentagon ya da Hava Kuvvetleri gibi giriş için çok kimsenin yetkili olmadığı
yüksek güvenlikli fiziki mekanların parçası olarak görme eğilimindeyiz. Ayrıca buralardaki kullanıcılar,
telefon ya da bilgisayarlarına giriş yapan kişilerin yaptığı gibi sürekli olarak onay vermek zorunda da
değiller.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/brainprint-verification-neuroethics-2086/

Glütensiz Yiyecekler Beyin Fonksiyonunu Geliştiriyor
Özellikle Çölyak Hastalığına Sahip Olanlar Dikkat!

Glütensiz Yiyecekler Beyin Fonksiyonunu Geliştiriyor ve Bağırsak Sağlığı İçin Yararlı
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Alimentary Pharmacology & Therapeutics adlı dergide yayınlanan Avusturalyalı araştırmacıların yaptığı bir
çalışmaya göre; Glütensiz yiyecekler çölyak rahatsızlığı olan kişilerin bilişsel fonskiyonlarını geliştirebilir. Buna ek
olarak da, daha önceleri glütensiz yiyeceklerin bağırsak sağlığına yararları olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmanın baş
yazarı Dr.Greg Yellan: “Çalışmanın sonuçları çölyak hastalığına sahip kişilerin sadece fiziksel değil ayrıca mental
açıdan sağlıklı olmaları için glütensiz yiyecekleri yemelerinin önemine işaret etmekte.”
Ve ilgili sonuçta, bilim insanları glütensiz yiyeceklerin huzursuz bağırsak sendromu(IBS) olan insanlardaki depresif
semptomları da hafifletebileceğini keşfederler.
Çölyak Hastalığı:
Çölyak hastalığında, ince bağırsaklar glütene (buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein) bir bağışıklı tepkisi
tetikleyerek reaksiyon verir.Uzun vadede glütene maruz kalmak kronik enflamatuvar ve besleyici malabsorbsiyona
neden olur. Çölyak hastalığın semptomları; mide ağrısı, kilo kaybı, şişme,ishal. Zamanla malasorbisyon, pek çok
vücud sistem ve organlarında hasar ya da bozukluğa neden olan beslenme bozukluklarına yol açabilir.
Çölyak hastalığı şuanda tedavi edilemez olmasına rağmen, sıkı bir şekilde tüketilen glütensiz yiyecekler ani
yanmaları engelleyebilir ve zamanla hatta bağırsak hasarlarını da tamir edebilir.
Sindirim semptomlarına ek olarak, çölyak rahatsızlığı bilinç kararması-bulanıklığı adlı bir fenomeni de ürettiği
bilinmektedir: geçici hafıza kaybı, yaratıcılıktan yoksunluk, dikkat problemleri gibi çeşitli bilişsel semptomlar.
Araştırmacılar, glütensiz gıdalar tükettirilerek tedavi edilen hastalarda tedaviden sonra bilinç kararamasının geçtiği
bildirilmekte.
Araştırmacılar 11 yetişkin çölyak hastasına çok katı bir şekilde tüm yıl boyunca glütensiz gıda tüketimi perhizi
uygularlar. Yıl sonunda, bu hastaların bağırsak sağlıklarında gözle görülür bir iyileşme kaydedilir. Ayrıca onlara
uygulanan bilişsel testlerdeki sonuçlar, daha önceden uygulanıp da elde ettikleri test sonuçlarına göre daha yüksektir.
Tespitler, beyin bulanıklığı hakkındaki biyolojiksel gerçekliği desteklemekte ve yaşa bağlı bilişsel düşüş ve çölyak
hastalığını geç tespit etme arasında bir korelasyon olduğuna dair daha önceki buluşlarla tutarlıdır. Araştırmacılar
tedavi edilmemiş çölyak hastalığının ciddi bilişsel semptomlar gösterme ihtimalinin çok yüksek olduğunu da
belirtmekteler.
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Aynı araştırmacılar tarafından yürütülen bir başka araştırmada da; glütensiz yiyeceklerin çölyak hastlalığına sahip
olmayan kişilerde de bilişsel yararlarını göstermektedir.
Araştırmacılar çölyak hastalığından rahatsız olmayan , huzursuz bağırsak sendromundan rahatsız olan 11 yetişkinle
bir araştırma yaparlar. Bu kişilere günlük 16 gram kadar standart bir glütensiz besin ek takviyesi yada 3 gün boyunca
plasebo yapılır. En azından 3 gün sonra, katılımcılar başka bir diete sokulur, ta ki tüm katılımcılar bu 3 dieti
tamamalayana kadar. Araştırmacılar her bir katılımcının mental durumlarını, gastrointestinal-sindirim sistemi ile ilgili
semptomlarını ve stres hormonu kortizonun salınımını incelerler.
Araştırmacılar, glütensiz gıdaları tüketen katılımıcıların hiç bir gastrointestinal semptom ya da kortizon salınımı
göstermediğini öte yandan glütenli yüyecekleri yiyen hastaların da belirgin bir şekilde daha yüksek depresyon
ölçüsüne sahip olduğunu belirtirler.
Araştırmalar, çölyak hastası olmayıp da glütene hassas olduğunu kendiliğinden tespit eden pek çok insanın gözle
görülür şekilde gastrointestinal semptomlarında bir iyileşme olmadığını söylediklerini ancak onların glütensiz gıda
tüketimi yaptıklarında kendilerini daha iyi hissettiklerini de ortaya koyar. Aarştırmacılar, bu tarz iyileşmiş sağlık
hissinin aslında sindirimsel yararlarından çok bilişsel kaynaklı olabileceğini de açıklamaktadırlar.
Çeviren: AylinER
http://www.naturalnews.com/045977_gluten-free_diet_brain_function_intestinal_health.html#ixzz3extgCpV5

Uzayda Gizlenen Kütleler
Kimsenin Nedenini Bilmediği Küçük Plazma Kütleleri Derin Uzayda Gizleniyor!

Şimdilerde dış uzayda damlalar halindeki küçük kütlelere odaklanıyoruz.
Son 30 yıldır astronomlar, karanlık bir objenin yakından geçmesi ile oluştuğu gözüken kuazarlardan ve pulsarlardan
gelen radyo sinyallerini tespit etmişlerdir. Bu olayların hepsi aynı gözükmemekteydi ve dolayısıyla da onların hepsi
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tek bir nedeni paylaşılıyorlar mıydı, bu da net değildi. Bazen farklı miktarlar, farklı radyo frekanslarına mani olurken,
başka zamanlarda da radyo sinyalleri yayarlar.
Şimdi yeni gözlemler, bize daha net bir resim vermekte. San Diego, Kaliforniya Üniversitesi’nden Bill Coles ve
meslektaşları, çekim dalgalarını tespit etmede pulsar sinyallerini dikkatli bir şekilde ölçen Parkes Pulsar
Zamanlama Makinesini kullanırlar. Ekip, geçen bir küçük kütlede biriken radyo dalgalarını aramak için bunu
kullanır.
Plsarlardan aynı anda gelen hem zaman gecikmeleri, hem de parıltılar görürüler. Bu, farklı bir fenomenin belki de
aynı şeyden –hızlı, şiddetli düzensiz bulutlar– geldiğini göstermektedir.
Coles: ”Bu bilinmeyen bir yerden, hiçliğin ortasından çıkan bir yıldızlararası bulut.”Oradaki de ne böyle?”,
dedirterek, insanı meraka sürüklüyor.”
Olayların kısa süreleri, küçük kütlelerin dünyanın yörüngesini ve güneş arasındaki mesafeyi doldurduğu hissini
vermekte, belki bu kulağa büyük miktar gibi gelebilir ama yıldızlararası terimlerle bakıldığında bu miktar küçüktür.
Radyo sinyallerini olabildiği kadar etkilemek için, küçük kütlelerin normal yıldızlararası uzaydan yüz kat daha yoğun
olan plazma ile dolu olması gerekmektedir. Bu ayrıca, onların sıcak olması gerektiği anlamına gelir ve dolayısıyla,
onların hiçlikten ortaya çıkmaması da garip gözükemektedir..
New York, Cornell Üniversitesi’nden Jim Cordes ise, bunları üretmek ve tutmak için bir şeye ihtiyaç olduğunu ve
küçük kütlelerinin yıldızlararası gazın basıçlı bölgelerindeki süpernovanın şok dalgalarının anaforlarından yaratılmış
olabileceğini düşünmekte. Basınç,onların içsel manyetik alanlarının plazmayı içerde tutmayı güçlendirmekte etken.
Coles buna karşı çıkıyor ve bunun yerine onların, süpernova patlaması ile olmayan, yıldızlararasındaki ince toz ve
gazlı iki bölgenin birbiri ile yüzyüze gelip, çarpıştığında oluşan basınç noktalarında meydana geldiğini düşüyor.
Bu küçük kütlelerin, kara maddenin küçük saf parçacıkları olduğunu öneren daha garip teoriler de mevcut.
Cordes, pulsar zamanlama diziliminden gelen daha çok datanın bunu netleştirmesi gerektiğini düşünmekte.
Çeviren:AylinER
http://www.newscientist.com/article/dn27856-mystery-plasma-blobs-lurk-in-deep-space-and-no-one-knowswhy.html?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=twitter&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2015-GLOBALtwitter#.VZzKTYsxG1s

SİGARA, ŞİZOFRENİ RİSKİNİ ARTIRIYOR!
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Cuma günü yayınlanan bir çalışmaya göre, sigara içen insanların şizofreni olma riski yüksek. Bu çalışmadaki
tespitler, insanların halüsinasyonun sıkıntılarından kurtulmak için kendi kendini tedavi etmede daha çok sigaraya
başvurmalarına dair yaygın inanca meydan okumakta.
King’s London Koleji’nden araştırmacılar, 14.555 sigara içen ve 273.162 sigara içmeyen kişilerle daha önceki
yapılan 61 araştırmayı incelerler. Tespitler, nikotine maruz kalmanın, dofamin adlı kimyasalı salgılatarak,
psikoz-ruh hastalığının oluşmasına neden olan beyinde değişimlere yol açtığını gösterir.
Lancet Psychiatry adlı dergide yayınlanan çalışma, psikoz-ruh hastası olanların %57’si ilk psikotik episdolarını
yaşadıklarında sigara içmekte olduklarını ortaya koyar. Daha da fazlası, araştırmacılar, hergün sigara içenlerin, hiç
içmeyelere göre şizofreni rahatsızlığına yakalanma şansının iki kat daha fazla olduğunu da belirtmekteler.
Tespitlere göre, sigara içenler, içmeyenlere göre yaklaşık bir yıl daha erken şizofreni oluyorlar ve ayrıca, bu
rahatsızlık da sigara içenlerde genç yaşta gelişmeye başlıyor.
King College Enstitüsü Pskiyatri, Psikoloji ve Nörobilim bölümlerinde doktor olan ve bu çalışmanın ortak
yazarlarından James MacCabe şunları ifade ediyor: “Nedenselliğin yönünü tespit etmek her zaman zordur, ve bizim
tespitlerimiz, psikozun gelişiminde olası bir risk faktörü olmasından dolayı, sigaranın ciddiye alınması
gerektiğidir.”
Araştırmacılar, bu çalışmanın sigara içenlerin şizofreni olacağını tam olarak göstermediğini ancak sigaranın bu
rahatsızlığa sahip olma riskini artırdığını belirtiyorlar. Araşatırmacılar yine de bunlar arasındaki güçlü
ilişkiyi tespit etmek için, daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de belirtmekteler.
London King’s College’den araştırmacı ve araştırmanın ortak yazarlarından Sameer Jauhar şunu söylemekte: “Her
gün sigara içme, ara sıra içme, nikotin bağımlılığı ile psikiyatrik bozuklukların gelişimi arasındaki ilişkiyi
incelemek için uzun süreli çalışmalar gerekli.”
Çeviren: AylinER
https://trove.com/a/Smoking-Boosts-Schizophrenia-Risk-ResearchersSay.SRGvq?nocrawl=1&utm_medium=twitter&ts=1436618326&utm_source=sns&utm_campaign=hosted

Beyniniz Bir Bilgisayar mı, Yoksa Bir Kuantum Orkestra mı?
Anestezi Uzmanı Profesör, Bilinç Araştırmacısı Stuart Hameroff Yazıyor:
Beyniniz Bir Bilgisayar Mı, Yoksa Bir Kuantum Orkestra Mı?
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Pembemsi gri et yumrusu olan beyin, nasıl zengin bilinçli ya da herhangi bir nesnel deneyim üretmekte? Eski
Yunanda beynin “mühür yüzük mumu” şeklinde tarif edilmesinden, “telgraf santrali” şeklindeki 19. Yüzyıldaki
tarife, Freud’un buharlı makine gibi köpüren “bilinçaltı”sından, holograma ve nihayet bilgisayara kadar bilim
insanları ve felsefeciler tarihsel olarak beyni güncel bilgi teknolojileri le bağdaştırarak çeşitli şekillerde tarif
etmişlerdir.
Beyin nöronları ve sinapslar düğme ya da bilgisayardaki ”bit”ler gibi davrandığı gözüktüğü ve depresyon, Alzheimer
hastalığı ve travmatik beyin yaralanmaları gibi beyin rahatsızlıkları insanlığı mahvettiği için, bilim insanları,
hükümetler ve fon sağlayan ajansların hepsi bahisleri en çok beynin bir bilgisayara benzediği konusuna oynamakta.
Örneğin; Milyarlarca dolar ve euro, tanımlayıcı ve sonra da uyarıcı beyin nöronları ve onların sinaptik bağlantılarının
beyin fonksiyonunu oluşturma nosyonu olan beyin haritalamasına harcandı. Buna örnek; Avrupa’daki İnsan Beyin
Projesi ve Seattle’daki Allen Enstitüsü’nün farenin korteksini haritalama girişimleridir. Ancak, şu ana kadar ki beynin
bilgisayara benzediği konusuna oynanan bahisler pek de sonuç getirmemekte.
Örneğin; Daha mütevazi bir şekilde başlarsak, dünya çapındaki bir konsorsiyum, C elegans diye adlandırılan basit
yuvarlak bir solucanın şimdiden bilinen beynindeki 302 nöronunun benzerini yaptılar. Biyolojik solucan, açıkça,
yeterli bir şekilde aktif, ve çevikçe ve amaçlı bir şekilde yüzerken, taklidi yapılan C elegans adlı solucan, fonksiyonel
bir davranış sergilemeden öylece uzanıyor, duruyordu. Bir şeyler eksikti. Bu çalışmayı mali açıdan destkeleyen
ajanslar gergindiler..
New York Times’ın 27 Haziran 2015 tarihindeki “Bununla Yüzleşin: Beyin Bir Bilgisayar” adlı yayınladığı
makalede psikolog ve nörobilimci Gary Marcus ümitsizce, boşa kürek çekmektedir. Bilgisayarların beynin temel
foksiyonlarını taklid etmede bir dizi başarısızlığa sahip olduğunu gördükten sonra, Marcus şu soruyu sorar: Eğer
beyin bir bilgisayar değilse peki o zaman ne olabilir?…
Aslında, beyin daha çok, çoklu ölçekli titreşimsel rezonans sistemi olan bir orkestrayabenzemekte. Beyin
enformasyon kalıpları, rezonans ve titreşim girişimli fraktala benzer, zaman-mekansal ölçeklerde içiçe yuvalanmış
nöronsal ağ hiyerarşisi içinde tekrar etmektedir. Çok ölçekli alan haritalamasına bir örnek, 2014’deki Nobel ödülünü
kazanan O’Keefe, Moser ve Moser’ın çalışması olan “grid hücreleri”dir.Bunlar, her bir katmanın farklı ölçeklerde
kodlu olduğu entorinal korteksin katmalanlarındaki uzamsal lokasyondaki diziliminin altıgen ifadeleridir. Entornial
kortekste bir katmandan diğer katamana hareket etmek, sanki Google haritada zoom in ve out (yaklaştırma ve
uzaklaştırma) yapmaya benzer.
Aslında nörobilimci Karl Pribram’ın beynin bir holografik depolama aleti olduğuna dair değerlendirmesinin (ki
bunu Marcus reddediyor) şimdi tam olarak doğru olduğu gözükmekte. Hologramlar, örneğin; lazer gibi, dağılmış
bilgiyi, titreşimlerin çok ölçekli girişimleri olarak kodlar. Pribram düzgün eş fazlı bir kaynağa, beyinde bir lazere
ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. Şimdi kanıtlar bunun, beyindeki nöronların içindeki beynin titreşim hiyerarşisi için
lazer gibi eş fazlı olan mikrotübül denilen yeni yapılar olduğuna işaret ediyor.
Mikrotübüller, “tübülin” proteinin delikli silindir polimerleridir. Bunlar, nöron hücrelerinin içindeki hücre
iskeletinin yapısal ana parçalarıdır ve beynin en etkili proteinidir.
Mikrotübüllerin örgülü, kafesli yapısı ve kendi kendine organize etmesi (özörgütlenme) mikrotübül enformasyon
işleyişini gösterir ki bu, Charles Sherrrington’ın (1951) hücrelerin sinir sistemi olduğunu söylediği fikirden
kaynaklanmaktadır.
1980’lerde ben ve meslektaşlarım, mikrotübüllerin, özellikle de Boolean anahtarlama matriksleri ya da moleküler
özdevinir, bilgi işleme, hafıza kodlama, eş fazlı bir şekilde titreme ve içindeki nöronsal fonksiyonları düzenleme gibi
bilgisayar şeklinde davrandığını ortaya koymuştuk.
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Geçen 20 yılda, kuantum bilinç teorisini evrenin yapısının içindeki dalgalanmaları mikrotübüllerin kuantum
işleyişlerine bağladığımız Yönetilen Nesnel İndirgeme-OrchOR konusunda ben, İngiliz fizikçi Sir Roger Penrose ile
bir ekip olarak çalışmaktayız.
Bizim fikrimiz, beynin görünürde hassas kuantum uyumlama için oldukça “sıcak, ıslak ve gürültülü” olduğu için
sert bir şekilde eleştirildi. Ancak kanıtlar net olarak göstermektedir ki; (1) bitki fotosentezi rutin bir şekilde kuantum
coherence (eş fazlı olma durumu)nu sıcak gün ışığında kullanmaktadır. (eğer bir patates bunu yapıyorsa?!…) ve (2)
mikrotübüller gigahertz, megahertz ve kilohertz şeklinde kuantum rezonanslara sahiptir. (Anirban Bandyopadhyay’ın
ve Japonya, Tsukuba’daki Ulusal Materyal Bilimleri Enstitüsü’nden meslektaşları ile yaptığı çalışma)
Mikrotübüllerdeki bu eş fazlı “fraktal frekanslar” görünürde tübülin içindeki “pi elektron rezonans
bulutları”arasında daha hızlı ve küçük ölçekli terahertz titreşimler ile ve daha da yavaş olanları örneğin; daha geniş
ölçekli EEG’ye yol açan girişim “vuruşları” ile bağlanır. Meslektaşlarım ve ben, (Craddock ve diğerleri, 2015)
anestetik-eter gazlarının titizlikle bilinci sildiği, bastırdığı, zayıflattığı ve çiftkutuplu terahertz titreşimleri
ayırdığı mikrotübüllerin içinde bir “kuantum yeraltı”sı belirledik. Mikrotübül kuantum rezonatörler tarafından
nöronların içindeki, “taban”ında işleyen nöronal ve beyin fonksiyonlarında, çok-ölçekli, titreşimsel bir
hiyerarşi ana rol oynayabilir.
Bilincin büyük olasılıkla olduğu yer; dendritlerdeki ve apikal dendritleri EEG’de gözüken 5 devasa piramidal
nöronların olduğu kortikal katmandanın soma hücrelerindedir. Karışık polarite ağlar içinde kesintiye uğrayan ve
sıralanıp, düzenlenen eşsiz ve kendine özgü olan dendritik-somatik mikrotübüller, yapısal destek için uygun
olmayıp, bilgi prosesi, rezonansı ve girişimi için uygundur.
Sonuç olarak, Marcus, değinilmesi gereken 2 nokta ortaya koyar. Marcus, beyin hücrelerinin, modern bilgisayarlarda
kullandığımız transistörler ve mantık geçitleri için oldukça yavaş ve iyi bir eşleşme için değişken olduğunu öne sürer.
Doğru! Ama bu nöronların içindeki mikrotübüller, gigahertz, mehgahertz ve kilohertz frekanslarından terahertz
frekansı ile hareket ederler ve oldukça iyi eşlemedir, aslında iyiden de öte, çok iyidir.
Son olarak, Marcus, bizlerin ortak bir dayanak devreye, geniş aralıkta işler yapmak için ayarlanabilen ve yeniden
şekillendirilebilen mantık blokuna, oldukça yüksek yönetilen temel yapı blok setlerine, “alan-programlanabilir
geçit-dizilimi”ne, “ilkel hesaplama”ya ihtiyacımız olduğunu söyler.
Buna tamamen katılıyorum ve nöronların içindeki mikrotübüllerin tam ve kesin olarak, Marcus’un bu söylediklerini
sağladığını açıklayabilirim. Ancak, nöronları ilkel hesaplayıcılar olarak görmek nöronları aşağılamaktır. Beyni
haritalayanlar nöronların içindeki daha derine, daha küçüğe ve hızlıya bakmalılar. Karışık polariteli
mikrotübüllerin (“kuantum rezonatörler”) sitoskeleton-hücre iskeletli devreleri kuantum orkestranın anatemel aracıdır.
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Çeviren: AylinER
http://www.huffingtonpost.com/stuart-hameroff/is-your-brain-really-a-co_b_7756700.html

Işık Patlaması, Turboşarj Yaparak Hücrelerimizdeki Şifalandırmayı
Hızlandırıyor

Kulağa inanılmayacak kadar kadar iyi geliyor: Bir deney kabındaki deri ya da hücreye uygulanan parlak kırmızı
ışık, yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek, acıyı dindirebilecek ve belki de erkeklerin kısırlığının ve diğer
medikal durumların çözümüne yardımcı olabilecek ani ve hızlı enerji arttırımı yapıyor.
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Bu ilginç şifa etkisi on yıllardır bilinmektedir. Bilim insanları, 2002 yılından beri göz yaralanmaları için bu şekildeki
tedavi yönetemini incelemekteler. Ancak, neden işe yaradığı halâ bir sır. Fakat bunun açıklamasının basit ve garip
olabileceği de gözükmekte: Bir hücrenin enerjisini sağlayan kimyasal reaksiyonları turboşarj eden kırmızı ışık,
suyun fiziksel özelliklerini değiştiriyor gözükmekte. Bu durumun açığa çıkması, Almanya Ulm Üniversitesi’nden
Andrei Sommer’in çalışması ile oldu.
670 nanometre dalga boyuna sahip olan yakın-kızılötesi ışığın hücreler üzerindeki etkisi, ilk olarak 40 yılönce ortaya
konmuştu. Işık, hücrenin güç merkezi olan mitokondrinin hücreye enerji veren bir birleşim olan APT’yi daha
çok üretmesine neden olur.
Şimdiye kadar, en iyi açıklama; önemli bir solunum-respirasyon enzimi olan sitokom C’nin yakın-kızılötesi
enerjiden etkilendiğidir. Ancak, onun da oldukça doğru frekansta ışığı absorbe etmediğini şimdi artık biliyoruz.
Şimdi Sommer’in ekibinin çalışmaları hücrenin içindeki suya yönelik gerçekleşmekte. Normal olarak, herhangi bir
katı nesnenin yanındaki su katmanı, onu akışkan yapan yüksek yüzey gerilimine sahiptir. Sommer: “Bu tıpkı
pekmez-şurub gibi.”
Sommer’in ekibi, suyun yüzey katmanları kırmızı ışık ile aydınlatıldığında, bu, her bir su molekülü arasındaki
mesafeyi artırmakta ve sıvıyı “daha akışkan” yapmaktadır.
Mitokondrilerin güçleri zarlarına bağlı olan bir enzimden gelmektedir. Bu moleküler bir türbin şeklinde döner ve
akışkan suyu tarafından kaplandığı için de daha hızlı dönmesine ve daha çok ATP üretmesine neden olur.
Yaşayan bir hücre içindeki suyu ölçmek zor olduğu için, ekip, ince su tabakaları üzerinde yakın-kızıltesi ışığın
etkisini, metal bir bloğun-kütlenin içine doğru suyla ittikleri elmas sonda üzerindeki sürtünmeyi inceleyerek, ölçerler.
Su aydılantılarak, bloğun içindeki itmek için gerekli olan gücü %72 oranında keser.
Almanya Marburg Philipp Üniversitesi’nden Horst-Dieter Försterling şunu belirtir: “Bu oldukça önemli ve
ciddi.Çünkü, bu, ışığın nasıl çalışabileceğinin ilk açıklaması.”
Diğer araştırma grupları da bu fenomeni, göz ve deri yaralanmalarının iyileşmesini hızlandırmadaki bir
yol olarak olarak incelemekteler.Ayrıca bu yöntem, derinin altındaki dokularıdaki acıyı ve enflamasyonu
azaltabilmektedir.
Diğer araştırmacılar da fiber optik kullanarak farenin beyninin içene verdikleri kırmızı ışığın Parkinson hastalığına
yardımcı olup olmayacağını da incelemekteler.
Sommer: “Kırmızı ışığın hücreleri nasıl etkilediğini daha iyi tespit edebilirsek, bunu daha geniş bir medikal
alanda kullanabiliriz.Eğer yanlış bir modelle başlarsak, o zaman herşey sıkıntı ve hata olur.”
Kırmızı ışığın tedavide kullanılmasının bir sonraki uygulamalarından bir tanesi de erkeklerin kısırlığı yüzünden tüp
bebek yapmaya çalışan çiftler için. Ulm Döllenme Merkezi’nden Suni Döllenme Uzmanı doktor Friedrich Gasteiger:
“Bazı erkeklerin spermleri döllenmek için (yumurtaya ulaşmak için sadece 1 milimetre yüzmeleri gerekse bile,
hatta laboratuvardaki bir yumurta ile) yeterli derecede enerjiye sahip değildir.”
Gagsteiger, sperme daha çok canlılık vermek için daha önceleri araştırmalarda, örneğin; spermelerin daha hızlı
yüzmelerini sağlayan ama toksik de gözüken kafein vermek gibi girişimlerde bulunmuştur.
Gagsteiger, şimdi döllenmeden önce yakın-kızılötesi ışıkla sperme ışın tedavisi yapan testlere başlamıştır. Gagsteiger:
“Biz bu yöntemin spermin yumurlartaları bulma şansını arttıracağını ümid ediyoruz.”
Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/dn27877-burst-of-light-speeds-up-healing-by-turbocharging-our-cells/
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Süper Parlak Bir Süpernova Saptandı
Gökyüzünün güneyinde rekor kıran süper parlak bir süpernova saptandı

Swift’in gözü bir süredir yakın olarak olası bir süpernovanın üzerindeydi. (Görsel: Nasa/GSFC)
Süpernova dünyası yeni bir parlaklık şampiyonuna sahip. 14 Haziran’da keşfedilen bu süpernova, güneşin yanı
başında olsaydı, güneşten 400 milyar kat daha parlak görünecekti.
Olağan bir süpernova genellikle dev bir yıldızın ölümüne işaret eder. Fakat adı geçen süper parlak süpernova en az 10
kat daha parlak ve daha esrarengiz bir kökene sahip. ASASSN-15lh adlı yeni bulunan patlama, şimdiye kadar görülen
bütün süper parlak süpernovalardan en az 2.5 kat daha parlak.
14 santimetrelik otomatik teleskop odalarından oluşan ve yıldızlarla ilgili patlamalar için gökyüzünü didik didik
araştıran All-Sky Automated Survey for Supernovae(ASAS-SN), parlak nesneyi Hintli takımyıldızının güneyinde
keşfetti.
Sonraki birkaç hafta boyunca Çin’in, Pekin Üniversitesi Kavli Astronomy ve Astrofizik Enstitüsü’nden Subo Dong
ve meslektaşları, süpernovanın ne kadar uzaklıka olduğunu, parlaklığının pik noktasını ve gerçekten bir süpernova
olup olmadığını belirlemek için daha geniş birkaç teleskop ile süpernovaya baktılar. Ayrıca NASA’nın Swift uzay
teleskopu da 30 Haziran’da ultraviyole ışınlar ile gözlemlemeye başladı.
Dong’un takımı süpernovanın, parlaklığı pik noktasına ulaştıktan dokuz gün sonra keşfedildiğini ve ışığının
Dünya’ya ulaşmasının 2.8 milyar yıl sürdüğünü ortaya çıkardı. Bu da, aydınlatma gücünün normal bir süpernovadan
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100 kat, önceki bulunan süper parlak süpernovalardan birkaç kat daha parlak olduğu anlamına geliyor. Ekip 8
Temmuz’da The Astronomer’s Telegram’da gözlemlerinin bir özetini paylaştı.
Sınıflandırma Karmaşası
Bununla birlikte ASASSN-15lh’ın süper parlak bir süpernova olduğuna herkes ikna olmuş değil. On yıl önce ilk
süper parlak süpernovayı keşfeden Kaliforniya, San Diego Eyalet Üniversitesi’nden Robert Quimby, “Bunun bir
süpernova olduğundan gerçekten emin değiliz” diyor.
Çünkü bu büyük patlamanın ışığı azalmaya daha yeni başladı. Işık zayıfladıkça, patlama hakkında ASASSN-15lh’ın
mahiyetini doğrulamak adına, daha fazla bilgiyi gün yüzüne çıkaracaktır. Fakat bu zaman alacak: ekstra parlak bir
süpernovanın kararması yaklaşık 100 gün sürer. Bu süre normal bir süpernovanın kararmasından birkaç kat daha
uzundur.
Quimby, bazı nesnelerin başlangıçta süper parlak bir süpernova gibi görünebileceğini fakat sonrasında başka birşeye
dönüşebileceğine dikkat çekiyor. “En yaygın düzenbazlar, bir karadeliğin çok yakından geçen ve parçalara
ayrılan yıldızlardır. Ya da çok heyecan verici olabilecek, yeni bir nesne sınıfına sahip olduk” diye ekliyor.
Eğer bu süper parlak bir süpernova ise, onu incelemek yeni çeşit bir patlamayı aydınlatmaya yardımcı olabilir. Bazı
astronomlar bu süpernovalar ve dev yıldızların ömürlerinin sonuna işaret eden büyük gama ışını patlamaları
arasındaki bağlantıları incelemekteler. Daha ileri yeni bir çalışma – bu yeni fikrin yangınına körükle giderek, süper
parlak bir süpernovayı, saatlerce parlamaya devam etmiş bir gama ışını patlamasına bağlamakta.
Çeviren : Gültekin METİN
Kaynak: The Astronomer’s Telegram #7774; Nature, DOI: 10.1038/nature14579

İçgüdüsel Duygu: Beyin-Bağırsak Mikrop Aksi
“Bunda hem fikir olduğum konusunda emin değilim!”
“Karnımda komik bir his var.”
“Dikkatli olsam iyi olur!”…

Bilincin teorileri bedenden geçiyor olmalı. İnsan bedenindeki organları ile şekillenen zihin nasıl entegre olmakta?
Belirli organlar örneğin kalp ve bağırsak gibi, duygular, farkındalıksız verilen kararlarda, hafıza ve bilincin genel
fonksiyonunda ne derece önemli?
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Bedenin merkezi çekimgücü, atletik egzersizlerin “kalbi-özü”, yaşamın idamesi için gerekli olan yeme ve içmenin
odağındaki bağırsak, daha üst beyin merkezleri tarafından en az kontrol edilen insan bedenindeki ikinci en büyük
beyindir.
Bu “ikinci beyin”nin içgüdüsel, düşünmede önemli olduğu düşünülmektedir ve içgüdü yaygın bir şekilde “gutfeeling–içgüdüsel his-içsel algı, sezgi “ olarak adlandırılır. Bağırsağın, korku, endişe, beklenti ve diğer önemli
duyguları deneyimlememizde önemli bir yeri vardır.

Şimdi, insan hücrelerinin toplam 10 katı kadar fazla
olan bağırsaktaki trilyonlarca mikrop, “unutulmuş organ” olarak adlandırılmakta. Çok büyük miktardaki
genleri ile bu mikroplar bağırsakta ve beyin üzerinde çok büyük etkiye sahip.
Son dönemlerde, Beyin-Bağırsak Mikrop aksi sorgulaması çok önem taşımaya başladı.
İkinci Beyin
Bağırsak sinir sistemi ve beyin daimi şekilde iletişim halindedirler. Bedenin diğer kısımlarının aksine, bağırsak
geniş, karmaşık, yarı-otonom beyindir ve beynin geri kalan kısmına göre daha çok seratonin üretimine evsahipliği
yapmaktadır. Vücut anatomisinin herhangi bir kısmına göre en fazla bağımsız karar alan bölümdür ve bağırsağın tüm
bedeni uyardığı endokrini, içsalgısı çok karmaşık ve detaylıdır.
Bağırsağın anterior singulat, orbifrontal korteks ve amigdala ile girdiği iletişiminin duygular, motivasyon ve
biliş üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Bağırsaktaki mikropların ayrıca aynı beyin bölgelerindeki hafızayı, duyguları ve davranışı da etkilediğine dair artan
kanıtlar vardır.
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Otonom sinir sistemindeki iki ana dal olan sempatik ve parasempatik sistem, derinlemesine bağırsak, kalp, akciğerler,
ve böbrek gibi tüm içorgansal organlarla bağlantılır ve ayrıca bu inanılmaz inervasyonun küçük bir kısmı bile bilinçli
olarak algılanır örneğin; bu devrelerin yeme ve bağırsak hareketleri için kullanımı gibi…
Toplamda 10 trilyon insan hücresi varken, bağırsağınızda 100 trilyon mikrop vardır.
Bağırsaktaki mikroplara ait eşsiz genleri, insan hücreleri ile karşılatırdığınızda, onların insan vücudu içinde sinyal
yolladığını ve sayıca da 150 kat daha fazla olduğunu görürsünüz (insan genlerinde 3.3 milyon mikrp geni vardır)
Mikroplar, endişeyi, ruh halini, bilişi ve acıyı etkilemektedir. Bağırsakta mevcut olan mikrop çeşitleri, bağışıklık
aktivitesinin aktivasyonu, ve sinir sistemindeki mekanizma, vagus ve sempatik nöronlarla, ve belirli metabolik
mikrop üretim ve nörotransmiterler ve hücre duvarı şekerlerinin içerdiği bağırsak hücreleri yoluyla sinyal yollar.
Unutulan Organ
Bağırsaktaki 100 trilyon mikrop (bağırsağın alt kısmında) unutulmuş organ olarak adlandırılmaktadır.
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Çünkü bağırsağınızdaki çoğu mikrop anaerob-oksijensiz ortamda yaşabilirler ve onlar laboratuvar
çalışmalarında yetiştirilemez ama şimdi biz bunların fetusun gelişiminde olduğu kadar kalıtsal ve uyarlanabilir
bağışıklık sistemi için de önemli bir rol oynadığnı biliyoruz.
Bu mikroplar, bağırsak hareketliliği, gıda emilimi ve yağ dağılımını düzenlemede rol oynamaktadır.
Her kişinin kendine has baskın bir mikrop karakteri ve sağlıkla bağlantılı gözüken dengelenmiş bir kompozisyonu
vardır. Normal bağırsaklarda bulunan iki ana bakteri; Bacteroidetes ve az miktardaki protobakteri aktinobakteri ve
fusobakterileriyle Firmucutes’tir.
Doğal bir doğumdan sonra yeni doğan bir bebek esasen mikropsuzdur, ve bir bebeğin bağırsağında 100 den fazla tür
ve 7000 mikrop karakteri yaşamaktadır. Bu karakterler sıklıkla anneninkilere benzerdir. Yenilen gıda mikropların
kompozisyonunda ana etkiye sahiptir. Örneğin; bacteroidetes, yüksek yağ ve protein ile oluşurken, prevotella yüksekkarbonhidratla ilişkilendirilir.
İlginç olan; yaşlılardaki öz mikrobiyatanın daha genç yetişkinlerdekine göre farklı olduğudur ve kompozisyonun da
doğrudan sağlık çıktıları ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.
Bağırsaktaki Nöronlar
Bağırsak, pek çok lokal gangliyon ve sinir ağları ile beynin dışındaki en geniş sinir sistemine sahiptir. Bağırsak ve
beyin arasında sadece az miktarda çift yönlü bağlantı vardır.

Yukarıda da bildirildiği üzere, anatomik sinir sistemi vasıtasıyla olan ana bağlantılar, sempatik ve
parasempatik olanlardır. Hem sempatik (adrenalin-savaş ya da kaç) hem de parasempatik (dinlenme, rüya,
yeniden yapılanma—asetilkolin) sinir sistemi, duygularda ve uyku, rüya, beden farkındalığı ve sipiritüel
deneyimde önemlidir.
Hipotalamik adrenal—böbrek üstü yollardaki spinal-omura ilişkin refleksler ve sinirler, hem bağışıklık hem de
duygusal sistemler için çok önemlidir ve hipotalamus ve aimgdala ile de iletişim halindedirler.
Beyin-bağırsak etkileşimi, yeme bozuklukları, kronik bağırsak sancısı ve enflamasyon bozuklukları ile
bağdaştırlmaktadır. Beyin-bağırsak etkileşimindeki değişimlerin, bağırsak enflamasyonu ve stres reaksiyonları ve
davranışları ile yüksek oranda bağlantısı olduğu artık şimdilerde net olarak gözükmektedir. Stres, endişe ve huzursuz
bağırsak sendromu gibi bağırsak bozuklukları arasında oldukça fazla ilişkilendirme de mevcutttur.

50

Mikroplar ve Bağırsak-Beyin İlişkisi

Mikroplar, bağırsak ve beyinin iki yönlü etkileşimlerini hayati derecede etkilerler. Daha önce yapılan bir
yayında, bağırsaktaki mikropların beyine etki gönderdiğinden, bunun da yeni beyin hücreleri yaratmak üzere
BDNF’yi ve diğer sinyalleri uyardığından bahsedilmişti. Bu sinyaller, kana sinyal yollayan bağırsaklardaki büyük
endokrin hücre ağının parçası. Bu sinyaller, devasa vagus sinirini etkileyebilir ve beyinde değişikliklere yol açabilir.
Ayrıca lokal gastrointestinal(sindirim sistemi) fonksiyonu da düzenlerler.
Bağışıklık sistemi, beyine bilgi aktarmada çok önemlidir. Vücudun bağışıklık hücrelerinin %75’i
bağırsaklarda yer almaktadır. Bağışıklık sistemi aslında oradaki trilyonlarca mikroba çok tepkisel değildir. Ama
her nasılsa bu gruplardan bir tanesi saldırgan bir değişime uğrarsa, bağışıklık sistemi de derhal alarma geçer;
endokrin hücreler ve sinyaller ile etkileşime geçer. Hücreler, düşman olmayan mikroplara tonik tepki verirler.
Mikrop Etki Mekanizmaları
Bağırsak- beyin eksenindeki mikrop mekanizmaları komplekstir.
Vagus Siniri (Akciğer-Mide Siniri)

Hem bağırsak ve beyin arasındaki bağlantı, hem de mikropların etkisi bakımından belki de en önemli sinir
büyük karmaşık vagus siniridir. Vagus iki yönlüdür. Vagus yapısını oluşturan %80 duyusal sinyaller sebebiyle,
bağırsak hareketliliğini, kalp atış hızını düzenler ve de akciğerler üzerinde direk etkilidir. Vagus etkisi antiinflamatuar(iltihap önleyici) olabilir. Alfa7 nikotinik sinirleri yoluyla mikrobik kan enfeksiyonuna karşı korurlar.
Ama bağırsak ve beyin arasındaki tüm etkilerden vagus sorumlu değildir. Çünkü vagusun elimine edilmesi bazı
etkileri durdurmamıştır.
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Bağışıklık Sistemi
Hem doğuştan gelen hem de adaptif(uyarlayıcı) sistemler hücre yüzeyinde mikrop kolonileri barındırırlar. Bağışıklık
sistemleri her iki yolla da sinir sistemi
desteği alır. İmmun stokinler, özellikle de interlökin IL4(bağışıklık sistemi cevabını artıran bir madde) ve interferongama depresyonla ilişkilidir. Ek olarak, uyarıcı stokinlerdeki B longum infantis mikrobu, anneden ayrılmaya bağlı
depresyonu artırmaktadır.
Mikrop Metabolizması
Bakterilerdeki 3.3 milyon gen içinden pek çoğu psikoaktif sinyaller yaratma yeteneğine sahipler. Bazıları da
nörotransmitter ve nöromodülatörler oluştururlar. Farklı mikrop türleri GABA, noradrenalin, seratonin, dopamin
ve de duyguyu etkileyen ana transmitterler olan asetilkolin üretirler. Inflamatuar faktörler ve steroidler
tarafından uyarıldıklarında, mikroplar triptofan ve kynurine üretirler. Önceki bir yayında, kaygı ve depresyonu
etkileyen mikrobik etkiler detaylı anlatılmıştı. Bu nörotransmitterlerden hangisinin üretildiğini anlamada
probiyotiklerin çok önemli etkisi vardır.
Diğer mikroplar hücre duvarı şekeriyle tesir etmektedirler. Bu şekerler, insan hücrelerini asitler ve safradan koruyan,
bir dış kabuğu olan probiyotik mikropların önemli bir mekanizmasıdır. Ayrıca mikropları bağışıklık sisteminin
tepkisinden de korurlar. Hücre duvarı bileşenleri, birincil (afferent)getirici aksonlarda etkili olan sinyal
moleküllerinin salınımı için epitel kaplama hücrelerini uyarırlar.
Probiyotikler

Kötüye karşılık iyi bakterilerin dinamiği tüm insan fonksiyonlarında son derece önemlidir ve pek çok yönden
bağırsak-beyin sinyallerini etkiler. Probiyotikler, pozitif mikropların hastalıkla savaştığı bir çeşit
ilaçtırlar.Araştırılması en zor olan şey ise, pek çok farklı mikrobun farklı probiyotik etkilerinin olmasıdır. Bunlar
daha yeni listelenmeye başladı ve kesinlikle gelecekteki tıbbi tedavilerde kullanılacaklar.
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Son zamanlarda, son derece tehlikeli clostridium difficile colitis( kalınbağırsak iltihabı) probiyotikler ile
başarılı bir şekilde tedavi edildi.
Araştırmalar, probiyotik bakterilerin gıda bileşenleri için etkin olduklarını, şekeri fermente ürünlere dönüştürdüğünü,
vitamin ve diğer büyüme maddeleri ürettiğini, diğer bakterilere toksik maddeler ürettiğini, nörotransmitter bağlanma
alanları için etkin olduklarını göstermektedir.
Probiyotikler bağırsaklardaki bariyer işlevini geliştirebilir, inflamasyonu azaltabilir ve immun tepkileri uyarabilir.
Probiyotikler, opioid ve kanabioid reseptörleri etkileyebilirler ve bu da ağrı üzerinde etkilidir.
Probiyotikler, IBS (hassas bağırsak sendromu), kaygı-endişe, stres ve ruh halinin iyileştirilmesi konusunda yardımcı
olmaktadır. Bu da, hastalıklı davranış, depresyon ve kaygı yaratan sitokinlerin saldırısıyla oluyor gibi görünmekte.
Vagus siniri bazı probiyotik etkiler için de son derece önemli görünüyor.
Belirli Beyin-Bağırsak-Mikrop Etkileri
Mikroplar ve beyindeki çift yönlü etki noktalarını birleştiren çok sayıda araştırma sonuçları bulunmaktadır.
Stres
Stresin kompleks mekanizması üzerinde hala çalışılmaktadır. Stresi genelde bağırsakların çalışması yoluyla algılarız.
Hipotalamus-pineal adrenal (HPA) eksenindeki stresle alakalı sinyaller, mikrobiyal bağırsak kompozisyonunu büyük
oranda etkiler ve belirlerler.
Bebek hayvanların annelerinden ayırılması HPA’ya ve bağırsaklardaki mikrop topluluğunda da değişikliğe neden
oldu.

Hayvanların kısıtlanmaktan kaynaklanan kronik stresi, spp.bakteroitlerin göreceli bolluğunu azalttı ve daha tehlikeli
bir mikrop olan clostridium u arttırdı.
Mikropsuz fare stres tepkileri, bifidobakteriyum infantis mikroplarının eklenmesiyle birlikte azalma gösterdi.
Probiyotik laktobasil, bağırsak bariyer sızdırmasını önleyerek kronik strese yardımcı oldu. Bu da stres tepkisini
modüle etti.
Yavru farelerin erkenden annelerinden ayırıldığı depresyondaki bir model farede, bir probiyotik stresli davranışı yok
etti ve beyindeki CRF ve noradrenalini değiştirdi. Kolit olan farelerde ise, aynı probiyotik endişeyi durdurdu,
hipokampüsteki BDNF’yi normalleştirdi.
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Bilişsellik
Çocuklarda, normal gelişim için mikrop kolonileşmesinin gerçekleşmesi gerekli olan kritik bir dönem
var. Mikropsuz farelerde daha az BDNF vardı. Ayrıca bilişsel kayıp ve daha az işleyen bellek yanı sıra, korteks ve
hipokampüsteki önemli sinirlerde bir azalma görüldü.
Mikropsuz farelere, kendi cinslerinin normal mikroplarından verildiğinde, kendi türlerine özgü değil de mikrop
çeşidine bağlı davranış sergilediler. Başka bir araştırma da göstermektedir ki, ayrı mikrop türü endişe ve depresyona
yatkınlığı etkilemektedir.
Otizm
Otistik spektrum bozukluğu (ASD) olan pek çok kişi de aynı zamanda bağırsak (GI) rahatsızlıkları da görülür.
Mikrop kompozisyonunu değiştirmiş gibi görünürler ama bunun antibiyotikler ya da özel beslenmeyle alakası olup
olmadığı henüz kesin değildir. ASD hastaları ayrıca kısa zincirli yağ asitlerini de değiştirdiler. Bu da beyini
etkileyebilir. Hayvanlarda bu yağ asitlerinin girişi davranışsal değişiklikler gösterdi. Geç başlangıçlı otizm ya da 18
aylık olduktan sonra gerileyici otizm yaşayan çocuklarda, bağırsak alışkanlıkları değişti. Çok açıkça olmasa da, farklı
bakteri çeşitleri bununla ilişkilendirildi.
Karaciğer Hastalığından Kaynaklanan Bozulma
Ciddi karaciğer rahatsızlığından kaynaklanan bozulma (ansefalopati), daha fazla bozulmaya sebep oluyor görünen ve
belirli mikropları yok etmek üzere kullanılan antibiyotikler ile geri döndürülebilir. Psikiyatrik hastalıklar, hassas
bağırsak bozukluğuyla ilgili görünüyor.
Besin

Beyin-bağırsak-mikrop ekseninde, besin ile alakalı pek çok kompleks sinyal var. Spinal kord(omurilik) sinirleri,
vagus siniri, mikroplar ve endokrin hepsi besin sinyali gönderirler. Kandaki bağırsak peptitleri, hipotalamusa ve vagal
komplekse ulaşırlar. Gıda alınımı, keyif yanı sıra bulantı ve tiksintiye de yol açar. Endokrin sinyaller, tokluk sinyali
verirler. Lokal bağışıklık hücreleri, ağrılı bir rahatsızlık ve bulantı sinyali gönderebilirler. Yeni bir araştırmaya göre,
insanlardaki bağırsak mikrop kolonileri ile obezite arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunmaktadır.
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Bağırsak Duygular
İnsanlar iki temel şekilde karar veriler: Bir tanesi içgüdüsel, hızlı ve duygularla bağlantılıdır. Diğeri ise yavaş ve
analitiktir. Hızlı tepkide, içgüdüsel sistemi kullanmak gereklidir. Rasgele çevresel etkilerden kaçınmak için, bilinçli
bir kararda, yavaş ve analitik yaklaşım daha iyi olabilir. Sezgisel süreç genelde “bağırsak kararları” olarak görülür.
Motor bellek ve otobiyografik anıların da dahil olduğu deneyimlerimize dayanan bedensel hislerimizle son derece
bağlantılıdır. Bağırsakların “bağırsak tepkisini” ne kadar tetiklediği, duyguların sezgilerle ne kadar bağlantılı olduğu
hala cevaplanmayı bekleyen sorular. Ama bağırsakların bazı duygularla bağlantılı olduğu; ki bunlara stres, endişe ve
korku da dahil, ve bunlarında sezgiyle bağlantılı olduğu kesin. Başka bir soru da “unutulmuş organımız” ınbağırsaklardaki trilyonlarca mikrop- bu bağırsak tepkilerini etkilemesidir.
Beyindeki insular korteks bölümü çok geniş bir duygu ağından sorumludur: Endişe, korku, gerginlik, denge kaybı,
ağlama, baş dönmesi gibi negatif duygular. Gülme ve empati gibi pozitif duygular. Korteksin bu bölgesi, vücuttaki
dahili duyusal bilgiyle son derece entegre olmuş durumdadır ve bağırsaklar ve mikroplardan etkilenir. Insula ağrı,
ateş, fiziksel terleme, kalp hızı, dolu idrar kesesi, nefes darlığı, yutkunma, konuşma becerisi, kokulardan tiksinme ve
bağırsak duyarlıkları gibi inflamatuar duyulara ilişkin sinyalleri entegre eder. Bu önemli kortikal merkez, vücuttaki
organlardan gelen çeşitli fiziksel duyuları, çoğu duyguyu entegre eder; önemli kararların alınmasında sorumludur.
Ayrıca mikroplardan gelen sinyallerden de etkilenir.
ALBERT EINSTEIN
“Sezgisel akıl kutsal bir hediyedir. Rasyonel akıl ise sadık bir köle. Biz köleyi onurlandıran ve hediyeyi unutan
bir toplum yarattık.”

Sonuç
Akıl ve duygu ile ilgili son çalışmalar, bedensel deneyimlerin ve bedensel durumla ilgili hatıraların duygular
üzerinde çok önemli olduğunu ileri sürmektedir. Bu da zihin ve karar verme açısından çok önemlidir.
Vücuttaki organlar ve beyin arasındaki iki yollu iletişim, bu süreçte çok önemli sinyallerdir. Öyle görünüyor ki,
mikrop gruplarımız kan aracılığıyla mikroplardan gelen direk sinyaller yüzünden önemli bir role sahipler.
Ayrıca, sinir sistemiyle son derece entegre sinyalleşerek, bağışıklık sistemini etkilemesi bakımından da son derece
önemlidir.
Gömülü olan zihin, ne vücudun organlarından ne de mikroplardan ayrılabilir.

55

Çevirenler: AylinER – Sıdıka ÖZEMRE
http://jonlieffmd.com/blog/gut-feelings-the-brain-gut-microbe-axis

Az Yağlı Beslenme Zararlı
AZ YAĞLI BESLENME BEYİN SAĞLIĞINIZA NEDEN ZARAR VERİR ve BU KONUDA NE YAPMALIDIR?

Günümüzde beyin problemlerinde adeta bir salgınla karşı karşıyayız.

Endişe, bilinç bulanıklığı, zihinsel yorgunluk, depresyon, dikkat eksikliği, otizm, Alzeimer, Parkinson, Multiple
Sikloris gibi hemen her kesi bir şekilde etkileyen durumlardan oluşan uzun bir liste.
Her zamankinden çok bunlarla savaşıyoruz. “Neden?” diye kendimize sormalıyız.
Modern dünyada beyin sağlığının azalmasıyla ilgili pek çok karmaşık sebep olsada, bence en büyük sorumlulardan
biri olan şey hakkında konuşalım.
Yağ Korkusu: Neden Önemli Besinlerden Kendimizi Mahrum Ediyoruz?
Yıllar boyunca yağ ve kolesterol, beslenmemiz içerisinde öcüleştirildi. 20.yüzyılın ikinci yarısından beri, bu gıdaların
damarlarımızı tıkadığını, kilo aldırdığını duyuyoruz. Dolayısıyla bizde bunlardan sakınıyoruz.
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Günümüzde bu inanç hala devam ediyor. Ama artık bu düşüncenin günleri sayılı. 2014 yılında ‘Neurology’ tıp
dergisinde şunu ortaya koydu: Yaygın inanışın aksine aslında yüksek kolesterol ile felç arasında bir bağlantı
olmayabilir. Başka bir araştırmada ise, düşük kolesterolün ölüm riskini artırabileceği söylendi. Aynı zamanda,
statinlerin( kolesterol düşürücü ilaçlar) pek çok yan etkisi vardır. Bunlardan bazıları da hafıza kaybı ve beyin işlev
bozukluğudur.
İşin aslı şu ki, vücudunuzdaki en yağlı organ olarak beyin %60 yağdan oluşmaktadır. Vücudunuzdaki kolesterolün
nerdeyse %25’i de beyninizdedir.
Öyleyse beyninizi, kendisini oluşturan besinlerden neden mahrum edesiniz?
Kolesterol ve yağ tüketimi beyin sağlığı ve işlevi bakımından son derece önemlidir. Ama yıllardır beynimizi en
sevdiği besinlere aç bırakıyoruz.
Şeker mi Yağ mı? Beyninizi hangisiyle doyurmalısınız?
Günümüzde standart batılı beslenmesi hemen hemen aynı şeyin farklı türleri etrafında döner durur: Şeker.
Abur cuburlardaki rafine karbonhidratlar, ekmekler, makarnalar, meyve ve meyve suları..Hemen hemen yediğimiz
her şeyde şeker var. Ama acaba beyniniz için en iyi beslenme şekli şeker midir?
2013 yılında yapılan bir araştırmada, diyabetik olmayanlardaki yüksek kan şekeri oranı, beynin Alzeimer
hastalığından etkilenen bölgelerindeki işlevi azalttı. Alzeimer’ın tıp literatüründe “tip 3 diabet” olarak
adlandırılmasının nedenlerinden birisi de budur.
Diğer taraftan, ketojenik bir beslenmenin-şekerin değil de yağın öncelikli enerji kaynağı olduğu beslenme-beyin
sağlığınız için son derece önemli şeyler yaptığı gösterilmiştir.

Şekerli hız treninin aksine, sağlıklı yağlar yavaş, sürdürülebilir enerji çeşididir. Biyoloji en doğrusunu bilir:
Doğduğunda bebekler beyin gelişimi ve enerji için, anne sütü formunda yağa ihtiyaç duyarlar.
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Uzun lafın kısası: Beynimizin düzgün çalışması için çok enerjiye ihtiyacı vardır. Biyolojik ve evrimsel olarak,
optimal beyin sağlığı için en sürdürülebilir enerji şekli iyi yağlardır.
Peki öyleyse ne yapalım? Daha Sağlıklı Bir Beyin İçin 3 Yol
1. Sağlık Laboratuarlarına Gidin
Beyin sağlığınızın iyi olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak pek çok laboratuar testleri tavsiye edebilirim.
Mesela, homocyseine ve açlık insülin testlerini araştırın. Bu laboratuarlarda size özel bir destek sağlanabilir. Sonrası
içinde sizi yönlendireceklerdir.
2.
Beyninizi iyi yağlarla doyurun
Yağ ve kolesterole bakış açınızı değiştirmek zorlayıcı olabilir. Özellikle de yıllarca bunlardan uzak durmaya
çalıştıysanız.
Öncelikle kendinizi beyin sağlığınız için en yararlı olan yağ çeşitleri konusunda eğitin. Inflamasyonu düşüren en
etkili yağ çeşitlerini kesinlikle öğrenin. Inflamasyon her beyin problemiyle bağlantılıdır.
Mesela, arachidonic and docosahexaenoic asitleri beyin sağlığı üzerinde önemli rolü olan 2 yağ çeşididirler.Peki
bunları tüketebileceğimiz en iyi kaynak nedir?

Çayırda beslenen hayvan eti ve doğal ortamında avlanmış balık.
Hindistan cevizi yağı da beyniniz için bitki tabanlı harika bir yağ kaynağıdır. Hindistan cevizi yağında MCT (orta
zincirli trigliserit) vardır. Bunun da bilişsel fonksiyonu geliştirdiği gösterilmiştir. Tekli doymamış yağlar, mesela
natürel birinci zeytinyağ ve avokado, beyniniz için çok faydalıdır.
Yağı hayatınıza yavaşça dahil edin. Yıllar boyu az yağlı yedikten sonra, vücut sisteminizin sağlıklı yağ tüketimine
adapte olması biraz süre alacaktır.
3.
Kişiye Özel Fonksiyonel Tıbbi Bakım Alın
Fonksiyonel Tıp, bir kişi için iyi olan bir şeyin sizin için iyi olamayabileceğini bilir. Genel olarak, sağlıklı yağları
beslenmemize dahil etmek akıllıca bir adımdır. Ama sizin için ne kadar miktar gereklidir?
İdeal yağ, karbonhidrat ve protein oranlarına kişisel olarak değerlendirme yapıp, karar verilmelidir. Mesela bazı
insanlar için ketojenik beslenme iyi değildir. Beyniniz için gerekli olan hedef besinler kişisel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.mindbodygreen.com/0-20584/why-low-fat-diets-wreck-your-brain-health-what-to-do-about-it.html
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Stres Bedeni Nasıl Etkiler
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Yenilenen Beden
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Yağ Kaybettiğinde Ne Olur
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Plasebo Gücü
Plasebo Gücü: Hastalar Plasebo Aldıklarını Bildikleri Halde Halâ Rahatlama Hissediyorlar!
Aç olduğunuzu düşünmediğiniz bir anda bir arkadaşınız size ne kadar aç olduğunu söylüyor ya da taze pişmiş pizza
kokusu alıyorsunuz ve birden açlık hissediyorsunuz. Ya da bir ameliyat geçirmişsiniz ve biraz morfine ihtiyaç
duyuyorsunuz, morfin için düğmeye bastığınız anda, ilaç damarlarınızda daha yol almadan rahatlama
hissediyorsunuz.

Bu iki durum çok sık üzerinde çalışılan plasebo etkisini etkili bir şekilde gösteren örneklerden ve bu örneklerdeki
durum insan beyninin gücü konusunda halâ kafaları da karıştırmakta.
Kaliforniya Üniversitesi-Boulder mezunuScott Shafer, Yardımcı Profesör Tot Wager ile Psikoloji ve Nörobilim
Bölümü’nde bulunan O’nun Bilişsel ve Etkili Nörobilim Laboratuvarında plasebo etkisi hakkında daha ileri bir
bilgiye sahip olmak için ilginç bir araştırma yürütürler. Bu araştırma plasebo etkisinin nasıl ve ne zaman çalışıp
çalışmadığı ile ilgilidir.
Bu araştırmada, Schaffer, araştırmaya katılanların ağrılarını dindirmede kendilerine uygulanan tedavinin hiç bir tıbbi
değeri olmadığını bilmelerine rağmen, onlar üzerinde plasebo etkisinin halâ işe yaradığını keşfeder.
Deneklerin, plasebonun işe yaradığına şartlanması için bol zamana ihtiyaçları vardır. (Bu durumda 4 seans) Bu 4
seanstan sonra, onlara tedavinin sahte olduğu açıklansa bile, denekler acının hafiflediği hissini duymaya devam
ederler. Ancak, katılımcılara sadece ilk seanstan hemen sonra tedavinin sahte olduğu söylendiği zaman, onlar devam
eden bir plasebo etkisi göstermezler.
Buluşlar, tedavi belirtilerini olumlu sonuçlarla desteklemenin, acının dindirilmesi için rapor edilmiş beklentilerden
bağımsız plasebo etkisi yaratabileceğini önermekte.
Bu araştırmanın baş yazarlarından Wager: “Plasebo etkisinin önemli içerikleri hakkında halâ öğrenmeye devam
ediyoruz. Bizim şimdilerde plasebo etkisi hakkında düşündüğümüz şey; kişilerin hem tedavinin gücü, hem de
bu inançlarla tutarlı deneyimlere gereksinimlerinin olduğu. Bu deneyimler, beyne tedavi gerçekmiş gibi tepki
vermesini öğretiyor. Öğrenme meydana geldikten sonra, siz buna inanmasanız da beyniniz halâ plaseboya
tepki verebiliyor.”
Shafer, Wagner ve bu araştırmanın diğer yazarlarından biri olan Maryland Baltimore Üniversitesi’nden Luana
Colloca “Şartlandırılmış Plasebo Analjesi-Acı Yitimi Denekler Plasebo Aldıklarını Bildiklerinde de Devam
Etmekte” konulu araştırmalarını Journal of Pain adlı derginin Mayıs sayısında yayınlarlar.
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33 yaşındaki Schafer, plasebo hakkındaki araştırma alanını geliştirmede danışmanının ona yardım ettiğini belirtmekte
ve şunları söylemekte: “Benim genel ilgi alanım özellikle etrafımızdaki çevreyi tahmin etmeyi öğrenme;
plaseboların nasıl oluştuğu ve ne zaman ve neden açığa çıktığı ki bu, gerçekten de ilginç.”
Araştırmayı sürdürmek için Schafer ve Collaca,araştıma deneklerinin dirsekle bilekleri arasına seramik bir ısıtma
çubuğu uygularlar. Güçlü acı hissi uyandırmak için onları yakmaycak kadar yeterli ısı verirler.
İlginç bir şekilde, Schafer, bazı deneklerin ön kollarında normal bir acı toleransından daha yüksek toleransa sahip
olduklarını tespit eder ve onların deneye devam etmelerini istemez. Bu kişilerden bazılarının servis sektöründe olup,
sıcak tabak taşımaya alışkın oldukları ilginç bir şekilde ortaya çıkar.
Başlangıçtaki elemeleri geçen deneklere 33 dereceye kadar ısı uyguladıktan sonra, Schafer, etkilenmiş cilde
analjezik-ağrı kesici jel olduğunu düşündükleri jeli sürer. Daha sonrada dereceyi düşürür. Bu sahte tedaviyiyi daha da
beslemek için, deneklerden ilaç formlarını okumalarını ve karaciğer problemi yaşayıp yaşamadıklarını ya da bu
tedavi öncesinde başka ilaç kullanıp kullanmadıklarını belirtmelerini ister.
Deneklere uyguladığı tedavi, ciddi anlamda ilaç gibi gözüken ama aslında mavi gıda boyalı vazalindir.
Schafer: “Onlar tedavinin acıyı dindirmede etkin olduğuna inandılar. Bu işlemden sonra,onlar plasebo etkisine
sahip oldular. Biz onları orta yoğunlukta tedavi ile ve tedavisiz test ettik. Onlar, plasebo (sahte jel-vazalin!) ile
daha az acıya sahip olduklarını bildirdiler.”

Shafer için bu araştırma tespitlerinin, uyuşturucu-ilâç bağımlığını tedavi etmede ya da ameliyat olmuş ve çok güçlü
ilaçlar alan ve potansiyel olarak ağrı kesicilere bağımlılığı olan çocuklar ya da yetişkinler için acı yönetiminde ve
tedavisinde yeni yollar bulmada kapı açabileceğini belirtmekte.
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Schafer: “Bir çocuk bu ilacın işe yaradığına dair bir deneyime sahipse, o zaman o ilacın kullanılmasını kesip,
yerine plasebo vererek, onlara o ilacı içtikleri düşündürtülerek, plaseboyu içmeye devam etmelerini
sağlatabilirsiniz.”
Schafer, plasebo jelin işe yaradığını gördükten sonra,beynin deneklerde önemli ve ana rol oynadığina inanıyor ve bu
konuda daha çok araştırma yapılması gerektiğini bildiriyor.
Schafer: “Plasebonun, beyindeki ağrı giderici maddelerin salgısını tetiklediğini biliyoruz. Ancak, bu
beklentiden bağımsız plasebo etkisinin aynı sistemleri mi yoksa farklı sistemleri mi kullandığını henüz
bilmiyoruz.”
Çeviren:AylinEr
http://neurosciencenews.com/placebo-effect-psychology-pain-2309/

Laktoz İntoleransı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Düzenli olarak tüketen herkes sütü sindiremez. Laktoz intoleransı olduğunu sanan kişiler de aslında belki
yanılıyordur. New Scientist bu durumu gözler önüne seriyor.

Laktoz intolerant (Laktoza karşı duyarlı) olan kişiler her hangi bir semptom olmaksızın makul miktarlarda süt
içmenin tadını çıkarabilirler.
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Sütün içindeki ana şeker olan laktozu sindirebilmek, laktaz denilen bir enzimi gerektirir. Bebek memelilerin tamamı
bunu üretir. Ama sütten kesilme zamanında bu üretim durur. Bu enzimden yoksun olan insanlarda, laktoz kolona
geçer ve orada gaz ve sıvı oluşturan bakterileri besler. Bu da ağrılı şişkinliğe, kramplara ve ishale neden olur. Bu
duruma laktoz intoleransı ya da emilim bozukluğu denir.
Yetişkinlerin laktaz üretmeye devam etmesine neden olan bir mutasyon yaklaşık 7bin yıl önce oluştu. Şu anda
yetişkinlerin %35’i sütü sindirebiliyor. Yine de belirgin coğrafi değişkenler mevcut. (Haritaya bakınız) Çin ve Güney
Doğu Asya’da insanların %90’ından fazlasının Laktoz intolerant olduğu düşünülmektedir. Buna kıyasla bu rakam
kuzey Avrupa’da %2 ila 20 arasındadır.
Laktoz Bozunumu
Yetişkinlerin sadece 3’te 1’i sütü sindirebilir. Geri kalanı, şeker sütünü işlemek için gerekli olan enzimi yapmayı
bırakır.

Ama laktoz intolerant olanlarda, çoğunlukla 16 yaşına gelmeden önce semptomlar görülür. Bu demek değildir ki,
yetişkinlerde bu durum görülmez. İnsanlar mide iltihabı, bağırsak problemi ve diğer bazı durumlardan dolayı geçici
olarak laktoz intolerant olabilirler.
İngiliz Diyetetik Kurumu’ndan Sioned Quirk: “Bağırsaklarımız hassas organlardır. Hastaysak, stresli ya da
yorgunsak, muhtemelen bir çeşit bağırsak semptomumuz olur. Bunun mutlaka laktoz intoleransı olması
gerekmez” dedi.
Sayısız test kitinin bunu saptadığı söylenir; ama bunların hepsi güvenilir değildir ve somut bilime dayanmaz. Eğer
laktoz intolerant olduğunuzdan şüphe ediyorsanız, Quirk, doktorunuzda klinik bir test yaptırmanızı tavsiye ediyor. Bu
da genellikle, bağırsak bakterileri tarafından laktozun fermente edilmesini tespit eden “laktoz tolere” testidir.
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Bu durumla ilgili başka yanlış anlamalar da vardır. Laktozu gerçekten absorbe edemeyen insanlar, makul miktarlarda
süt tüketebilirler, semptom göstermezler.-tek seferde yaklaşık 250 mililitre. Gün içine yayılırsa bu miktarın iki katı
içilebilir. Ayrıca yoğurt ve sert peynir de sorunsuzca tüketebilirler. Çünkü laktozun çoğunluğu bunların üretimleri
aşamasında bozunmuştur. Ama keçi, bufalo, koyun ya da Tibet sığır sütünden kaçınmalılar. Bunların hepsi inek
sütüne yakın seviyelerde laktoz içerir.
Son olarak, bazı ünlüler cilt rahatsızlıkları, kilo alımı, astım gibi rahatsızlıklardan laktoz intoleransı sorumlu tutsalar
da, bu rahatsızlıkların hiç biri bağırsaklardaki laktozun emilememesinden kaynaklanıyor görünmüyor.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/dn27938-everything-you-need-to-know-about-lactose-intolerance/

İçki ve Sigara Bunama Riskini Artırıyor

Sağlıksız Alışkanlıklar Hafızayla İlişkili Beyin Bölgelerindeki Gri Maddeyi Azaltıyor!
•

Obezite, şeker hastalığı ve içki gri madde ile ilişkilendiriliyor.
● Araştırmacılar deneklerin yaşam stilleri ile beyin yapılarını ilişkilendirdiler.
● 50 yaş üstü ve altına sorular soruldu ve kötü alışkanlıkları tespit edildi.
● İçki ve sigara içenler daha küçük hipokampüslere sahipler.
İçki ve sigara yaşamın ilerki safhalarında bunama riski oluşturmakta. Çünkü, bu ikisi beynin ana kısımlarını
küçültüyor.
Uzmanlar sağlıksız yaşam tarz faktörlerinin “gri madde“, bilgiyi işleyen hücreleri azalttığı konusunda uyarıyorlar.
Obezite,şeker hastalığı,içki ve sigaranın her biri hafıza ile bağlantılı beynin önemli kısımlarındaki gri maddenin
hacminin küçülmesi ile ilişkilendirilmekte.
Araştırmacılar, 1600 kişinin beyinlerini tarayarak, araştırmaya katılanların yaşam stilleri ile beyin yapılarını
ilişkilendirebildiler.

Ekip,50 yaş üstü 800 kişi ve 50 yaş altı 800 kişiye sorular sordular ve kötü alışkanlıklarını tespit ettiler.
7 yıl sonra gönüllüleri tekrar çağırdılar ve Alzheimer hastalığının erken işaretleri ve bunamanın diğer şekillerini
gösteren gönüllülere bir dizi IQ testi yapmadan önce MIR makinesi kullanarak onların beyinlerini taradılar.
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Los Angeles,Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden bu çalısmanın da yazarı Dr. Kevin King şunları ifade ediyor:
“Vasküler risk faktörlerinin beyne zarar verdiğini ve bilişsel yetersizlikle sonuçladığını zaten biliyoruz. Ancak,
tespitlerimiz belirli vasküler risk faktörleri ve beyin sağlığı arasındaki ilişki hakkında bizlere daha somut bir
fikir verdi.”
Ekip, beynin hafıza ve bilgiyi geri çağırmaya yönelik 3 kısmının (hipokampus, precuneus, posterior singulat korteks)
şeklini incelediler.
Alkol kullanımı risk faktörü ve şeker hastalığının toplam beyin hacminin küçülmesi ile bağdaştırılması,sigara ve
obezitenin ise posterior singulat korteksin hacminde küçülmeyle ilişkilendirilmesine dair elde edilen sonuçlar
bugünkü Radyoloji Dergisinde yayınlandı.
İçki ve sigara içenlerin hipokampüsleri daha küçük olurken,içki içenlerin ayrıca aşırı kilo ve yüksek kan şekerine
bağlı daha küçük precuneuslara da sahiptirler.
Ekip, düşük düşünme becerilerinin ve bilgiyi hatırlamanın beynin her bir alanında daha düşük hacim ile
ilişkilendiğini IQ testlerinde tespit ettiler.
Dr. King: “Şu anda Alzheimer hastalığını etkin bir şekilde tedavi edemediğimizden dolayı, odak noktamız
hastalığı önlemek. Gelecekte hastalarımıza rutin klinik görüntülme süresince beyin sağlıkları hakkında sahip
olabilecekleri farklı risk faktör etkileri hakkında yararlı ve uygulanabilir bilgi sunabiliriz.”
İngiltere’deki Alzheimer Hastalığı Araştırmasının başkanı Hilary Evans şunları söylüyor: “Kalbiniz için iyi olan
beyniniz için de iyidir. Dolayısıyla kilonuzu kontrol altında tutmak, yeterli egzersiz yapmak,sağlıklı yemek ve
sigarayı bırakmak bunama riskini düşürmeye yardımcı olabilir.”
Araştırmacılar,yaşam faktörlerinin beyin üzerindeki biyolijik etkisini inceleyerek,bunamaya neyin neden olduğunu
daha çok anlayacaklar ve başlangıç semptomlarını ertelemeye yardım edebilecek önleyici stratejiler oluşturacaklardır.
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Evans: “Her zaman sebep ve sonucu birbirinden ayırmak zordur ve dolayısıyla beyin küçülmesine
kardiyovasküler faktörler neden olmaktadır demek mümkün de değil. Bunama başlangıcını yaşam stili
modifikasyonları ya da hastalığı yavaşlatma tedavileri ile erteleyebilir miyiz bilmiyoruz.2020 yılına kadar
İngiltere’deki bunama hastalığına sahip olanların sayısını yaklaşık 200.000 azaltabiliriz.”
Çeviren:AylinEr
http://wordlink.com/l/1f1Da

Anıların Kodlanması ve Geri Çağrılması
Hipokampal İşlevi Hücresel Seviyede Anlamak
Beynin hipokampüs adlı alanına ait aynı bölge ve hatta aynı hücrelerin, anıların kodlanması ve geri
çağrılmasıyla alâkası var mıdır ya da bu yapının farklı bölgeleri bağlantılı mıdır? Bu soru sinirbilimcileri
uzun zamandır meşgul ediyor. Ruhr Üniversitesi’nden Mercator Araştırma Grubu “Belleğin Yapısı”, her iki
proseste de aynı beyin hücrelerinin faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Bulgularını Hippocampus dergisinde
yayınladılar.
Hipokampüs: hafızanın anahtarı
“Belleğin Fonksiyonel Yapısı” çalışma grubundan Dr Nozomu Nakamura ve Prof Dr Magdalena Sauvage, projeleri
boyunca beynin hipokampüs alanına odaklandılar. Denizatı benzeri bu yapı, uzun süreli belleğin oluşumunda ve
sonrasında bellek içeriğinin geri çağırımında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu, bellek kaybı (amnezi) olan
hastalarda ya da bu bölgenin hasar görmesiyle ciddi bellek yitimi olan yaşlı hastalarda kanıtlandı.
Anıların kodlanması ve geri çağırımı
Araştırmacılar, fareler üzerindeki çalışmalarıyla, insanlar için standardize edilmiş bir kelime-tabanlı hafıza
testi uyarladılar. Araştırmacılar, kum dolu kupalara küçük ikramlar gizlediler. Ek olarak her kupa, farelerin ikramları
ararken koklayabileceği, kekik ya da kişniş gibi ayrı bir kokuya sahipti. Her eğitim ünitesi üç aşamadan meydana
gelmekteydi. Öğrenme aşamasında, araştırmacılar hayvanlara birkaç koku sundular. Devamında bir ara verildi ve
akabinde tanıma aşamasına geçildi. İkincide, hayvanlara diğer kokuların yanısıra öğrenme aşamasındaki kokular da
sunuldu. Hayvanlar, doğru tepki için ödüllendirildikleri yer olan kafesin arka duvarına koşarak öğrenme
aşamasındaki bir kokuyu tanıdıklarını ortaya koydular. Bununla birlikte koku, öğrenme aşamasındaki kokulardan biri
değilse bunu ön patileriyle kumu eşeleyerek gösterdiler.

68

Moleküler görüntüleme kullanılarak, araştırmacılar hipokampüs bölgelerini ve hücrelerini tanımladılar. Aktivite
sırasındaki kodlama ve geri çağırım kesin bellek performansından dolayı tahmin edilebilirdi.
Hücresel seviyedeki yeni bulgular
Moleküler görüntüleme kullanılarak, araştırmacılar hipokampüs bölgelerini ve hücrelerini tanımladılar. Aktivite
sırasındaki kodlama ve geri çağırım kesin bellek performansından dolayı tahmin edilebilirdi. Bu amaçla, farklı aktivite
işaretçilerinden mRNA’ların, bellek işlevine yakından bağlı olduğunu saptadılar. Sonuçlar gösterdi ki bu hücreler
sadece farelerin hipokampüsünün üst kısmında yer alıyorlar. Bu alan insan hipokampüsünün arka kısmına denk geliyor.
Dahası, araştırmacılar aynı hücrelerin hafızanın kodlanmasıyla ve geri çağrılmasıyla bağlantılı olduğunu
gösterebiliyorlar.
“Her iki proses için aynı ya da farklı hipokampüs alanlarının dahil olup olmadığı tartışması uzun zamandır
var. Bizim yaklaşımımızın kendine has bakış açısı şu ki, her bir hücreyi analiz edebiliyoruz ve sonuç olarak
aynı hücrelerin anıların oluşumuna ve geri çağrımına dahil olduğuna inandırıcı delil sunabiliyoruz” Prof Dr
Magdalena Sauvage.
Çeviren : Gültekin METİN
http://neurosciencenews.com/hippocampus-cellular-memory-2331/

Kızgın ve Olumsuz İnsanlar Beyniniz İçin İyi Değil!
Herkesin takip ettiği favori bir isim Robert Scoble, bir kaç gün önce akla gelmeyen bir şey söyledi: Kendi
yorumlarında ılımlı olacağını anons etti. Ancak, bazı insanların çok daha rahatsız edici bulduğu,Robert’in derinden
mutsuz olan insanları hayatından çıkarıp yerine mutlu olan insanlarla görüşeceği ile ilgili yaşamında yapmak isteği
karardı. Bu verdiği sert tepki aslında bilimsel anlamda açıklanabilir. Nörobilim bu konuda onun arkasında.
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Bu karar iyi bir hareket mi her biriniz buna kendiniz karar vereceksiniz. Ben beyin konusunda bir otorite değilim.
Ancak son 15 yılı hem işimde, hem özel yaşamımda araştırma yaparak ve uygulayarak geçirdim ve ayrıca ciddi bir
beyin rahatsızlığım var ve benim için beyin bilgisi çok önemli.

Bu konu hakkında Robert ile konuşmadım; ben bu yazıda basit anlamda size Robert’ın aldığı kararın(kendisine göre
belki tamamen farklı nedenlerle) bazı bilimsel yanlarını sunuyorum.
Bu yazıda açıklayacağım bazı noktalar:
1. Son zamanlarda nörobilimdeki en önemli keşif: “AYNA NÖRONLAR” ve Robert’in aldığı karardaki rolü.
2. Çok yoğun bir şekilde araştırılmış “SOSYAL BULAŞMA” adlı sosyal bilim fenomeni.
3. “Mutlu insan” hakkındaki bilgi eksikliği ve yanlış anlama.
AYNA NÖRONLAR
Ayna Nöronlar, bilim insanı V.S. Rmachandran tarafından yakin geçmişteki en önemli nörobilim buluşlarından biri
olarak sunulur.
Çok güçlü bir kanıt, maymunlarda bulunan “ayna nöron“larla insanlardaki ayna nöronların aynı tip olduğunu
göstermekte. Bu nöronların yaptığı şey inanılmaz; siz birisinin yaptığı bir şeyi seyrederken sanki kendiniz
yapıyormuşsunuz gibi nöronlarınız ayni şekilde aktive olur! Bu aynalama prosesi/becerisinin bizim empati
becerimizin ardındaki şey olduğu düşünülmekte. Bu nöronların türler olarak bizleri canlı tutmadaki oynadığı rolünü
hayal edebilirsiniz. Bizler birbirimizi seyrederek öğreniriz. Bizler diğerlerini taklit ederek (aynalayarak)öğreniriz.
Potansiyel problem, bu nöronların bizim farkındalıklı niyetimiz olmadan da başkalarını taklit etme işini bir güzel
yapması.
Bunu bir düşünün…
Nörobilimsel buluşlar yeni olmasına rağmen, spor koçunuz ve aileniz etkilere neyin neden olduğunu bilmeye gerek
duymadan da aynı anlama gelecek şekilde konuşabilirler:
“Rol modellerini dikkatli bir şekilde seç.”
“Michael Jordan’ı seyretmek,senin daha iyi olmana yardımcı olabilir.”
“Yanlış kişilerle geziyorsun. Seni kötü etkiliyorlar.”
“Yanlış yapan insanları izleme…Sen uzmanlara bak.”
Bu gibi sözleri hepimiz duymuşsuzdur. Ne sıklıkla kendinizi etrafınızdaki insanların konuştuğu aksanda konuşurken
bulursunuz? Bir ay Kaliforniya’da ya da İngiltere’de geçirin ve görün bakalım konuşmanız nasıl değişmiş olacak. Bir
hafta Teksas’da kalın, New York’lu birisinin bile konuşmasının nasıl ağırlaştığını görün. Kendinizi ne sıklıkla yakın
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arkadaşınız gibi güler, giyinir, kayak yapar bulursunuz? Hiç birisi sizin ve yakın arkadaşınızın benzer tavırlar
sergilediğini size söyledi mi? Ben lisedeyken, telefonda benim mi yoksa yakın arkadaşımın mı konuşuyor olduğunu
kimse ayırd edemezdi. Biz o kadar çok birbirimize benzer konuşurduk ki kendi ailelerimizi bile kandırabilirdik.
Ancak doğuştan sahip olduğumuz becerilerin etkisi ve taklit etme ihtiyacı geçmişteki ergen telefon numaralarından
daha öte durumlar var. Gergin ve endişeli bir kişi ile biraz zaman geçirin, psikolojik izleme sizin beyninizi ve
bedeninizi somut ve ölçülebilir bir şekilde etkileyen gerginlik ve endişeyi taklit ettiğinizi gösterecektir.
Bir oda dolusu kızgın ve bıkkın insanın olduğu yerde,yüzünüzdeki gülümsenin kaybolup gittiğini hissedersiniz.
İnsanların işleri hakkında şikayet etmelerini dinleyin, bir süre sonra siz de aynısını yapıyor bulursunuz. Kaçımız
istemeden de olsa kendimizi son yarım saattir dedikodu (dedikodudan nefret ettiğimiz halde) yaparken bunu aniden
fark edip dehşete düştük?
Etrafımızdaki insanların davranışlarına neredeyse karşı koyamamaktayız.
Bunu bilinçli olarak fark ettiğimizde, buna karşı savaşabiliriz. Ancak, bilinçaltındaki eski bir prosese karşı
sürdürülen mücadelenin stresi, zihinsel, duygusal ve fiziksel yönlerden hiç durmayan stresli bir tükenmedir. Hayır,
ben size kızgın, olumsuz, eleştirel, depresif, dedikoducu kişilerle vakit harcamamalısınız demiyorum. Bazı kişiler
(babam ve kızkardeşim dahil) bu tarz kişilerle muhattap olacakları meslekler seçmişlerdir.(hemşire,polis…) ve
bazıları (tıpkı kızkardeşim gibi) evsiz insanlara yardım etmeyi seçmiştir. Ancak bazı durumlar vardır,
örneğin;aynalama yapmak istemediğimiz insanları seçebileceğimiz gibi durumlar. Bu durumlarda aşırı derecede
dikkatli olmalıyız! Hemşireler,polisler,sosyal yardımda çalışanlar, sağlık sektöründe çalışanlar, Kızıl HaçUluslararası yardım kuruluşlarında çalışan gönüllüler, itfaiyeciler, psikiyatristler, onkologlar vb., eğer içinde
bulundukları durumdan çıkabilmenin bir yolunu bulamadıkları takdirde tükenmişlik, alkolizm, stres, depresyon gibi
durumları yaşamada çok yüksek riske sahipler.
Dolayısıyla,Robert “mutlu insan“larla daha çok vakit geçirmek ve “mutsuz insan“lardan da uzak kalmak istediğini
söylediğinde,aslında kendisi uzun vadede beynini olumsuz yapılanma ve kimyasal değişimden korumak istiyordu.
Kişisel performans üzerindeki ayna nöronların ve duygusal bulaşmanın etkilerini ele aldığımızda nörolog Richard
Restak şunu tavsiye ediyor:
“Azim ve dirence sahip olmak istiyorsanız, etrafınızı bu özelliklere sahip olan kişilerle çevreleyin ve
karamsarlık-kötümserlik sergileyen, faydasız gereksiz işler yapan kişilerle geçirdiğiniz zamanı sınırlayın.
Maalesef, olumsuz duygular sosyal durumlarda olumlu duygulara nazaran daha güçlü etkiye sahip.
“Duygusal bulaşma” fenomeni sağolsun.”
Bu kulağa biraz sert gelebilir ve öyle de ama onun tavsiyesindeki gerçekler bugün nörobilimcilerin tespit ettiklerine
dayalı. Bu söylenenler yeni çağ-kişisel gelişim değil, basit anlamda beynin nasıl çalıştığı ile ilgili.
DUYGUSAL BULAŞMA
Stonsy: “Öfke,kızgınlık,kin en çok bulaşan duygudur. Kindar ve kızgın birinin yanında durursanız sizin de
kindar ve kızgın olma ihtimaliniz büyük. Bir sürücü kızgın el hareketleri ve yüz ifadeleri yaparsa etrafında
olan diğer sürücüler bilinçsizce bu hareketleri taklit edecek ve netice tüm sürücüler kızgın ve öfkeli
davranışlar sergileyeceklerdir. Buna ek olarak, sürücüler öfke ile birlikte adrenalini daha kolay salgılayarlar
ve bu da kolaylıkla yol kavgası ile sonuçlanan öfke nöbetlerine yol açar.”
Etrafınızda potansiyel olarak zararlı bulaşıcı bir hastalığa sahip bir ya da daha fazla kişi olsa, muhtemelen bazı
yollardan kendinizi koruyacak adımlar atardınız ve eğer bulaşıcı hastalığı olan siz olsaydınız, bulaşıcı risk geçene
kadar etrafınızdaki insanları korumak için de önlemler alırdınız.
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Ancak, fiziksel bulaşma konusuna karşı hepimiz hassas ve saygılı olmamıza rağmen, fiziksel dugusal buluşıcılığa
karşı pek fazla saygımız YOK! (burada fiziksel’i de kullandım çünkü,bilim artık duyguların sadece basit belirsiz bir
his olmadığını ve beyinde fiziksel değişimlere yol açtığını ortaya koymakta)
Menetik ve Sosyal Bulaşıma dair yazılan bir makaleden:
“… sosyal bilimsel araştırma, tavırların,inançların ve davranışları bir şekilde sanki bulaşıcı gibi popülasyonlara etki
ettiğine dair tezi geniş anlamda onaylamakta. Basit bir etki, sosyal aktarımın ortaya çıkması için bazen yeterli bir
durum oluşturuyor. Bu sosyal bulaşım tezi,sosyokültürel fenomen, radikal bir seçimden çok, tıpkı su çiçeği ya da
kızamık gibi nüfusta patlayarak yayılabilir.
Duygusal bulaşım,grup/çete/kalabalıkların en temel dürtülerinden kabul edilir ve “ayna nöronlar” üzerindeki son
zamanlardaki çalışma da bunun altında yatan nedeni açıklamaya yardım etmekte. Ancak bu, sadece gruplarla ilgili
değil. Cambridge Üniversitesi Basımevi’den bir kitaptan:
“Depresif bir kişi ile konuştuğumuzda, o bizi depresif yapabilir ama kendine güvenen ve canlı ve neşeli biri ile
konuştuğumuzda iyi hissederiz. Bu fenomen “duygusal bulaşım” diye bilinir ve etkisi hakkında çeşitli disiplinler–
sosyal ve gelişimsel psikoloji,çapraz-kültürel psikoloji, deneysel psikoloji ve psikopatoloji– tarafından yoğun bir
şekilde tarafından kanıtlanmıştır.
Aramızda dürüstçe “duygusal bulaşım“ı yaşamadığını söyleyecek biri var mı? Etrafımızda olan sürekli olumsuz
birisi tarafından bizim enerjimiz tükenmemiş olsa da, değer verdiğimiz bir kişiye bunun olduğunu mutlaka
görmüşüzdür. Kendimizde ya da sevdiklerimizde vakit geçirdiklerimizden etkilenerek yaşadığımız değişimleri
gözlemlemişizdir. En azından odaya girdiğinde tüm odayı aydınlatan ya da tek kelime bile etmeden tüm ruh halinizi
bozan en azından bir kişi tanıyoruzdur. Onlarlayken hissetiklerimiz yüzünden, bunu dile getiremeyecek yollarla,
kendimizi onlara kapılmış bulmuşuzdur.
Dolayısıyla, Robert’ın seçimi eğer “duygusal bulaşım“konusunu dikkate alıyorsa, mantıklı. Ancak… halâ bir büyük
sorun var: Sadece olumlu duyguları yakalamak mı iyi bir şey? Bu, etrafımızı “sahte” iyiliklerle çevireceğimiz
anlamına mı gelmekte ve bu eleştirel düşünme becerilerine kendimizi kapatacağız mı demek?… bunları da bir
düşünelim..
MUTLU İNSANLAR

“Mutlu insan” nosyonu “Robert aklını yitirdi” şeklindeki eleştirilerle en iyi şekilde saçma ve en kötü şekilde
tehlikeli bir biçimde ele alındı. Bir blogger “mutlu insan“ı yaşamın gerçeğinden bihaber, kendi fantazi dünyasında
yaşayan “aptal” insan olarak değerlendirdi. Ancak bilim, bunun tersini göstermekte.
Nörobilim, beynin korku sistemi–beyin en primitif ve en eski kısmı– hakkında uzun ve yoğun çalışmalar yapmakta.
Kızgınlık ve öfke,beyindeki endişe ve /ya da korku tepkisinden kaynaklanır ve emin olduğumuz bir şey varsa,o da,
eğer beyin bir tehlike hissederse durup,düşünmez! Pek çok yollardan korku/öfke ve rasyonel ve mantıklı bir şekilde
düşünme becerisi nerdeyse karşıklı etkileşimli bir duruma sahiptir. Savaş ya da kaç’ın artı ve eksilerini ölçmeyi
durduranlar,avlanmış ve yenmiş ve dolayısıyla bu korku genlere aktarılamamıştır. Pek çok nörobilimci (ve Amerika
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nüfusunun yarısı) bu korku =rasyonel düşüncenin Amerika Başkanlık seçimlerinin sonucunu en iyi şekilde açıklayan
unsurdur. Neyse konuyu dağıtmayayım.
Mutluluk,daha çok beyin sol(mantıksal) tarafı ile ilişkilendirilir. Kızgınlık ise sağ (duygusal,mantıklı
olmayan)kısımla.
“Mutluluk ve Beyin” hakkında Society for Neuroscience’dan bir makaleden:
“Belirli kişilerin yaşama pembe gözlüklerle bakması beyinlerinin sol tarafında yüksek fonksiyonların
olmasına bağlandığı çalışmalarla ortaya konmuştur. Doğal olumlu tavırlar sergileyenlerin beyinlerindeki sol
prefrontal korkteks aktivitesi, daha çok olumsuzluk sergileyenlere göre daha fazladır.”
Bir başka deyişle,mutlu insanlar daha iyi mantıklı düşünüyorlar.
Ve görünen o ki; daha mutlu =daha sağlıklı olmak’tır.
Kanıtlar, sol tarafı kullananlar stresli olaylara karşı biyolojik seviyede daha iyi başa çıktığını göstermektedir.
Örneğin; araştırmalar,beynin sol tarafında daha fazla aktiviteye sahip olanların sağ tarafında daha fazla aktiviteye
sahip olanlara göre,bedeni koruyan ve doğal öldürücü hücreler diye bilinen daha yüksek hücre fonksiyonlarına
sahiptirler. Beynin sol tarafını daha çok kullanan öğrenciler sağ tarafı daha çok kullananlara göre karşılaştıkları stresli
sınavlarda çok daha az öldürücü hücreye sahip olurlar.
Bir başka araştırma da, beynin daha çok sol tarafını kullananlarda stres hormonu olan kortizol seviyesinin daha düşük
olduğunu ortaya koyar.
Dolayısıyla “mutlu insan” ile ilgili YANLIŞ bilgi ve algı şunlardır:
“Mutlu insanlar eleştireldir.”
“Mutlu insanlar kızmaz.”
“Mutlu insanlar itaatkârdır.”
“Mutlu insanlar değişim için bir güç kullanmazlar.”
http://headrush.typepad.com/creating_passionate_users/2006/04/angrynegative_p.html‘den derleyip, çeviren: AylinEr
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Kola İçtiğinizde İlk Bir Saatte Bedeniniz Nasıl Tepki Verir?

İlk 10 dakika: 10 çay kaşığı şeker vücudunuza giriyor. (size tavsiye edilen günlük almanız gerekenin tamamı kadar)
Fosforik asit tat alma duyunuzu keserek aşırı şeker yüklenmesinden dolayı oluşabilecek kusmayı engeller.
20 dakika: Kan şekerinizdeki ani yükselme yüksek miktarda bir insülin patlamasına neden olur. Karaciğeriniz de bu
büyük miktardaki şekerden bir kısmını yağa çevirmeye çalışarak buna tepki verir. (o anda karaciğer için çok fazla
şeker mevcut)
40 dakika: Kafein absorbsiyonu-emme tamamlanır. Gözbebekleriniz büyür,kan basıncınız yükselir,ve bir tepki
olarak karaciğeriniz kana daha fazla şeker pompalamaya başlar. Beyninizdeki adenozin reseptörleri şimdi uyuşukluksersemliği engellemek için bloke olur.
45 dakika: Bedeniniz,beyninizdeki zevk merkezini uyararak dofamin üretimini artırır. Bu aktivasyon, eroin
kullanıldığında beyinde olan şeyle aynı tepkimeye sahiptir.
60 dakika: Kafeinin diüretik özellikleri baş gösterir (tuvalet ihtiyacı hissedersiniz).
Fosforik asit,metabolizmayı daha çok çalıştırarak, kalın bağırsağınızdaki sadece kalsiyum, magnezyum ve çinkoyu
dışarı atmaz ayrıca sodyum, elektrolit ve suyu da atar.
Bunlardan sonra tekrar şeker ihtiyacı duyarsınız ve huzursuz, rahatsız ve ya miskin hissedebilirsiniz ve kolanın
içindeki suyu da idrar ile dışarı atarsınız.
Çeviren:AylinER
http://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-3178341/What-Coca-Cola-REALLY-does-body-just-hour.html

Beynin alt bölgelerindeki mücadele çocuklar üzerindeki ebeveyn
kontrolünü etkiliyor
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Tipik olarak genler biri anneden diğeri de babadan olmak üzere iki kopya ifade eder. Genomik damgalama (genomik
tanımlanma) gen ifadesi üzerinde ebeveyn kontrolüne olanak sağlar: ebeveynlerin birinden gelen kopya açığa
vurulurken diğeri susturulur. Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, farelerde, klasik damgalamaya göre
daha yaygın olan hedeflenmiş bir genomik damgalama versiyonu raporladı. Cell Reports’da yayınlanan bahsi geçen
damgalama özellikle beyinde yaygındır, ve hücrelerin alt popülasyonlarında genetik mesajı çarpıtır ve böylece anne
ya da baba daha güçlü bir söze sahip olur. Soldaki şekil ağırlıklı olarak bir ebeveynden(bir nokta) kalıtılan otizmbağlantılı Ahil geninin tek bir kopyasını ifade eden beynin alt bir hücre kümesini gösteriyor. Sağdaki şekil her iki
ebeveynin (iki nokta) Ahil kopyalarını ifade eden beynin alt bir hücre kümesini gösteriyor. Beyin hücresi çekirdeği
karşıt renk olarak maviye boyanmış. Hedeflenen nan-kanonik damgalama, her doku üzerindeki ebeveynsel bir gen
kopyasını susturmak için tercih edilen strateji olabilir.
Çocuklarının nasıl davranması gerektiği konusunda tüm anne ve babalar aynı fikirde değillerdir. Fakat genetik
biliminde ebeveynlik, yaşamın içinde olduğu gibi, sesinizin ne zaman duyulması gerektiğinin bilinmesi hakkındadır
ve ebeveynlik bunu yapmanın en iyi yollarıdır. Tipik olarak her genin bir kopyası her bir ebeveynden kalıtılmaktadır
ve böylece ikisi kişiliğe eşit olarak katılmaktadır ve bu da bizi biz yapan şeydir. İlk kez 30 yıl önce tanımlanan
genomik damgalama denen bir mekanizma zaman zaman, diğerini tamamen susturatak sadece bir ebeveynin
duyulmasını sağlar.
Şu an, Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, fareler üzerinde daha çok hedeflenmiş ve çözümü zor
genetik bir ebeveynsel kontrol versiyonu raporlardılar. Cell Reports’da yayınlanan bahsi geçen nan-kanonik
damgalama özellikle beyinde yaygındır, ve genetik mesajı hücrelerin alt popülasyonlarında çarpıtır ve böylece anne
ya da baba daha güçlü bir söze sahip olur. Mekanizma çocukların davranışlarını etkileyebilir ve klasik damgalamaya
kıyasla daha sık gözlemlenebildiği için tercih edilecek gibi görünüyor.
Kıdemli yazar, Ph. D., nörobiyoloji ve anatomi yardımcı profesörü Christopher Gregg “Alan, geleneksel olarak
hayvanın tamamı seviyesinde ve bazen de doku seviyesinde genetik açıdan düşünüldü. Biz bunu hücresel
seviyede dökümante ediyoruz. Genetik düşündüğümüzde çok daha fazla karmaşıktır” diyor.
Bu durumun bir örneği, ürkek bir fareyi yemek arama ihtiyacı duyduğunda koruyucu barınağını terketmesi için
harekete geçiren güdülenmiş davranışlar üzerindeki nan-kanonikal sinyalin etkisidir. Tercihen anne ya da baba
tarafından kontrol edilen beş gen, ruh hali ve davranışları etkileyen nörokimyasallar olan seratonin ve dopamini
üreten biyokimyasal bir yol üzerinde kümelenir. Görünüşe göre damgalama, onu kontrol etmesiyle bilinen beyin alt
bölgelerinde (yaysı çekirdek, ve dorsal rafe çekirdek) zenginleştirilerek, davranışı etkilemesi için ileri uyarlanmış.
Bilim insanları genlerin anneye ait aktif kopyalarını, tirosin hidroksilaz (Th), kaldırdıklarında, farelerin açık alanda
geçirdiği sürede az fakat istikrarlı bir artış olduğunu gördüler. Buna karşı, babaya ait susturulmuş kopyaları kaldırılan
fareler hiçbir davranışsal değişiklik göstermediler.
Gregg, “Damgalama için daha iyi bir stratejinin, bunu her bir dokuda yapmak yerine, istenen etkiyi
başarabilmek için gerekli hücrelerde yapmak olduğunu düşünüyoruz.”, diyor.
Toplamda, analiz edilen 210 damgalanan genin yüzde 80’i (büyük çoğunluğu) nan-kanonik damgalamaya maruz
kaldı. Bu genlerin yüzde 64’ü özellikle beyinde ya da beynin alt bölgelerinde ebeveynsel sapma gösterdi ve sinirsel
olmayan dokular, karaciğer ya da kaslarda göstermedi.
Genlerin aktif kopyalarını görselleştiren değişik bir metod, hücre popülasyonları içerisindeki farklılıklardan
kaynaklanan sapmaları gösteriyor. Kanonik olarak damgalanan genler, her hücrenin incelenmesiyle, sadece bir aktif
kopyaya sahipken, nan-kanonik damgalanan genler hücrelerin alt kümelerinde aktif bir kopyaya ve diğerlerinde iki
aktif kopyaya sahipler.
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Sonuçlar, başka bir gruba ait önceki bir çalışma hakkında daha detaylı bilgi verdi. Daha önceki bu çalışmada grup,
belirli nöronları damgalayan bir gen bulmuştu ve mutasyona uğradığında otizm ile ilişkili olduğunu raporlamıştı. Bu
ve şuanki çalışmanın davranış deneyleri, ince ayarlı ebeveyn kontrolüne ek olarak nan-kanonik damgalamanın
dezavantaj gösterebileceğini vurguluyor.
Gregg, hedeflenen damgalama formunun özellikle bir ebeveynden kalıtılan, mutasyona yatkın “yüksek-riskli”
nöronların artışına neden olacağı şeklinde tahminde bulunuyor. Çünkü bu nöronlar hatanın telafi edilebilmesi için
sağlıklı ikinci bir yedek kopya ifade edemiyor. “Tercihli olarak mutasyona uğramış genleri ifade eden hücre alt
popülasyonlarının, orantısız olarak otizm gibi beyin rahatsızlıklarına katılabileceğini düşünüyoruz” diyor.
İleriki araştırmalar, eksikliklerin üstesinden gelmek için bu hipotezi ve yeni tedavileri test edecektir.
Çeviren : Gültekin METİN
http://m.medicalxpress.com/news/2015-07-genetic-war-brain-subregions-parental.html

Düşünceniz Genlerinizi Nasıl Değiştirip Kaydediyor

Zihni eğiterek ya da belirli bilinç yöntemlerini kullanarak sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olunabileceğine dair
artan kanıtlar mevcut. Araştırmacılar, bu uygulamaların bedeni fiziksel olarak nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyorlar.
İspanya’da, Wisconsin’de ve Fransa’daki araştırmacılar, bir devre yoğun farkındalıkla yapılan uygulamalar
neticesinde bedende belirli moleküler değişim olduğunun ilk kanıtlarını yeni bir çalışma ile açıkladılar.
Çalışmada, deneyimli bir meditasyon grubunun yaptığı bir günlük yoğun farkındalık uygulamasının etkisini, eğitimli
olmayan kontrol grubunun meditasyon yapmadan sessizce oturdukları durumla karşılaştırılıp, incelendi.
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8 saatlik farkındalıklı pratikten sonra, meditasyon yapanlarda, stresli bir durumdan hızlı bir şekilde fiziksel
olarak iyileşme ile bağdaştırılan değişmiş gen-düzenleyen sistem ve azalmış seviyelerde pro-enflamatuarın da
dahil olduğu moleküler farklılık gözlemlenmiştir.
Sağlıklı Zihin Araştırma Merkezi kurucusu ve Wisconsin-Madison Üniversitesi, William James Vilas’ın Psikoloji ve
Psikiyatri Profesörü olan ve bu çalışmanın yazarı Richard J. Davidson şunları ifade ediyor: “Bu çalışma ve onun
hakkındaki makale bilgimiz dahilinde olan çalışmalar içinde farkındalıklı meditasyon yapan deneklerin gen
ifadelerinin ani değişimlerini gösteren ilk çalışmadır.”
İspanya’da moleküler analizlerin sürdürüldüğü Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olan ve bu
makalenin de ilk yazarlarından Perla Kaliman: “İşin ilginci; anti-enflamatuar ve analjezik-ağrı kesici ilaçların
şuanki hedefleri olan genlerde bu değişimin gözlenmiş olması.”
Bu çalışma, Psikonöroendokrinoloji Dergisinde yayınlanmıştır.
Farkındalığa dayalı eğitimler enflamatuar bozukları üzerinde yararlı etkiler gösterdiği daha önceki klinik çalışmalarda
mevcuttur ve önleyici müdahele olarak bu eğitimler, Amerikan Kalp Birliği tarafından onaylanmaktadır. Yeni
sonuçlar, iyileştirici etkiler için olası bir biyolojik mekanizma sunmaktadır.
Algıya Göre Gen Aktivitesi Değişebilir
Dr. Bruce Lipton’a göre, gen aktivitesi günlük bazda değişebilir. Zihninizdeki algı beden kimyanıza yansırsa ve sinir
sisteminiz de bunu okur ve çevreyi yorumlarsa ve daha sonra da kanın kimyasını kontrol ederse, o zaman siz
gerçekten de düşüncelerinizi değiştirerek, hücrelerinizin kaderini de değişitirebilirsiniz.
Aslında, Dr. Lipton’un araştırması, algınızı değiştirdiğinizde, zihninizin genlerinizin aktivitesini değiştirebildiğini ve
her bir genden 30.000 üzerinde değişik sonuç yaratabildiğinizi göstermekte. Kendisi, gen programlarının hücre
çekirdeğinde olduğunu ve kan kimyanızı değiştirerek, bu genetik programları yeniden
yazabileceğinizi söyleyerek, bu konuda daha çok detay vermekte.
En yalın şekli ile, bu şu demektir: eğer kanseri tedavi etmek istiyorsak, düşünce şeklimizi değiştirmemiz gerekli!
Dr. Lipton: “ Zihnin fonksiyonu, inançlarımız ve deneyimlediğimiz gerçeklik arasında bir uyum yaratmaktır. Bu şu
anlama gelmekte; zihniniz, beden biyolojinizi ve davranışınızı inancınıza uyumlamak için ayarlama yapmakta.
Size 6 ay içinde öleceğiniz söylense, zihniniz buna inanırsa, büyük ihtimalle siz 6 ay içinde ölürsünüz. Buna “nosebo
etkisi” denir. Bu, negatif düşüncenin sonucu ve pozitif düşünce ile şifalanmanın olduğu “plasebo etkisi”nin de
tersidir.”
Bu dinamik 3-partili bir sisteme işaret etmekte: birinci taraf, ölmek istemediğini söyleyen sizsiniz.(farkındalıklı
zihin), ikinci parti sizin doktorun söylediğine inandığınız tarafınız (doktorun öngörüsüne bilinçaltının müdahelesi) ve
üçüncü kısım da baskın inanca bedenin uyması için kimyasal reaksiyona giren kısmınız.(nörobilim, yaşamımızın
%95’inin bilinçaltının kontrolünde olduğunu ortaya koymakta)
Şimdi, şu ölmek istemeyen kısmınıza-farkındalıklı zihin- baktığımızda, beden kimyasını o da etkilemiyor mu,
dersiniz? Dr. Lipton, en derin inançlarımızın içerdiği bilinçaltının, programlanmış şekline göre devreye girdiğini
söylüyor. Kararın ne olduğunu işleme koyan, neticede bu inançlar.
Dr. Lipton: “Bu karmaşık bir durum. İnsanlar kurban olduklarına ve hiç bir kontrollerinin olmadığına dair inanmaya
programlılar. Bizler başlangıçta anne ve babamızın inançları ile programlanırız. Dolayısıyla, örneğin;hasta
olduğumuzda, ailelerimiz tarafından doktora gitmemiz söylenir. Çünkü, doktor bizim sağlığımz konusundaki
otoritedir. Tüm çocukluğumuz boyunca, doktorların sağlığımız üzerindeki otoriteler olduklarına ve bizim kontrol
becerimizin ötesinde fiziki güçlerin kurbanları olduğumuza dair mesajlar alırız. İşin komiği, çoğunlukla insanlar daha
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doktora giderken yolda iyileşmeye başlarlar.Bu, içsel becerimiz olan kendinimizi şifalandırmanın devreye
girmesinden dolayıdır.
Farkındalıklı Uygulamalar Özellikle Düzenleyici Metabolik Yolları Etkilemekte
Davidson’un çalışması enflamasyon-iltihabı kapsayan genlerin bir aşağı-regülasyonunu göstermekte. Etkilenmiş
genler, RIPK2 ve COX2 adlı pro-enflamatıar genlerle birlikte bir çeşit kimyasal etiketi epigenetik olarak kaldırarak,
diğer gen aktivitelerini regüle eden pek çok histon (amino asit üreten protein) deaselitaz genleri (HDAC) de
içermektedir.
Daha da fazlası, aşağı-regüle olmuş bu genlerden bazıları, seyirci ve video kameranın önünde mental hesaplamalar
içeren işler ve provasız, hazırlıksız konuşmaların da içerdiği bir sosyal stres testine karşı daha hızlı kortizol iyileşmesi
gösterdiği bir durumla bağdaştırılmaktadır.
Biyologlar yıllarca hücresel seviyede bazı çeşit epigenetik kalıtımın oluşmasından şüphelendiler. Bedenimizdeki
farklı çeşitlilikteki hücreler buna bir örnek teşkil etmekte. Hepsi aynı DNA’ya sahip olmasına rağmen, deri hücreleri
ve beyin hücreleri farklı form ve fonksiyonlara sahip. O zaman, bölündüklerinde deri hücresinin deri kalması için
DNA’dan başka mekanizmaların da olması lazım.
Araştırmacılar, araştırmanın başında iki grup arasında test edilmiş genlerde şaşırtıcı bir şekilde bir fark olmadığını
dile getiriyorlar. Gözlemlenen etki sadece meditasyon yapanların farkındalık egzersizi yapmalarından sonra
görülmüştür. Buna ek olarak, diğer pek çok DNA-modifiye eden genler, gruplar arasında hiç farklılık
göstermemiştir ki, bu da farkındalık egzersizinin özellikle belirli düzenleyici yolları etkilediğini ortaya
koymaktadır.
Ana sonuç; meditasyon yapanların farkındalık uygulamalarından sonra genetik değişim deneyimledikleri ve
bunun meditasyon yapmayan ancak diğer aktiviteleri sessizce yapan grupta görülmediğidir.(Bu sonuç,
farkındalık uygulamalarının genomda epigenetik değişimlere yol açabileceğine dair ortaya konan prensibe
kanıt oluşturmaktadır.)
Fareler ve insanlar üzerinde yapılan daha önceki çalışmalarda, stres, diyet, ya da egzersiz gibi fiziksel uyarıcılara
karşı sadece bir kaç saat içinde dinamik epigenetik tepkiler verdikleri ortaya konmuştur.
Davidson: “ İfadelerinde genlerimiz oldukça dinamik ve bu sonuçlar, zihnimizin dingin ve sakinliğinin aslında gen
ifadelerimiz üzerinde potansiyel etkiye sahip olabileceğini göstermekte.”
Kaliman: “HDAC’lerin ve enflamatuar yolların düzenlemesi, farkındalığa dayalı müdahelenin iyileştirici
potansiyelinin altında yatan bazı mekanizmaları temsil edebilmektedir. Bizim tespitlerimiz, kronik enflamatuariltihabi durumların tedavisi için meditasyon stratejilerini incelemede gelecekte yapılacak çalışmalara bir temel teşkil
etmektedir.”
Bilinçaltı İnançları Kilit Noktası
Pek çok olumlu düşünür bilir ki; olumlu düşünmek ve saatlerce olumlama yapmak, kitapların söz verdiği üzere her
zaman da iyi hissedicek sonuçlar doğurmaz.
Dr. Lipton bu noktayı tartışmadı.Çünkü, olumlu düşünceler bilinçli zihinden gelirken, olumuz düşünceler de
genellikle daha güçlü bir şekilde bilinçaltı zihin tarafından programlanırlar.
Dr. Lipton: “Ana problem, insanların bilinçli inançlarının ve davranışlarının farkında olmaları ve bilinçaltı
inanç ve dvarnışlarında farkında olmamaları. Hattâ pek çok insan bilinçaltlarının devrede olduğunu kabul bile
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etmiyorlar. Halbuki, bilinçaltı zihin bilinçli zihinden milyon kere daha güçlü ve yaşamlarımızın %95-99’unda bu
bilinçaltı programlar işliyor.
Bilinçaltı inançlarınız ya sizin yararınıza ya da size karşı çalışmaktadır, ancak gerçek şu ki; siz hayatınızı kontrol
etmiyorsunuz. Çünkü, bilinçaltı zihniniz tüm bilinçli kontrolünü iptal edip, hükümsüz kılıyor. Dolayısıyla, siz,
bilinçli zihin seviyesinde şifalanmaya çalışırken, belki de bunu sabote eden, görünmez bir bilinçaltı programı gizliden
gizliye çalışıyor olabilir.”
Bilinçaltının gücü, insanların çoklu kişilik gösterdikleri durumlarda zarif bir şekilde kendini açığa çıkarmaktadır.
Bir zihniyetteki kişilik, ağır bir şekilde çileğe alerjik olurken, başka bir zihniyetteki kişilik de herhangi bir şey
olmadan çilek yiyebilir.
Yeni bilim Epigenetik, bu gezegendeki her insanının gerçekten de kim olmayı seçebileceğini ve hayal bile
edilemeyen güce sahip olduğunu ve bedenlerimizi, kültürümüzü şifalandırma ve barış ve huzur içinde yaşamak gibi
en yüksek olasılıkları yaşayabilme yetisine ve imkânına sahip olabileceğini vaad ediyor.
Çeviren: AylinER
http://www.tunedbody.com/scientists-finally-show-thoughts-can-cause-specific-molecular-changesgenes/?utm_content=buffer929cb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#
İLGİLİ
http://okyanusum.com/genel/zikir/

Zihin Kontrolü İle DNA’mızı Değiştirmek
“Düşünüyorum öyleyse varım” belki de batı felsefesinin en bilindik sözüdür. Bir illüzyonda yaşadığımıza inanan
felsefeciler, kuantum mekaniğine meyilli septikler-şüpheci kişiler haklı bile olsalar, bir kaç varoluşsal espiri, nükteli
sözler derin ve yaklaşılabilir basitlikle bu düşünceye laf atmaktalar. Descartes’ın fikrine karşı gelinen isabetli nokta;
“biz”in (bizim düşüncelerimiz, bizim kişiliklerimiz, bizim “zihnimiz”) çoğunlukla bedenden ayrı düşünülmesi.

Pek çok branşta bilgiye sahip olan bu Fransız adam ve diğer dualist felsefeciler, zihinin bizim dünya ile fiziksel
etkileşimimiz üzerinde kontrolü ortaya koyamasına rağmen, beden ve zihin arasında net bir sınır olduğunu söylerler;
bizim materyal formlarımız basitçe madde olmayan ruhlarımıza geçici olarak ev sahipliği yapmaktadır. Ancak,
yüzyıllardır bilim, maddenin iflasına yönelik tartışır. Beden ve zihin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı
gözükmektedir ve Cancer adlı dergide yayılanan Kanadalı bir grup tarafından yapılan yeni bir çalışmadan ortaya
çıkan tespitlere göre; mental durumumuzun bizim üzerimizde özellikle de DNA’mız üzerinde fiziksel bir etkiye
sahip olduğu.
Araştırmanın lideri Dr. Linda E. Carlson ve meslektaşları, göğüs kanseri hastalarında, destek grubunun katılımı ve
farkındalık meditasyonunun (bu meditasyon Budist meditasyonundan adapte edilmiş ve uygulayan kimseler şimdiki
80

andaki düşüncelere ve fiillere yargısız bir şekilde odaklanmış ve geçmişteki hınç ve kinleri ve gelecek endişesini de
gözardı etmişlerdir) korunmuş telomer uzunluğu ile bağdaştırılmakta. Telomerler, kromozom uçlarında olan ve
kromozom bozulmasını engellemeye yardım eden DNA’nın parçalarıdır. Biyoloji profesörleri genellikle onları
ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik uçlara benzetirler. Kısalmış telomerlerin belirli bir rahatsızlığa tek başına
sebep olduğu bilinmemektedir. Ancak onlar yaşla beraber bir oluşma sebep olabiliyor ve telomerler kanser, şeker
hastalığı, kalp rahatsızlığı ve yüksek stres seviyelerine sahip insanlarda daha kısa oluyor. Bizler tabii ki
telomerlerimizin bozulmamasını isteriz.
Carlson’ın çalışmasında, göğüs kanserinden kurtulanları 3 ayrı gruba ayrırırlar. İlk gruba, rastgele 8 haftalık
farkındalık meditasyonu ve yoganın içerdiği bir kanser iyileşme programı verilir. İkinci gruba, zorlu duygularını
paylaştıkları ve sosyal destek aldıkları 12 haftalık bir grup terapisi yapılır. Üçüncü grup da kontrol grubudur ve
sadece 6 haftalık bir stres yönetimi kursuna tabii tutulurlar. Birinci ve ikinci gruptakilerin telomerleri korunurken ve
aynı kalırken, kontrol grubu olan üçüncü gruptakilerinki kısalır.
Daha önceki çalışma bu ilişkiye dokunmuştur. 2008 yılından Diyet ve yaşam koçu gurusu Dr. Dean Ornish’in
yürüttüğü bir çalışmada, sebze kombinasyonlu bir diyet, stres yönetimi aerobik egzersizleri ve 3 ay boyunca destek
grubunun katılımının prostat kanserli erkeklerdeki telomeraz aktivitelerinde artışla sonuçlanmıştır. Telomerazlar,
telomerik DNA dizilerini, doğrusal kromozomların uçlarına ilave ederler. Yakın zamanda yapılan çok fazla
çalışmalarda da meditasyonun benzer etkileri bildirilmektedir. 2013’de bu çalışmayı takip eden bir başka çalışmada
da Ornish tekrar prostat kanserli hastaları incelemiş ve yaşam stiline yapılan müdahelelerin daha uzun telomerlerle
ilişkilendirmiştir.
Meditasyonun biyolojik yararları telomerin korunmasının çok ötesine uzanmaktadır. Carlson tarafından yapılan daha
önceki çalışmada, kanserli hastalarda, farkındalık sağlıklı stress hormonu kortizol ile ve enflamasyonu oluşturan
bileşenlerin düşüşü ile ilişkilendirilmiştir. Daha da ötesi, Carlson; kontrol grubundakilere göre işe-dayalı farkındalık
stres azaltma programına katılanlarda grip aşısına yüksek antikor titreleri ürettiklerini gözlemlenmiş ve HIV ve şeker
hastalığı için de farkındalığın etkilerine dair umud vaadedici çalışmaların mevcut olduğunu söylemektedir. Önceki
buluşlar ayrıca şunu göstermektedir ki; aşırı stres, soğuk algınlığını da içeren viral enfeksiyonun yanında depresyon
ve kardiyovasküler rahatsızlık riskini de artırmaktadır.
Zihin-beden kesişmesinin tedavi potansiyeli çok iyi bilinmekte. Biyogeribildirim—sensörlerle kaplı , farkındalığı ve
çeşitli fizyolojik fonksiyonları kontrol etmeyi öğrenir—on yıllardır mevcut ve ağrıyı, baş ağrısını, yüksek tansiyonu
ve uyku problemlerini ve pek çok diğer durumları tedavide kullanılmakta ve tabii ki, bir de plasebo etkisi var,
karmaşık ama tedavinin kendisinden çok, hastanın tedaviden beklentisinden meydan gelen çok gerçek
psikobiyolojiksel yarar.
Sadece psikolojik olarak iyi olmaya değil, ayrıca fiziksel olarak da iyi olmaya bir araç olan meditatif ve sosyal
yaklaşımlara iyimser bakılsa da, Carlson haklı olarak temkinli ve şunu söylemekte: “Bu çalışmada telomerin
uzunluğunun korunmasının anlamı bilinmiyor. Ancak, bana göre, zorlu duyguları proses etmek, hem
duygusal, hem de fiziksel sağlık için önemli ve bu, hem duygusal ifadenin grup desteği ile hem de farkındalık
meditasyonu yoluyla yapılabilir.”
Carlson, zihinsel kökenli telomerik değişimlerin, eğer aynı kalıpların diğer kanserlerde ve durumlarda da
doğrulandığı takdirde, kalıcı olup olmayacağını ve bunların hastalığın teşhisinde ve tedavisi sırasında önerildiğinde,
mental müdahelelerin ne gibi etkileri olacağını merak ediyor. Carlson tüm bu sorulara cevap bulmayı umud ediyor.
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2011 yılında Harvard Tıp Okulu’nda yayınlanan bir rapora göre, 6.3 milyon Amerikalı, geleneksel doktorların önerisi
üzerine zihin-beden terapilerini kullanmaktalar(bu ortaya çıktığından beri gözlemlenen şaşırtıcı derecede yüksek bir
sayı)
Halâ reçeteli meditasyon– özellikle fiziksel sağlık yararına—Batı Tıp normlarından uzakta ve korunmuş
telomerlerin gerçekten de kanserli hastaların ya da herhangi birinin yaşamını uzatmada etken olup olmadığı halen
belirsiz. Ancak, kromozik korunma ve diğer olası sağlık yararları için stresin azaltılması, 17. Yüzyıl dualist
felsefecisinin bile gerisinde kalabilecek bir arayış gibi gözükmekte.
Çeviren: AylinER
http://www.scientificamerican.com/article/changing-our-dna-through-mind-control/

Çocuğunuz baba yerine ilk erkeğe benzeyebilir!
Doğan Çocuk Annenin İlk Yakınlık Kurduğu Erkeğe Benzer
Çocuğunuz baba yerine ilk erkeğe benzeyebilir
Rusya’da polemik yaratan kuantum genetiği uzmanı Pyotor Garyaev’in iddiasına göre çocuklar, annenin ilk
sevgilisi olmak üzere önceden ilişki yaşadığı erkeklere benzeyebilir.

Kadının ilk ilişkisi bir siyahlaysa, bir beyazdan olan çocuğunun siyah olabileceğini iddia eden genetikçiye göre
bunun açıklaması DNA zincirinin yaydığı manyetik dalgalar.
RUSYA’da büyük polemikler yaratan ilk cinsel birleşmenin insan DNA’sında ömür boyu genetik iz bıraktığını iddia
eden kuantum genetiği doktoru Pyotor Garyaev, Hürriyet’e konuştu. Garyaev’e göre bir kadın, ilk ilişkisinden bir
çocuk dünya getirmese de yıllar sonra dünyaya getirdiği çocukta ilk ilişki yaşadığı erkeğin genetik izleri de
bulunuyor.
‘TELEGONYA’ ETKİSİ
Dr. Garyaev’in bakirelik ve ilk geceyle ilgili ortaya attığı hipotez aylar önce Rus televizyon kanallarından birinde
yayınlanan programda gündeme düşmüştü. Moskova’da yaptığımız görüşmede Garyaev, “Telegonya” diye
adlandırılan genetik etkiyi şöyle anlattı:

1985 YILINDA KEŞFETTİK
“1985 yılında Moskova Genetik Enstitüsü’nde bir DNA numunesi üzerinde deney yapıyorduk. Sovyetler
zamanında çok pahalı cihazın potasına numuneyi koymuş, lazer tarayıcıyla kodları kayda alıyorduk. Okuma
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işlemi tamamlandığında potadan numuneyi çıkardığımızda lazer tarayıcısının hâlâ sanki orada DNA örneği
bulunmaya devam ediyormuş gibi sinyaller verdiğini gördük. Durumu nasıl düzeltiriz düşüncesiyle cihazın
potasını sıvı azotla temizledik. Cihazı tekrar çalıştırdığımızda, her şey yoluna girmişti. Ancak birkaç saat
geçtikten sonra okuyucu lazer tekrar aynı DNA varlığını göstermeye başladı. Durum bu şekil 40 gün devam
etti. Yani 40 gün boyunca potada olmayan DNA hayaletini (fantom) görüntüsünü izlemeye devam etmiş
olduk.”
DNA’DA BİYOMANYETİK ETKİ
Bir rastlantı soncu tespit edilen bu olayın o güne kadar bildiklerini alt üst ettiğini söyleyen Garyaev, “İşte bu
olaydan sonra çalışmalarımın yönünü değiştirdim. DNA zincirinin sadece klasik anlamda madde değil, aynı
zamanda biyomanyetik dalga saçma özelliği bulunduğunu anlamış oldum. Bu da zaten birçok yönüyle
esrarengiz kalan kuantum fiziğinin araştırma konuları arasına giriyor” diye konuştu.
Yumartalar ilk ilişkinin belleğini taşıyor
İKİ beyazdan siyah çocuğun doğması gibi şaşırtıcı sonuçların DNA zincirinin sadece fiziki madde yapısı değil,
yaydığı biyolojik dalgalarda gizli genetik koddan kaynaklandığını bir daha anımsatan Dr. Garyaev, “Kadın
bedeninde bildiğiniz gibi tüm hayatı boyunca kullanılacak yumurtalar doğuştan vardır. Sayıları 500-600 olan
bu yumurta hücreler ilk cinsel ilişkide fiziki olarak çocuk dünyaya getirmese bile o ilk kişinin DNA siluetini
(Hologram) şeklini belleğine yerleştirmiş oluyor” açıklamasını yaptı.
İki attan zebra, iki beyazdan siyah doğdu Garyaev DNA’da gözlenen (fantom yaratma) özelliğine 198 yıl önce Lord
Morton’un at-zebra çiftleştirmesine rastlıyor. Dr. Garyaev’in (DNA fantomu) teorisini kanıtlayan gelişme Morton’un
aynı dişi atı bu sefer normal soylu bir atla çiftleştirmesinden sonra yaşanıyor. İki atın çiftleşmesinden zebra desenli
sıpa doğuyor.
10 yıl önceki ilişkinin izi Benzer bulgunun sadece havyanlar için değil, insanlar için de geçerli olduğunu belirten
Garyaev bir örnek verdi: “Rusya’da ilginç olay yaşandı. Slav ırkından karı-koca dünyaya siyah çocuk getirdi.
Genetik testlere göre çocuk çiftindi. Derinlemesine bir araştırmaya girildiğinde kadının 10 yıl önce
üniversitede Afrikalı bir erkekle kısa süreli ilişki yaşadığı ortaya çıktı”.
Kaynak
http://www.hurriyet.com.tr/planet/23253460.asp?noMobile=true

Şeytan heykeli sembollerinin çözümü

83

Detroit’de gizli bir seramonide Şeytan Tapınağı (Satanic Temple) tarafından ortaya çıkarılan tartışmalı bir
heykel protestoları üzerine çekti. Keçi-kafalı figür kimdir? Ve heykelin elemanları neyi simgeliyor?
Bronz heykel yaklaşık 3metre yüksekliğindedir ve yanındaki gülen iki çocukla birlikte Bafomet olarak bilinen kanatlı
bir hermafroditi (erdişi, hünsâ) betimler. Yapımı $100,000’a (£64,000) malolmuştur ve açılışını görmek için yüzlerce
satanist toplanmıştır.
Uzun vadede, Şeytan Tapınağı parçayı 900 mil (1,450km) güney-batıya taşımak istiyor ve Oklahama Şehri Merhez
Binası’nın dışında yer alan On Buyruk (Ten Commandments) anıtının karşısına dikmek istiyor.
Kuruluşa göre Bafomet, “serbest konuşma özgürlüğüne ve dinin özgürce uygulanmasına karşı olan anayasaya
aykırı yasakları” içeren Hristiyan buyruklarını “tamamlayacak ve karşılaştıracak” .
“Heykelimiz tüm yaşayan canlılar arasında şefkat ve empati için çağrıda bulunan bir yol gösterici gibi hizmet
edecektir” Lucien Greaves, grubun kurucu ortağı.
Greaves her yaştan insanın ilham ve tefekkür için Şeytan’ın kucağına oturacağını umuyor… “Bu güzel küçük bir
turist atraksiyonu. İnsanlar büyük mesafeleri onu görmek için katedecekler” diyor.

Heykelin açılışı, tapınak üyeleri için gizli bir organizasyon olarak uygulandı. VIP bilet sahipleri Bafomet ile poz
vermesi için davet edildi.
Bafomet İsmi
İsim, Fransız Haçlı Seferleri tarihçilerine göre, 1100’lü yıllar civarındaki Engizisyon ve Tapınak Şövalyeleri’nin
işkencesine kadar geçmişe dayanıyor.
Bazı akademisyenler “Bafomet’in” basitçe “Mahomet’in” (Muhammed Resul ) kötüleştirilmiş hali olduğuna
inanıyorlar.
Fakat yıllar geçtikçe Tapınakçılar etrafındaki gizem ve spekülasyon büyüdü, bu yüzden kelimenin tabiri ve manası da
büyüdü.
Detaylı bir izah, Dan Brown’un tarihi gerilimi Da Vinci Code’da hikaye konusu oldu. Burada Bafomet kelimesinin
şifreleri çözülerek “Sofya” ya da bilgelik anlamına geldiği ifade edildi.
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Levi’nin Bafomet’i

Bafomet’in en iyi bilinen modern resmi 1856’da Fransız okültist Eliphas Levi tarafından Transcendental Magic: Its
Doctrine and Ritual adlı kitabında çizildi.
Levi zihninde, boynuzlarının arasında meşale ve alnında pentagram (beş köşeli yıldız) olan kanatlı bir hermafrodit
canlandırdı.
Kollarında, tanrıdan zorla alınmış “bağlama ve çözme” güçleri anlamına gelen Latin kelimeler SOLVE (ayırmak)
ve COAGULA (biraraya getirmek) oyuludur.
Levi’nin çizimi Şeytan Tapınağı’nın yeni anıtı için ilham kaynağı oldu.
Greaves “Heykel tüm bu ikili karşıtlıkları içeriyor: yukarı – aşağı, yarı hayvan – yarı insan, erkek – dişi” diyor.
“Karşıtlıkları bünyesinde barındırıyor ve zıtlıkları kutluyor.”
İki-parmak Selamı
Sağ eldeki iki parmak yukarı bakıyor ve soldaki ikisi aşağı bakıyor. Anlamı “Aşağıdaki yukarıdakine, yukarıdaki
de aşağıdakine benzer. Bütün parçaya, parça bütüne benzer.”
Bu kelimeler ve eşlik eden el hareketi okültislere tanıdıktır. Rönesans ve Reform sırasında yazıları popüler olan
Hermes Trismegistus’un eski çalışmalarında çizilmişlerdir.
İfade aynı zamanda Evren ve tanrı konusunda bilim ile de ilişkili olarak kullanılır, fakat Levi bunu el hareketini
yaparak yazdı, onun Bafomet’i “merhametin adalet ile mükemmel harmonisini” ifade ediyor.
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İki çocuk

“Umarız ki çocuklar bunu güzel bir sanat eseri olarak görürler – burada korkulacak birşey yoktur. Bu çocukların
sembolize ettiği şeydir” Greaves.
“Keçi suratı doğal bir ifadeye sahiptir. Kültürel şartlanmasız bakarsanız, insanların onun olduğunu düşündüğü gibi;
şeytani, şiddetli ya da canavar vari değildir.”
Ancak çocuklar gerçekten Şeytan’dan korkacak birşeye sahip değiller mi?
“Heykele ulaşan propaganda ile boyanmamış çocukların onun hakkında hiçbirşeyi korkunç bulacaklarını
sanmıyorum” Greaves.
“Fakat bizler çocukların beyinlerini yıkamıyoruz. Çoğu kesimde çocuklar dine zorlanıyorlar. Bu bizim yapmak
konusunda umursamadığımız birşeydir.”
Kadüse (Yılanlı Asa)
Bafomet’in, karnındaki bir asa etrafında birbirine dolanık iki yılanın olduğu eski bir Yunan sembolü vardır. Bu
sembol genel olarak Hermes ve habercileri tarafından taşınırdı.
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Kadüse, ticareti, pazarlığı ve mütekabiliyeti simgeler ve Bafomet üzerine Levi tarafından uygun görülmüştür.
“Bizim için bu, karşıtların uzlaşısını simgeler – Hristiyan bir anıtın karşısında Satanik bir anıta sahip olmak
gibi” Greaves.
“On Buyruk Heykelinin karşısında durmasının güçlü bir mesaj olduğuna inanıyoruz – bu ikilemlere, farklılıklara
anlaşmazlık olmadan sahip olabilirsiniz.”
Göğüsler
Levi’nin Bafomet’i göğüsleri olan bir hermafroditti, “fakat biz göğüsleri çıkarttık” diyor Greaves. Tapınak cinsiyet
ile ilgili bir tartışmaya bulaşmak istemedi. Bu, daha önemli olduğuna inandığı mesajlara olan dikkatini dağıtabilirdi.
“Bunun yerine, Levi’nin Bafomet’indeki erkek ve kız çocuklar “erkek-dişi dualizmini” yansıtmaktalar”, diyor.
Pentagram

Heykel ve tahtın erken bir sunumu – tahta ters çevrilmiş pentagram eşlik ediyor
Hem Bafomet’in alnında hem de arkasındaki tahtta görünen Pentagram yaygın olarak bilinen bir Satanik semboldür.
Ve sıklıkla ters çevrili görünür.
Saint Peter haçı da sıklıkla ters çevrilidir –Şeytan Tapınağı’nın örtü kaldırma seramonisinde olduğu gibi.
“Bu ters çevirme Şeytan’ın algısıdır. İnsanlardan kültürel temelini yeniden gözden geçirmesini, delillere
bakmasını ve değerlerini yeniden gözden geçirmesini talep eder” diyor Greaves.
“Kurumsallaşmış din ile birlikte belirleyici manevi doğruluk olarak, bu tek-taraflı görüşe sahipsiniz.
“Bu onların, günümüzdeki gay evliliği ve üreme hakları konularında olduğu gibi, hatalı olabileceklerini
değerlendirmelerini engelliyor.”
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“Bu doğru, bu çıkarımlar için Şeytan ile ilişkilendirilmek zorunda değilsiniz. Fakat Şeytan görüntüsü bizim için
yankılanıyor.”

Boynuzlar arasındaki meşale
“İlmin meşalesi orta boynuzdur – İlmin aranmasını yüceltir. Buna çok değer veririz – Bu gerçekten genel olarak
inançlarımızın merkezidir.”, diyor Greaves.
Levi’nin yazdığı gibi: “Boynuzlarının arasında parıldayan zekânın alevi, evrensel dengenin sihirli ışığıdır,
maddenin üzerinde yükselen ruhun görüntüsüdür, alev maddeye bağlı iken onun üzerinden parlar.”
Yazıtlar
Bunlar henüz eklenmediler fakat Şeytan Tapınağı planlarının detaylarını geçen yıl bir açıklamada verdi.
Heykelin önünde, ters pentagramın üzerinde, Şeytan Tapınağı’nın yedi ana doktrininden bir tanesi olacak: “şefkatin,
bilgeliğin, ve adaletin ruhu her zaman yazılı ya da sözlü kelimelere üstün kabul edilmelidir.”
Taş levhanın arkası Lord Byron’un dramatik çalışması Cain’den bir pasaj gösterecek: “ O halde İblis kimdi?
Yaşamana izin vermeyen kimse mi, ya da zevk ve ilmin gücüyle sonsuza dek yaşamanı sağlayan kimse mi?”
Satanic Temple Nedir?

Grup kendini “Satanistler, laiklik taraftarları ve bireysel özgürlük için avukatlar” olarak tanımlıyor.
“Biz Şeytani figürü doğaüstü bir tanrı ve varlık yerine, insanın doğasında olan, sonsuz başkaldırmanın temsilcisi,
aydınlatılmış soruşturma ve kişisel özgürlüğe bir sembol olarak anlıyoruz.”
“Bizler aktif olarak, rasyonel Şeytani anlayıştan faydalanabilecek konularda, sosyal yardım ve kamu işlerine katılım
sağlıyoruz.”
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.bbc.com/news/magazine-33682878
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Ses Dalgaları İle Bilgisayar Hacklemek!
Güvenlik konusunda araştırma yapan Amerikalı araştırma ekibi, bilgisayarların, printerların ve
diğer milyonlarca standart aletlerin ses dalgaları ile hacklenebileceğini gösterdiler.

Saldırı programı, genel-amaçlı fiziksel çatalların input/output devrelerini kontrol altına alıyor ve araştırmacıların
duyulabilir ya da duyulamaz bir şekilde seçtiği bir frekansta titreşim yayıyor. Kısa bir mesafeden titreşimler, AM
radyo anteni ile elde edilip, duyulabiliyor.
On yıllardır, gizli servisler ve araştırmacılar, alıcıların içeriği yeniden kurmasını sağlayan ışığı, ısıyı ve diğer
emanasyonları başarılı bir şekilde hapsederek, keyboardlardan ve benzer aletlerden bilgiyi gizlice almak için yollar
aramışlardı.
Red Balloon Güvenliğin araştırma şefi olan Ang Cui: “Geçici olarak oluşturulan bu yeni verici anten, kötü
amaçlı yazılım olan “Funtenna”’ya başka bir potansiyel kanal ekledi ki, bu eklenen kanal, takip edilmesi zor,
çünkü hiç bir trafik günlüğü datanın binadan çıkışını yakalamayamamakta.”
Cui, yıllık güvenlik konferansı Black Hat, Las Vegas’ta, bir kaç gazeteci önünde sistemin işleyişini gösterdi.Kendisi
konuşmasından sonra “kavram kanıtlama” kodunu yayacağını ve diğer araştırmacılar ve kötü amaçlı potansiyel
hackerların da bu çalışmasının gelişimine imkan sağlayacağını dile getirdi.
Cui: “Hackerların, ses dalgalarını elde etmek için hedeflenen binaya yakın bir yerde bir antene ihtiyaçları
olacaktır.Onların bir şekilde içeriye girmek ve ele edilmek istenen datayı aktarım formatına çevirebilmek için
de bazı yollar bulmaları gerekmektedir.”
Ancak, iki yıldan fazla zamandır geliştirilen bu alet, geniş çeşitlilikteki aletlerin beklenmedik yollarla idare
edilebileceği ve daha çok karmaşık aletler üretildikçe de saldırganların savunanlara karşı avantajının daha da
artmakta olduğunu gösteren başka bir örnek olmuştur.
Çeviren: AylinER
http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0QA13P20150805?irpc=932

Uyku Pozisyonu Alzheimer Riskini Azaltabiliyor Mu?
Stony Brook Üniversitesi araştırmacılarına göre; sırt üstü ya da yüzüstünü yatma ile kıyaslandığında lateral-yatay ya
da yan yatma şeklindeki uyku pozisyonu ile beyindeki atıklar daha etkili atılabiliyor ve ayrıca Alzheimer,
Parkinson ve diğer nörolojik rahatsızlıkların gelişim şansını azaltamaya yardımcı olabiliyor.
Stony Brook Üniversitesi’nden araştırmacılar Hedok Lee, Helene Benveniste ve meslektaşları, karmaşık bir sistem
olan ve beyinden atık ve diğer zararlı kimyasal çözünümleri atan glympatik sistemi dinamik kontrastlı manyetik
rezonans görüntüleme(MRI) kullanarak görüntülerler ve lateral-yana doğru yatılan uyku pozisyonunun, beyindeki
atıkları en etkili şekilde atılmasını sağlayan pozisyon olduğunu keşfederler. İnsanlarda ve hayvanlarda uyku
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esnasında yan yatma en yaygın uyku şekli. Beynin kimyasal atıklarının birikimi Alzheimer ve diğer nörolojik
hastlalıkların gelişimine katkıda bulanabiliyor.
Bu çalışmaya dair yazılan makale Neuroscience adlı dergide yayınlanmıştır.
Stony Brook Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Radyoloji Departmanlarında baş araştırmacı ve profesör olan
Dr. Benveniste, dinamik kontrastlı manyetik rezonans görüntülemeyi (MRI) farelerin glympatik yollarını incelemek
için yıllardır kullanmaktadır.
Bu metod araştırmacılara, tıpkı bedenin lenfatik sisteminin organlardaki atıkları temizlemesi gibi, atıkları
temizlemek için beyin omurilik sıvısının (BOS) filtrelenip, interstisyel sıvıya (ISF) glympatik yolları tespit ve
tanımlamaya yardımcı olma imkanı sağlar. Bu glympatik sistem en çok uyku esnasında etkilidir. Amilodi ve
tau porteini, kimyasallar eğer oluşup, birikirse, beyni negatif olarak etkilerler.

“Beynin Glaympatik Taşımasında Beden Duruşlarının Etkisi” adlı yazdıkları makalede Dr. Benveniste ve
meslektaşları, dinamik kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme(MRI) metodu ile birlikte kinetik modellemeyi
anestezi ile uyutulan farelerin 3 uyku pozisyonundayken (yan-lateral, yüzüstü, sırtüstü) BOS-ISF sıvı değişim
oranlarını miktarlarını ölçmek için kullandıklarını dile getirirler.
Dr. Benveniste: “Analizlerimiz, bizlere,istikrarlı bir şekilde, glympatik taşımanın, yüzüstü ve sırt üstü ile
karşılaştırıldığında en etkili şekilde yan yatıldığında olduğunu göstermiştir.
“Bu tespitten dolayı, biz, insanlardaki BOS-ISF taşımasını ölçmede gelecekteki diyagnostik-tanılayıcı görüntüleme
prosedürlerini standardize ederken, beden duruşu ve uyku kalitesinindikkate alınmasının ve bundan dolayı da beyin
rahatsızlıklarına katkıda bulunan ya da sebep olan hasar veren beyin proteinlerinin temizlenmesinin
değerlendirilmesinin de dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz.”

Dr. Benveniste ve Dr. Hedok, deneyleri için güvenilir uyu pozisyoları geliştirdiler. Rochester Üniversitesi’nden
meslektaşları; Lulu xie, Rashid Deane ve Maiken Nedegaard, MRI danelde edilen datayı onaylamak ve beyinden
amyloitleri temizlemeke için beden durşularının etkisini ölçmek için flüorışıma mikroskopi kullanırlar.
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Dr. Nedegaard: “Yan yatarak uyuma şeklinin insan ve hayvanlarda—hatta vahşi doğa da– en popüler yatış pozisyonu
olması ilginç ve bizler uyanıkken beynimizde biriktirdiğimiz metabolik atık maddeleri en etkili şekilde uykuda yan
yatarak temizlemeyi bulmuş gözüküyoruz.”
Konuşmasının devamında Dr. Nedegaard şunları söylüyor: “Bu araştırma, bizler uyanıkken oluşan kirliliği
temizlemede uykunun ve pozisyonun önemini gösterirken,bu çalışma, ayrıca uykunun biyolojik fonksiyonlarının
gelişimi konusunda da ilerdeki çalışmalara destek olmakta. Bunaklığın pek çok çeşidi, uyuma zorluğunun da dahil
olduğu uyku bozukluğu ile bağlantılıdır. Bu uyku bozukluklarının da Alzheimer hastalığındaki hafıza kaybını
artırdığı çoğalan bir şekilde kabul edilmektedir. Bizim tespitlerimiz de uyku pozisyonunuzun önemli olduğunu
göstererek, bu konuya yeni bir anlayış getirmektedir.”
Dr. Benveniste, araştırma ekibinin yan yatış şeklinin yüzüstü ya da sırt üsütü yatışa göre insan glympatik yollarının
beyin atıklarını temizlemede en etkin pozisyon olduğunu tespit etmelerine rağmen tebirli ve MRI metodu ve diğer
beyin görüntüleme metodlarını kullanmanın gerekli ilk adım olduğunu da sözlerine eklemekte.
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/lateral-sleep-position-neurology-2363/

Karın Yağının Beyin ile Bağlantısı
7 Ağustos 2015 Güncel, Makaleler 12,174 Views

Çılgınca birşey bilmek ister misiniz?
Karnınıza aldığınız her 0.45 kilogram yağ ile beyniniz küçülüyor!
Ve daha da fazlası, beyninizin sağlıklı olup olmadığnı öğrenmenin çabuk yolunun cildinize bakmak olduğunu biliyor
musunuz? 8000 den fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, sarkık cilt ve gözaltlarındaki şişlik, beyninizin
durumunun doğrudan yansıması olduğu ortaya çıkmıştır.
Ben bunu size korkutmak için söylemiyorum.Ancak, yağ kaybetminin sebebi sadece karın baklavaları oluşturmanın
çok ötesinde bir nedene dayalı olduğunu bilmeniz kesinlikle önemli. Bu karın yağı sizin mental fonksiyonlarınızı
ve üretkenliğinizi, ilişkilerinizi ve motivasyonunuzu da etkiliyor.
91

Ancak, endişelenmeyin. Pek çok beyinle ilgili konu-sorun diyetinize-yediklerinize yapacağınız basit bir değişimle
tamamen tersine dönebilir.Bu şeyleri nereden mi öğrendim?
Ben bu bilgileri beyin karın yağı bağlantısı ile ilgili bazı ücretsiz videolardan öğrendim ve bunları “Ben Greenfield
Fitness Google+” da yayınlayacağım. Bu beyin karın yağı bağlantısı “The Future of Health Now”
sayfasından öğrendiğimin sadece bir kısmı. Bu web sayfasında 20 bilim insanından fazla sayıda oluşan bir grup,
doktorlar, NASA, Harvard, Cambridge ve Stanford’dan değerli uzmanlar keşfettiklerini paylaşıyorlar, onlar sanki
şuanda yaşamıyor, gelecekten geliyorlar…
Buradan ilginç şeyler öğrendim. Örneğin; streching’in aslında zararlı olabileceği ya da yapacağınız bazı seçimlerin
çocuğunuzun DNAsına zarar verebileceğiniz gibi..
Araştırma yapmak isteyenler için:
http://www.thefutureofhealthnow.com
https://www.youtube.com/user/FOHNTV
http://www.bengreenfieldfitness.com/2012/06/the-secret-brain-bellyfat-connection/ ‘dan derleyip, çeviren: AylinER

Karın Yağı Beyin Hasarı ile İlişkilendirilmekte:

Mide Yağlanması Bunaklığa Yol Açıyor!
Çok fazla karın yağına sahip olmak, sanki karnınıza bağlı bir bomba ile yaşamak gibidir! Ve o patladı mı, sadece
midseksiyon-karnınız bundan zarar görmez. Tüm bedeniniz; kafanızdan ayak parmaklarınıza kadar oradan da yukarı
beyniniz zarar görürür. Çok fazla karınyağı, hafıza kaybı riskini yaklaşık 4 kat daha fazla artırır. Yeni bir
araştırma PPARalpha adlı protein üzerine odaklanmaktadır. Biliyorum bu kelime biraz komik gözükmekte ve hattâ
yüksek sesle söylemeye kalktığınızda kulağa daha da komik gelmekte. Ancak, bu protein bayağı ciddi şeyler
yapmakta; karaciğerinizin yağlanmasına yardım eder.Eğer çok fazla yağlanırsanız, zavallı yorgun karaciğeriniz
bununla başa çıkamaz ve bu PPARalpha protein seviyesi alt üst olur, düşer.
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Peki bunun beyninizle ne alâkası var? Fazlaca alakalı. Çünkü, karaciğeriniz PPARAlpha’ya tek ihtiyacı olan organ
değil. Beyniniz de bu proteine ihtiyaç duyuyor. Özellikle de hafıza ve öğrenmeyle ilgili olan hipokampus.
Sonuç olarak, bu konuda yapılan çalışma, özellikle yaşlılık zamanında karın kısmı fazla yağlı olanlarda hafıza kaybı,
bilişsel düşüş ve bunaklığa karşı savaşı kaybetme ihtimalinin 3.5 kat daha fazla olduğunu tespit etmiştir.
Bilim insanları, hafızayı iyileştirmek için biraz PPARalpha protein verilebileceğini düşünürler, ancak bana göre
onlar bazı şeyleri atlıyorlar.Çünkü, beyni gerçek anlamda işleyen herhangi biri gerçek cevabın şu olduğunu görebilir:
biraz kilo ver, ve PPAralpha seviyeni doğal bir şekilde düzene sok. (ya da ilk baştan bu protein seviyesini koru)
Konuşmak yapmaktan daha mı kolay? Eğer mide tonlama egzersizlerini ve midenize bir yumruk yemiş gibi
hissettiren karın aletlerini denemiş ve başarısız olmuşsanız, belki de öyle…
Bu gibi şeylerle başarısızlığa ulaşmaya mahkumsunuz, çünkü bu dünyada hiç bir yoğunluktaki egzersiz sizin
midenizden yağı götürmez. Hayır götürmez! Gerçek cevap yediklerinizde! Yediklerinizi değiştirin ve bu karnınızı
düzeltecektir ve bunun için de ilk olarak, yağ oluşumu yapan karbonhidrat yemeyi bırakabilirsiniz.
Çeviren: AylinER
http://www.popsugar.com/fitness/Tone-Your-Abs-Without-Crunches-7859508#photo-7859508

Rafine Karbonhidratı Fazla Tüketmek Depresyona Yol Açıyor!

American Journal of Clinical Nutrition adlı dergiye göre özellikle postmenopozdaki kadınlarda karbonhidratı
fazla tüketmek depresyona girme riskini artırıyor.
Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi psikiyatri departmanından James Gangwisch ve meslektaşları besinlerin
glisemik indeks ve yükü, tükettikleri karbonhidrat şekilleri ve depresyonu incelerler. Bu incelemede, Ulusal
SağlıkEnsitüsü, Kadın Sağlığı Sağlık Girişimi Gözlemsel Çalışmasında 1994-1998 yılları arasındaki 70.000
postmenopozdaki kadından alınan datalar kullanılır.
Karbonhidrat tüketimi kandaki şeker seviyesini, kan tipine bağlı olarak değişen derecelerde yükseltmektedir. Ne
kadar yüksek oranda karbonhidrat tüketilirse, glisemik indeks değerleri de o kadar yükselmektedir. 0-100 arası olan
glisemik indeks ölçüsü, yedikten sonra kanda bulunan şeker miktarını ölçer.
Rafine gıdalar örneğin; beyaz ekmek, beyaz prinç ve asitli içecekler, kan şeker seviyesini azaltmak için
bedende hormonal bir tepkiyi tetikler. Bu tepki ayrıca ruh hali değişimlerine, yorgunluğa, ve depresyonun
diğer semptomlarına neden olur ya da artırır.
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Araştırmacılar, devamlı olarak yüksek besin glisemik indeks değeri ve eklenmiş şekerin ve rafine olmuş tahılın
tüketiminin postmenopozdaki kadında depresyon başlangıç riskini artırdığı ile alakalı olduğunu tespit ederler.
Lifli yiyecekler, tam tahıllar, sebzeler ve sulu olmayan meyvaların çokça tüketilmesi ve depresyon riskinin
azalması arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Bu da göstermektedir ki; besinsel müdahaleler, depresyonu tedavi edici ve önleyici ölçüdedir. Bu potansiyel
olasılığın tedavi ve rahatsızlığı önlemeye yönelik ve daha geniş bir popülasyonda da benzer sonuçlar oluşturup
oluştırmadığına dair daha ileri seviyede çalışmalar gerekmektedir.
Çeviri: AylinER
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-08/cumc-chr080515.php

Bebeğin Cinsiyetinde Beynin Rolü ve Genlerin Tetiklenmesi!
Vücut bir çocuğa nasıl şekil verir

Rahimde, bir biyolojik cinsiyeti diğerinden ayıran dokuların gelişimini hormonlar yönetir.
Gelişimin ilk aşamasında bebeklerin tamamı aynı görünür. Cinsiyet kromozomlarındaki genlerin sonraki bir süreçte,
dokulara şekil vermeyi nasıl bitireceğine dair vücudu bilgilendirmesine kadar, kendilerini kız ya da erkek yapacak
özellikleri takınmazlar.
Bir bebeğe hamile kalındıktan haftalar sonra, bebeğin beyni hücrelerden oluşan küçük bir kurdele gibi gelişmeye
başlar. Sonraki bir kaç haftada, bu hücreler bir tüp oluşturur. Beyin üstte, omurilik altta yer alır. Aylar geçtikçe ve
doğuma yaklaştıkça, az miktardaki bu hücreler bölünecekler ve milyarlarca sinir hücresi olacak şekilde çoğalacaklar.
Karışık olarak birbirine bağlı trilyonlarca elektiksel ve kimyasal bağlantıyla birbirleriyle konuşacaklar.
Konuşmalarına genlerimiz tarafından rehberlik edilecek. Ve bu konuşmalar daha da karmaşık hale gelebilirler.
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Bu serinin birinci kısmında tartışıldığı üzere, genetik, hareket halindeyken belirli yollar belirleyebilir. Fakat bu kız ya
da erkek noktasında kolay değildir. Bir çok nedenden ötürü bunlar iyi anlaşılmamaktadır. Bir bebeğin genetik kalıtımı
(ve rahimdeki olaylar) erkekler ve kadınlarda farklıklar gösteren fiziki değişimler spektrumunu tetikleyebilir.
Bu erken başlar. İlk altı haftalık gelişim sürecinde, genler işaretçi kimyasalların üretimini aktifleştirmeye başlarlar.
Bunlar vücuda, vücut yapısını nasıl şekillendireceğini söylerler. Hemen göze çarpmayan bazı değişiklikler erkekteki
dokuları kızdakine göre nispeten farklı yapacaktır. Bu farklılıkları hormonlar yürütürler. Vücut bu ana işaretçi
maddeleri çok az miktarlarda salgılar. Yine de hormonlar önemli aktiviteleri tetikleyebilirler. Birincil olanlardan biri
de bir bebeğin erkek ya da kız vücudu geliştirip geliştirmeyeceğini erkenden belirlemektir.
Beyin güç algılanan bu sinyalleri vücudun nasıl şekil alacağı konusunda yeniden yayınlar.
Beyin biraz da, bir şehrin çaprazlama gidip gelen, geniş, yoğun ve aşırı kalabalık yolları gibidir. Sinir hücreleri orada
her saniye binlerce kimyasal sinyali iletmektedir. Genler bunları düzenler. Ve bazı sinyaller de aynı zamanda diğer
genleri kontrol eder, bazılarını açar ya da kapar.
Bir bakıma diğer hücrelere nereye göç edeceklerini ve hangi şekli alacaklarını söylerler. Bu hücrelerin bazıları kalp,
böbrek ve akciğer gibi organları oluşturmak üzere devam ederler. Diğerleri kasları, bağırsakları, kol ve bacakları ya
da üreme vücut yapısını meydana getiren dokuları oluşturmak üzre devam ederler.
Kız olsun erkek olsun bu dokular başlangıçta oldukça benzer görünürler, fakat birebir aynı değillerdir.
Olmak ya da olmamak… bir kız
Tüm bu değişiklikler altı aylık hamilelik sırasında meydana gelir. Birdenbire, fetüs kız ya da erkek görünümlü
olmaya başlar. Richard M. Sharpe, İskoçya’daki Edinburg Üniversitesi Üreme Sağlığı Merkezi’nde erkek üreme
sistemi konusunda bir uzman. Erkek ya da dişi olan bir insan fetüsü karmaşık aşamalı bir sisteme ve gen yolları ve
hormanların aksiyonlarına bağlıdır. Araştırmacılar uzun zamandır dişi formunun öntanımlı form ya da “kartların
başlangıçta ayarlandığı hal” olduğunu göz önünde bulunduruyorlar. Sharpe, “Diğer bir deyişle, bir takım belirli
anahtarlar erkek formunu programlamak için çevirilmezse, fetüs öntanımlı olarak dişi olacaktır.”, diyor. Fakat yeni
araştırmalar bundan daha karmaşık olduğunu göstermekteler.
“Dişi olmak için, bir takım ardışık genlerin erkek genetik yollarının aktif bloğu tarafından etkili bir biçimde
açılması gerekir”, diyor. Diğer bir deyişle, vücudun şekillenişi erkek ve kadın hormonları arasında gerçekleşen bir
nevi denge hareketiyle ayarlanır.
Eğer erkek yolu aktifleşirse, çocuğun üreme sistemi gonatları(erbezleri) ya da erkeğe özgü cinsiyet organlarını
geliştirmeye başlar. Bu dokular yumurtalıkları (kadın üreme organları) oluşturmak için ayarlanmıştı. Ta ki belirli
genler onun bir erkek olduğu konusunda vücudu bilgilendirene kadar. Sonra bunun yerine erkek üreme organları
oluşmaya başladı.
Bunların içinde erkek organları testislerdir. İlk zamanlarda yüksek miktarlarda testesteron üretmeye başlarlar.Bir
erkek seks hormonu ya da androjen ailesi içerisinden bir tanesidir. Dihidrotestesteron ya da DHT diğer bir tanedir.
Erkek bir fetüs testesteronunun küçük bir miktarını, yaklaşık yüzde 5’ini, DHT’ye dönüştürür.
Testisler erkek androjenlerinin yüzde 95’ini yapar. Böbreklerin üstünde yer alan böbreküstü bezleri de aynı zamanda
testesteron salgılar.
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Testesteron ve DHT kimyasal uyarıcılar gibi çalışırlar. Bir erkek embriyosunun, erkek çocuk formunu kız çocuk
formundan ve bir erkeği bir kadından ayıracak olan gonatları ve diğer üreme dokularını oluşturmasına sabep olurlar.
En azından dışarıdan.
Bazı nadir durumlarda, erkek çocuk genleri içeren insanların beyinleri nispeten, onların kız olduğuna dair mesaj
yayınlayabilir. Ya da kız genlerine sahip bir çocuk bir gün erkek şeklinde tanımlanabilir. Burada çıkış noktasını beyin
söylüyor. Ve bazı zamanlarda o kişinin genlerine yaşamı için şifrelenen tasarıma keskin olarak ters düşen mesajlar
gönderebilir.
Çeviren : Gültekin METİN
https://student.societyforscience.org/article/explainer-how-body-sculpts-child
İLGİLİ
19 OCAK 1998 OKYANUS ÖTESİNDEN1 http://ahmedhulusi.org/tr
Soru :
– Bebeğin cinsiyeti döllenme anında babanın kromozomuna bağlı olarak belli olduğuna göre 120. gündeki
oluşumun katkısı nedir?
Üstad
– İnsanın bütün özellikleri genetik yapıda BİLKUVVE gizlidir… Bu bilkuvve (potansiyel olarak) mevcûdiyetin
açığa çıkması ise dışsal tesirlerle, yani onun dışındaki tesirlerle mümkündür… Ki buna genel anlamı ile “melekî
tesirler” denilmiştir…
Bizim doğa şartları dediğimizden tutun, astronomik bütün etmenlere kadar, beynin bir organ üzerindeki
tasarrufuna kadar her olay, gerçekte din ıstılâhında “melekî tesir” diye anlatılır…
Böbrek Fonksiyonlarındaki Bozukluk Beyin Rahatsızlıkları ile İlişkilendirildi
Bir araştırma böbrek bozuklukları ile beyin hastalıkları arasında ilişki olduğunu ileri sürüyor.
Hasar görmüş böbrek fonksiyonu beyne giden kan akışını azaltabilir ve dolayısıyla da felç veya bunama oluşumuna
sebep olabilir. American Society of Nephrology Dergisi’nde de(JASN) yayınlanacak olan araştırmanın bulgularına
göre, optimum böbrek sağlığını korumak beyin için de faydalı olabilir.
Felç ve bunama, kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerde, genel nüfus içindeki bireylere göre çok daha fazla
görülmektedir. Ama bunun nedeni henüz kesin değil. Olası bir böbrek-beyin ilişkisini incelemek için, Dr M.Arfan
Ikram, Sanaz Sedaghat (Hollanda, Erasmus Üni. Tıp Merkezi) ve arkadaşları 2645 kişinin katıldığı Rotterdam
Araştırması’nda, kişilerin böbrek fonksiyonlarına ve beyne giden kan akışına baktılar.
Araştırmacılar, zayıf böbrek fonksiyonunun, beyne giden kan akışını ya da hipoperfüzyonu çok güçlü bir şekilde
etkilediğini gördüler. Ayrıca, hipoperfüzyonu olan katılımcılarda zayıf böbrek fonksiyonu felç ve bunama ile de
ilişkilendirildi. Bu bulgular bilinen kardiyovasküler risk faktörlerinden bağımsızdı.
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Araştırmacılar, zayıf böbrek fonksiyonunun, beyne giden kan akışını ya da hipoperfüzyonu çok güçlü bir şekilde
etkilediğini gördüler. Bu resim görsel amaçlıdır. Henry Gray
Dr. Ikram: “Bulgularımız, böbrek hastalığı ile beyin rahatsızlığı arasındaki bağlantıyla ilgili olarak olası bir
açıklama sunuyor. Böbrek hastalığı ve beyin hipoperfüzyonu her ikisi de geri dönüşümlü olabildiği
varsayılırsa, bu koşulları iyileştirmenin kişideki olası beyin hastalığı riskini azaltabileceği üzerine bir inceleme
yapılabilir.” Araştırma ayrıca göstermektedir ki, böbrek-beyin bağlantısı sadece kronik böbrek hastalığı olanlarla
sınırlı değil. Aşikar bir hastalığı olmayan, toplumun genelindeki kişilere de uzanmaktadır.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/brain-blood-flow-kidney-function-2401/

Hamilelik Dönemi Stresi Ve Bebeğe Yansımaları
Prenatal(Doğumöncesi) Maternal Stres nedir (PNMS)?
Kadınların çoğunluğu hamilelik süresince bebeğin gelişimini sigara, alkol ve uyuşturucunun etkilediğini
düşünmektedir. Onların bilmedikleri şey; hamilelikte yaşanan stresin de fetüsün gelişiminde belirgin bir sonuca yol
açabilen bir risk faktörü olduğudur. Aslında hamilelikte yaşanan stres, bebeğin sağlık durumunu, gelişimini ve
bebeğin bağışıklık sisteminin fonksiyonu ve onun bilişel gelişimi üzerinde kalıcı etkiye sahiptir.
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Kronik Stres Akut Strese Karşı
Kronik stres, örneğin; işsizlik, süregiden aile ya da evlilikle ilgili uyumsuzluklar, kavgalar, hamile kadın ve
bebeği üzerinde gerçek anlamda sonuçlar oluşturan bir çeşit strestir.
Akut stress ise, bir kişinin çevresi ya da koşullarındaki ani stresli değişimdir. Hayvan araştırmalarında, akut stres
ani yüksek ses yayarak ya da belirli bir zaman dilimi içinde kapalı bir çevrede hayvanı alıkoyarak oluşturulabilir.
Ancak, insanla yapılan araştırmalarda bu gibi testler tabii ki imkansızdır. Ancak, bazı yaşamsal olaylar, örneğin; eşin
vefatı, savaş, ya da doğal felaketler laboratuvar ortamlarındaki durumlara çok benzer etkiler yaratabilir.
Objektif Stres Sübjektif Strese karşı
Stresin etkileri sadece stresli bir ortama maruz kalınan bir fonksiyon değil ayrıca bireyin stresi algılamasıdır da.
Prenatal stresi tam olarak değerlendirmek için,objektif stres ile sübjektif stres arasındaki farkı anlamak önemlidir.
Objektif Stres
Objektif stres, birey tarafından zorlukla deneyimlenenlerin ölçülebilir miktarına işaret eder.
Bu strese katkıda bulunabilecek faktörler şunlar:
-Bir fırtanayı takip eden elektriksiz geçen gün sayısı
-Gerçekleşen zararlar-kayıplar (para ve mülk gibi)
-Günlük rutinlerin değişimi
-Olası tehditler (güvenlik ya da emniyet konuları)
– Bir olayın süresinin uzunluğu
Sübjektif Stres
Sübjektif stres, bir bireyin travmatik bir olaya karşı reaksiyonunu ölçer. Birey yüksek objektif strese ama düşük
sübjektif strese sahip olabilir.Örneğin; bir durumda kontrol altında tutulduğundaki ya da fırtınanın ortasında sakin
kaldığındaki his. Sübjektif stres, olayların psikolojik tepkisini belirleyen anketlerle değerlendirilebilinir.
Suzanne King’ın ekibinin Prenatal Maternal Stres-Doğum Öncesi Maternal Stres (PNMS) üzerinde yaptığı
araştırmadan ortaya çıkan şaşırtıcı sonuçlar, göstermektedir ki; objektif stres, sübjektif strese göre fetal-cenin
gelişimi üzerinde daha fazla etkiye sahip.
Bu stres nasıl anneden fetüse iletilir?
Prenatal maternal stresin fetüsün gelişimini nasıl etkileyebileceğini anlamak için, stres tepkisinin ardında yatan bazı
biyolojik bilgilere sahip olmak gerekir.Strese tepki,beyinden, böbreğe bitişik olan böbreküstü beze kadar bedendeki
bazı organ ve sistemleri içerir.
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Proses, tehditi değerlendiren ve fizyolojik ve davranışsal olarak olan uygun tepkileri işleme sokan, bir stres etkeninin
beyni uyarması ile başlar ve bu, böbreküstü bezlerden kan dolaşımına kortizol ve glukokortikoid gibi kortikoyid
salgılanması ile sonuçlanır

.
Kortikoidler, bir bireyin strese karşı “savaş ya da kaç” tepkisini tetikleyen moleküllerdir. Kortizol,prenatal
stres ve bebek doğumları arasındaki bağdır. Prenatal maternal stres, annedeki artan kortizol seviyesi ile
bağdaştırılır. Daha da fazlası, maternal ve fetus kortizol seviyeleri arasında lineer bir ilişki olduğundan dolayı,
annedeki kortizol seviyesinin nispeten artaması, fetüsteki kortizolün nispeten daha büyük artışına eşittir.
Bir fetüs en çok ne zaman doğum öncesi maternal strese duyarlı olur?
Zamanlama herşeydir.Özellikle de, prenatal maternal stres (PNMS) için. Yeni bir araştırmadan ortaya
çıkan tespitlere göre; prenatal- doğum öncesi stres için ilk iki 3 aylık dönemin en önemli devreler olduğunu
göstermektedir.
Bu iki periyod özellikle önemlidir:
-10. Haftada, embriyo fetus olur ve hareket etmeye başlar. Hayati organlara sahiptir. Bu zaman süresince, beyin
dakikada yaklaşık 250.000 yeni nöron oluşturur. Buna nörojenez-hücre doğumudenir.
-24 ve 30. Haftalar boyunca, sinir hücre bağlantıları oluşmaktadır. Kimyasal sinyallerin rehberliğinde, nöron
prosesleri hedeflerini tespit eder ve bağlantıyı oluşturur.Nöronlar arası iletişim başlar. Buna da sinaps gelişim
süreci denir.
Hamileliğin bu kritik periyodlarında aşırı strese maruz kalma, gelişen yapıları etkiler ve dolayısıyla fiziksel, bilişsel
ya da davranışsal çıktıları da ona göre belirler.
Örneğin;Suzanne King ve meslektaşları tarafından 1998’deki buz fırtınası sonrasında yapılan araştırma şunları
göstermektedir:
-Yüksek objektif PNMS stresi, 2 yaş çocuklarında düşük entellektüel ve dil becerileri ile bağdaştırılmıştır.Bu 2 yaş
çocuklarında objektif PNMS stres etkilerinin SADECE iki ya da ikinci 3 aylık dönemde maruz kaldıkları bu stresten
dolayı olduğu gözlemlenmiştir.
Stresin Fetüs Üzerindeki Etkileri
Hamile annenin stresli durumlara maruz kalması çocuklardaki bilişsel, davranışsal ve fiziksel gelişimi
etkileyebilmektedir Buna ek olarak da, otizm, depresyon gibi diğer sağlık sorunlarına sahip olma riskini de
artırmaktadır.
İdrak-Kavrama Üzerindeki Etkisi
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İnsanlar üzerinde yapılan pek çok araştırma tespitleri, akut
doğumöncesi-prenatal stresin çocukların idrak-kavramalarını ya da düşünme becerilerini etkilediğini göstermektedir.
Bu çalışmalar, annenin hamilelik süresince ve çocuklar büyüdükçe onu takip eden süreçte sahip olduğu stres
seviyelerini değerlendirmeyi de içerir.
Çocukların, entellektüel ve dil becerilerini gösteren bilişsel yeteneklerini belirlemek için testler uygulanır.
Araştırma örnekleri:
– Douglas Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, şiddetli buz fırtınası süresince ve sorasında, bu fırtınanın hamile
kadınlar ve çocukları üzerinde etkileri incelenmiştir.

Düşük objektif stres seviyelerine maruz kalanlara göre yüksek objektif stres seviyelerine maruz kalan çocuklar daha
düşük bilişsel ve dil becerileri sergilemektedir. Bu eğilim, 2, 5 ½ ve 8 ½ yaşlarında gözlemlenmiştir.
– Hollanda’da yapılan bir çalışmada da, prenatal stres, 3 ve 8 aylık bebeklerin performansı ile bağdaştırılmıştır.
Hamileliklerinin ortasındaki bir devrede stres hormonu olan kortizolü yüksek seviyede olan kadınların, çocukları
diğer yaşıtlarına göre bilişsel testlerde daha düşük sonuçlar elde ettikleri tespit edilir. Bu etki, daha küçük çocuklara
göre daha büyük çocuklarda daha net ve bariz gözükmektedir.
– New York, Rochester’da yürütülen bir başka çalışmada da klinik tedavisi alan, yüksek riskli hasta olan hamile
kadınlar incelenir. Bu çalışma da hamilelikteki stres ve endişe ile annedeki artan kortizolla ilişkilendirilmiştir. Buna
ek olarak, araştırmacılar bu prenatal strese maruz kalındığındaki salgılanan kortizolün 17aylıkken bebeğin düşük
bilişsel beceriye sahip olmasına neden olduğunu da düşünmekteler.
Davranış Üzerindeki Etkileri
Prental maternal stresin çocukların davranışlarını etkilediğine dair tutarlı kanıtlar mevcuttur. Strese maruz kalan
çocuklar, dikkat etmede zorlanabilir ve agresif, sinirli tavırlar sergileyebilirler.
Bu konudaki bazı araştırmalara örnekler:
– Douglas Enstitüsü’nde Buz Fırtınası Projesi’ni yöneten Suzanne King ve ekibi, fırtına boyunca ve sonrasında
hamile kadın ve çocuklarını incelerler. Onların incelemeleri neticesinde, anne karnında yüksek objektif stres,
sübjektif stres ya da her ikisine maruz kalan çocuklarda davranış güçlükleri, bozuklukları gözlemlenir: Anaokula
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gittiklerinde yüksek oranda dikkat problemine sahip olmuşlardır. Ayrıca, bu çocukların yüksek sübjektif stres
yaşayan anneleri de büyük olasılıkla depresyon problemlerine sahip olmuşlardır.
•

Tulane Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada da, Katrina kasırga sonrası etkilerinin Mississippi’de devlet destekli
konutlarda yaşayan çocukların % 55.3’ünde daha önce olmayan ancak fırtına sonrasında oluşan duygusal ve
daranışsal zorluklara sahip oldukları görülmüştür. Katrina fırtınasından 21 ay sonra, Mississippi’li çocukların
%25.4’ünde ve Louisiana’lı çocukların da %37.1’inde davranışsal bozukluklar gözlemlenmiştir.
– New York, Rochester’da yürütülen çalışmada da, klinik tedavisi alan yüksek riskli hasta olan hamile kadınlar
incelenir ve prenatal stresi erkek çocuklarında artan korku reaktivitesi ile bağdaştırlır.
Fiziksel Etkiler

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, gebelikle ilgili komplikasyonlar, düşük doğum ağırlığı ve geç fiziksel gelişim,
bunların hepsinin de prenatal maternal stresten etkilenerek ortaya çıkmış olabileceğini göstermektedir.
Araştırmalara örnekler:
-Douglas Enstitüsü’nde Buz Fırtınası Projesi, hamile kadınları ve çocuklarını fırtına süresince ve sonrasında
incelemiştir.Tespitleri şunlardır: Gebe kalmadan önce ve hamileliklerinin ilk 3 aylık döneminde buz fırtınasına maruz
kalan kadınlarda belirgin bir şekilde gebelikle ilgili komplikasyonlar oluşmuştur.
– Quebec’de gerçekleşen buz fırtınası araştırmasını yapan araştırmacılar da, araştırma sonrasında stres süresi ile
belirli fiziksel değişimleri bağdaştırmışlardır. Örneğin; parmak uçlarında kabarık çizgiler. Parmakucu gelişimi 2. 3
aylık periyodda olmaktadır ki bu devrede önemli beyin yapıları da gelişmektedir ve parmak uçlarındaki herhangi
anormal bir gelişimi, psikolojik gelişim üzerinde önemli implikasyonlara sahip olabilmektedir.
– Araştırmacıların tespitleri göstermektedir ki; parmak uçlarında oluşan asimetriye sahip olan çocukların anneleri
hamileliklerinin 14 ve 22 haftaları süresince elektrik kesintisine maruz kalmışlar,bu süre içinde elektrik olmadan
yaşamışlardır. Objektif strese maruz kalma, tüm data incelendiğinde bir dereceye kadar asimetri ile bağdaştırılmıştır.
Hamile kadınların yüksek sübjektif stres derecelerine sahip olmaları da bebeklerinin daha yüksek asimetriye sahip
olmalarına neden olabilmektedir.
Bu sonuçlar, çevresel durumların ve annenin duygusal durumunun fetüsün hassas gelişimindeki önemini gözler
önüne sermektedir.
Zihin Sağlığı Üzerindeki Etkiler
Stresli olaylara karşı prenatal stres yaşamanın, çocuklarda artan otizm, şizofreni ve depresyon riski ile
bağdaştırlmaktadır.
Araştırma örnekleri:
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-Ohio’da yapılan bir araştırmada; iş kaybı ya da eş ölümü gibi doğum öncesi stresli olaylarla karşılaşan kadınların
çocuklarının otizme sahip olma olasılığınıın daha yüksek olduğunu tespit ederler.
– Finlandiya’da yapılan bir çalışmada da, annelerinin karnındayken babaları ölen bebeklerin belirgin şekilde daha
sonra psikiyatrik rahatsızlıklardan dolayı tedavi edildikleri tespit edilir.
Anne karnındayken şiddetli kasırga yaşan çocuklarda da şizofreni vakalarında artış gözükmektedir.
Prenatal Maternal Strese Karşı Olası Müdaheleler
Akut stresle karşı karşıya kalan hamile kadınlar için, bu stresin azalmasına yardımcı olabilecek rahatlatıcı ortamlara
ayarlanabilir. Ancak, bu her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle, doğal afetlerle yüz yüze gelindiğinde.
Araştırmacılar, aktif olarak, bu oluşumların etkilerini sadece anne ve çocuk için değil ayrıca toplumun bütünü için de
daha aza indirmenin yolları konusunda çalışmaktalar.
Doğum Önce Olası Müdaheleler
Müdaheleler, hamile kadına kriz esnasında hafif tepki vermesine yardımcı olabilir. Bu müdahelelerin amacı, endişeyi
kaldırmak ve bir kontrol hissi sağlamak.
Başarılı bir müdahele için gerekli unsurlar şunları içerir:
•

Güvenlik hissi

•

Sakinleştirici etki

•

Kendine ve topluma faydalı olma hissi

•

Bağlanmışlık hissi

•

Umud
Kriz müdaheleri, terapi, problem çözme tavsiyeleri, yardımlaşma grupları, eğitim ve psikoterapi içerebilir. Bebek
bekleyen annelere bebeklerinin sağlıkları için endişelendiklerinde ilave ultrason testleri ve eğitim sağlanarak, onların
kaygıları azaltılabilinir.
Aşağıdaki halk sağlığı önlemleri kriz zamanında yardımcı olabilir:

•

Önlem sırasında zihinsel sağlığı desteklemek

•

Önlemden müdaheleye kadar her türlü adımda sürekli bir hizmet sunmak

•

Toplumsal işbirlik ve okul bağlantılı hizmetler yaratmak

•

Kültürel anlamda hassas hizmetler yaratmak
Doğum Sonrası Olası Müdaheleler
Bu alanda insanlarla çok az çalışma yapılsa da, araştırmacılar ve klinik çalışanları, doğum öncesi stresin bazı
etkilerinin tersine çevrilebileceğine inanmaktalar. Doğum sonrası doğru ortam ve destek verilerek, çocukların
çekebilecekleri ilk zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmekteler. Örneğin; bir çalışma, sağlam çocukebeveyn ilgisinin, doğum öncesi yaşanan kortizol etkisinin bilişsel gelişim üzerindeki etkilerini düzeltebileceğini
göstermektedir.
Çeviren: AylinER
http://www.douglas.qc.ca/info/prenatal-stress
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Beyinde Amigdalanın Otomatik İşleyişi
Amigdala’yı son incelediğimizde, onun kortizol salınımdaki doğrudan etkisini ve Pre-Frontal Korteksin Yönetici
Fonksiyona sahip prosesini bloke ettiğinden bahsediyorduk. Amigdalanın, Limbik Sistemin bir parçası olduğunu ve
başlıca solunum, duygular ve uyku-uyanıklık döngüsünü içeren bir sistem içinde çalıştığını hatırlamak gerekir.
Amigdalanın Anlamlı Entegre Olmuş Öğrenmenin Yöneticisini Nasıl ”dondurduğunu”nun doğrudan etkisini
göstermek için aşağıdaki bu diyagramı ekliyorum:

(https://huehueteotl.wordpress.com/2008/02/19/amygdala-and-learning-fear/ ‘den derleyip çeviren: AylinER:
Sidney, New South Wales Üniversitesi’nden Jee Hyun Kim ve Rick Richardson, 16 ve 23 günlük fareleri
ayaklarına hafif bir şok verirler ve bu şok ile bir ses dinletirler ve fareleri bu sesle şoku bağdaştırmalaraı konusunda
eğitirler. Bu farelerin yaşları insanlarda çocukluk ve ergenliğin başlarına denk gelmektedir. Eğitimden sonra, ses
şoku takip etmediği zaman, farelerin bu sesi duyduklarında gösterdikleri korku dolu reaksiyon zayıflar. Teknik
olarak, buna “yok olma-sönme” denir ve bu, amigdalanın fonksiyonuna bağlıdır.
Eğitimin ikinci kısmında, araştırmacılar, korkuyu yeniden tanıtıp, yeniden yok etmeye-söndürmeye çalışırlar. Bu
zaman zarfında, gördükleri sadece daha yaşlı farelerin amigdala olmadan bunu yaptıklarıdır.
Araştırmacılar, korkuyu ilk yok etmedeki eğitim yaşının, ikinci kere farelere korku tanıtıldığında amigdaladan
bağımsız korkuyu yok edip, etmedikleri konusunda önemli olduğu sonucuna ulaşırlar.
Araştırmacılar, çok küçükken, amigdalanın korkulu anıları söndürdüğünü ancak, amigdaladan bağımsız
mekanizmaların daha sonra geliştiğini dile getirirler.
Bu durum, çok erken yaşlarda öğrenilen korkuların aslında unutulma olasılığı olduğunu da ortaya koymakta. Beyin
geliştikçe, amigdalanın yakınındaki ilgili yapılar olgunlaştıkça, bu yapılar daha büyük rol almaya başlar.
Ergenlikteki korku, yaşamın sonrasında silinmeyebilir ama onun yerine, örneğin; ilk korku reaksiyonunun üzerine
nötr anılar gelicek bir proses ile bu korkulu anılar engellenebilir. İlk anı halâ durabilir ve tekrar hatırlanabilir, tabii
ki…
Vermont Üniversitesi’nden Mark Bouton: “Beyin geliştikçe değişebilecek şey; nerede ve nasıl öğrenilen ve
söndürülen korku depolanıyor ve onlar nasıl geri çağrılıyor olmasıdır.”)
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Eğitmenler olarak, bir öğrenci korku ve / ya da stres uyandıracak bir uyarı ile karşılaştığında beyninde neler olduğunu
anlamak önemli. Bu uyarı, öğretmenin bir azarı, ya da yanlış bir cevaptan dolayı sınıfın tepkisi, ya da sınıfın önünde
yüksek sesle okumasının istenmesi vb olabilir. Bir korku tepkisinin ne olduğunu öğrenip ve tanımladığımızda, bizler
tepkilerimizi ve etkileşimlerimizi, “savaş, kaç, donup kal” gibi tepkilerimize devam etmeyip, onları daha uygun bir
hale getirebiliriz ve öğrencilerimizin düşünen beyinlerinin de bir kere daha kontrol altında olmalarını sağlayabiliriz.
Aşağıdaki durum, korkuya tepki sırasında beyinde tek tek neler olduğunu anlatmakta:
1. Duyusal data talamusu beslemiştir—Örneğin; gönüllü olarak cevap veren öğrencinin cevabına sınıfın gülmesi.
2. Data Amigdala’ya yollanır—Öğrencinin sınıfın ona gülmesine verdiği tüm duyulardan ve sinir sistemlerinden
gelen bedensel tepki Amigdala’ya yollanır.
3. Bu data eş zamanlı olarak Korteks’e de gider.—Öğrencinin gülmeye karşı bedensel tepkisi (tüm duyulardan ve
sinir sistemlerinden gelen) aynı zamanda Serebral Korteks’e de gider. (4 lob)
4. Amigdala “hızlı tehdit” değerlendirmesi yapar—Öğrencinin bedensel tepkisi, Amigdala’ya bu gülmeyi hemen
sınıflandırılmasını söyler. Bu durumda “savaş, kaç ya da donarak kal”.
5. Amigdala “yavaş” düşünmeyi bloke eder.—Amigdala’nın sınıflandırmasına dayalı olarak, öğrencinin bedeni bir
sonraki adım olan “savaş, kaç ya da donarak kal” için Korteksi devre dışı bırakarak hazırlanır. (4 lobun birden
Amigdala ile bağlantısı kesilir.)
6. “Düşünmeden” ortaya konulan tepki gerçekleşir.—Pre-Frontal Korteksin aktive olmasını da bloke ederek, öğrenci
Amigdalanın ortaya koyacakları doğrutusunda tepki verir; ya o da sınıfa güler ve sınıfın ilgisini başka bir yere
çeker (kaçar) ya da sınıfa hazırcevaplılık yaparak misilleme yapar, (savaş) ya da sessiz kalır.(donar)
Amigdalanın Pre-Frontal Korteks devresini devreden çıkarmadaki etkisini azaltmada yapılandırılmış bir formül ya da
güvenli ve sağlam bir önlem olmayabilir. Ancak, çocuğun ya da öğrencinin zihninde hatasız bir öğrenme atmosferi
oluşturulduğunda onların beyinleri; korkudan dolayı tepki vermeyip, Pre-Frontal Korteks aktif olarak, tehditten gelen
refleksif-dönüşümsel tepkiler olmadan bilgiyi sentezleyebilme şansına sahip olabilir. Arkadaş grupları içerisinde ve
arasında ortak çalışma ve oyun, daha üretken ve anlamlı hale gelebilir.
Çeviren:AylinER
http://esnpconsulting.com/brain-bits/brain-bits-the-autopiloting-amygdala/

Gut Feeling – “Bağırsak” Hissi Artık Bir Mecaz Değil
Bilim, “İçgüdüsel Duygu” için kullanılan Gut Feeling – “Bağırsak” Hissinin Mecaz
Olmadığını Söylüyor!
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Beynin güçleri biraz fazla büyütülmekte. Bedenin işlemesi için, işleyen beyne ihtiyacınız yok ama enerji sağlayacak
bir şeye ihtiyacınız var, bu da bağırsağınız…
Biz bağırsağımızı pek fazla düşünmeyiz çünkü, gerçek o, anlamda bilinçsiz bir şekilde çalışır ama yiyeceğin özünü
çıkarma işlemi karmaşık bir iştir. Bu işlem, beyninizde olmayan yüz milyonlarca nöronu içerir. Bu nöronlar
bağırsağınızın dış katmanında bulunur ve onların oluşturduğu enterik sinir sistemi o kadar güçlüdür ki, doğrudan
beyinden gelen herhangi bir input olmadan da çalışabilir.
Bu enterik sinir sisteminin ortaya koyduğu faaliyetler; yiyeceklerin düzenlenmiş hızda geçmesini sağlamak,hazmın
kolaylaşması için doğru sıvıları salgılamak, mukus bağırsak zarını yönetmek. Bunlar önemli fonksiyonlardır ve,
bizler bağırsağı bedenin geri kalan kısmına ve zihne ne kadar etkide bulunduğunu geçtiğimiz 10 yıl içinde daha yeni
öğrendik.
Emir ve Kontrol
Enterik sinir sisteminin ayrıca ortaya koyduğu faaliyetlerden bir tanesi de bağırsağınızda bulunan trilyondan fazla
mikrop üzerinde bazı kontrollere sahip olması. Bu mikropların pek çoğu sağlığınız için gerekli. Çünkü,
onlar besinlerin özünü çıkarmada bize yardım ediyorlar, yoksa biz bunu biraz zor yaparız ve hattâ
bazıları enfeksiyonu da engelliyor.

Enterik nöronların bu mikropları kontrol etmesindeki bir yol, mukus zarının kalınlığını değiştirmesi. The Good
Gut adlı kitabın yazarları Stanford Üniversitesi’nden Justin ve Erica Sonnenburg, bu işlemin “nemli, sulu bir ormana
uyum sağlamış bir varlığın, çölde mücadele vermesi” gibi bir şeye benzediğini dile getiriyorlar. Hangi tür mikrobun
bir iş için en uygun olduğuna bağlı olarak, mukus zarı bağırsaktaki mikropların sayısını da belirleyebilir.
Ve daha da fazlası var. Bağırsakta olan şeyin beyin üzerinde de etkisi olabileceğinden şüphe edilmişti. Şimdi
bağırsak-beyin bağlantısını yok sayamayacağımız kadar çok aralarında ilişki tespit edildi.
2011 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, fareleri özelliklerine göre gruplara ayırırlar: ürkek-maceracıya
karşı.Daha sonra araştırmacılar bir başka grup fare alırlar ve bu farelerin bağırsaklarında mikrop yoktur. Bu farelerin
yarısına ürkek farelerin mikrobiyomlarından enjekte edilir, diğer yarısına da maceracı farelerden alınan
mikrobiyomlar enjekte edilir. Sonuçta tespit ettikleri şey; mikropsuz olan farelerin mikrobiyomunu aldıkları
farelerin özelliklerine sahip olduklarıdır.
2013 yılındaki bir çalışmada da, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar başka bir fare modeli
kullanarak, farelerde otistik-içekapanık özellikler tespit ederler.–stress, anti-sosyal hal, sindirim sistemi ile ilgili
semptomlara sahip olmak gibi…–Bu içe kapanık özellik gösteren farelerin normal farelere göre bağırsak florasında
bulunan kapsüllü anaerop bakteriler olan Bacteroides fragilis seviyesi daha düşüktür.Daha da kötüsü, içekapanık
farelerin bağırsağında bulunan bir kimyasalı(4-ethylphenylsulphate) normal farelere enjekte ederler ve normal
farelerin de içekapanık fareler gibi olduklarını görürüler.
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2014 yılında, Cork Koleji Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, sezeryanla doğan farelerin normal vajinal doğum ile
doğan farlere göre depresyonda olma riskinin daha fazla olduğunu tespit ederler. Sezeryan ile doğan farelerin
bağırsaklarında çeşitli, farklı mikrop türleri olmaktadır. Çünkü, annelerinin vajinasında bulunan faydalı mikroplara
sahip olamadan doğmuşlardır.
Fareleri manipüle etmek daha kolay olsa da, bu tarz bağlantılar sadece farelerler limitli değil. 2013 yılında, Arizona
Devlet Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, otizm, gibi davranışsal durumlara sahip olan insanların, normal
insanlardaki bağırsak mikrobiyomlarına göre belirgin farklılıklar bulunmuştır.
Şimdiye kadar,ancak, bağırsak-beyin bağlantısı sade,yalın bir ilişkiye sahipken, bağırsak solucanlarının da bazı
yardımları ile, yeni bir araştırma bu durumu değiştirdi.
Bağırsak Solucanlarının Hafıza Kaybındaki Rolü
Beyin ve bağırsak arasındaki bağlantı faktörlerinden bir tanesi de bağışıklık sistemidir.Alzmeir ve MS rahatsızlıkları
gibi nörolojik rahatsızlıklar bağışıklık sistemi ile ilişkilidir ve Crohn hastalığı gibi bağırsak oto-immun rahatsızlıkları
zihinsel hastalıklarla bağlantılıdır.
“Beyin, Davranış ve Bağışıklık” adlı dergide yayınlanan yeni bir araştırma, bağışıklık sistemi üzerinde durmuş ve
bağırsağın beyin üzerinde etkilerinin nasıl olduğunu bu sistem üzerinden göstermiştir.
Bu bağlantıyı tetiklemek için, Duke Üniversitesi’nden Staci Bilbo ve meslektaşları bağırsak solucanlarını kullanırlar
ve bunların hafıza kaybını nasıl durdurabileceğini gösterirler.

Staci Bilbo 30 kadar fareyi iki gruba ayırır: Bir grup Hymenolepis diminuta adlı solucandan mikrop kapmış, diğer
grupta kapmamıştır. Daha sonra her iki
gruba da ikinci bir enfeksiyon yayar. Amacı IL-1β adlı beyin sinyali kimyasalının üretimini yükseltmektir. Bu
kimyasal genellikle yararlıdır ancak fazlası zarar verebilir ve beyin hastalıkları ile bağdaştırılır.
Bilbo, farelerin hafızalarını test etmek için onları bir odaya koyar ve onların bu odaya aşina olmalarına izin verir.
Daha sonra Bilbo, oda ile ilgili kötü anılar oluşması için onlara şok verir . Daha sonraki gün, solucan enjekte edilmiş
ve edilmemiş farelere odayı yeniden gösterir.
Bilbo, solucandan mikrop kapmamış farelere göre mikrop kapmış solucanlı farelerin odaya girdiklerinde 2 kata daha
ürktüklerini görür. Dolayısıyla, bağırsak solucanlı fareler enfeksiyon olmayan farelere göre hafıza kaybından
korumuş gözükmektedir
Sağlıklı Bağırsak, Sağlıklı Beyin
Bunun sebebi; bağırsak solucanlı farelerin IL-1β seviyelerini düşük tutan bir bağışıklık tepkisine ikinci bir enfeksiyon
geldiğinde çoktan sahip olduklarından dolayıdır. Beyindeki düşük seviyelerdeki IL-1β, solucanlara sahip olmayan

106

farelere göre solucanlara sahip olan farelerde daha çok anı oluşumu ve koruması sağlar. Daha önce enfeksiyon
üretmemiş farelerin çok daha yüksek IL-1β seviyeleri vardır.
Bu tarz etkiye “Canlı azalması” denir, bu noktada enfeksiyonlara maruz kalmama durumu bağışıklık sistemlerinin
yaşamın ilerki safhalarında aşırı tepki vermesine neden olur.Bazı mikroplara maruz kalma bu gibi tepkileri
engellemeye yardımcı olabilir ve farelerde bu durum, onlara hafıza kaybını önlemede yardım etmiştir.
Emin olmalısınız ki; bağırsak solucan enfeksiyonları çirkin ve iğrenç olabiliyor ve hiç kimse size hafıza kaybına karşı
bazılarını yutmanızı tavsiye etmez. Dolambaçlı yolu seçmekteki amaç, beyindeki değişimleri tetikleyebilecek
bağırsaktaki değişimler olan, daha belirli sonuçlara ulaşmak içindi.
Bilbo’nun yaptığı çalışmadan elde edilen kanıt, nedensel bir bağ ortaya koymak için bu tarz çalışmalar arasında bir
ilk ve daha fazlasının da geleceğine eminiz. 2014 yılında Amerika Ulusal Zihin Sağlığı Enstitüsü, mikrobiyom-beyin
bağlantısı araştırmaları için1 milyon dolar harcamıştır.
Beyindeki pek çok milyar nöronla kıyaslandığınıda, bağırsaktaki yüz milyonlarcası pek fazla bir sayı gibi
gözükmeyebilir. Ancak, oldukça net olan şey; “gut feelings”-“bağırsak” hissinin (içgüdüsel his) artık mecaz
olmadığı!
Çeviren: AylinER
http://qz.com/474523/is-your-gut-really-the-second-brain/

Ölüm, Kalp Rahatsızlıkları Riski Doymuş Yağ ile Değil, Trans
Yağlarla Artmakta!
Sistematik bir inceleme sonrasında The BMJ’de yayınlanan sonuçlara göre; doymuş yağların ölüm, kalp
rahatsızlıkları, felç ya da tip 2 şeker hastalığı riskini artışı ile aslında bağlantılı olmadığı açıklanmıştır.
Doymuş yağlar, et, yumurta sarısı, tereyağ, süt ve somon gibi hayvan ürünlerinden oluşmakta ve Kuzey Amerika
yiyeceklerin içindeki enerjiye de %10 katkıda bulunmakta.

Bunun tam tersi, trans yağlar (doymamış) bitki yağlarının endüstriyel olarak üretilmesinden meydana gelmekte ve
margarin, paketlenmiş unlu mamül ve atıştırmalık gıdalarda-çerezlerde bulunmaktadır. Onlar Kuzey Amerikan
yiyeceklerine %1-2 enerji katkısında bulunurlar.
Günümüzde, diyet rehberleri, iskemik kalp rahatsızlığı ve felç riskini azaltmak için günlük enerji alımında doymuş
yağ tüketim oranını %10’dan az tutarak, sınırlamayı tavisye ediyorlar. Bu konudaki talimatlar ayrıca,trans yağ
tüketiminin de enerjinin %1’i nden az olması gerektiğini öneriyorlar.
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Ancak, pek çok araştırma ve çalışma, doymuş yağlarla kardiyovasküler riskin bağdaştırılmasına karşı meydan
okumakta.
Geçen Mayıs’ta, The BMJ’de yazan bir kardiyolog, kalp rahatsızlığında rol oynayan doymuş yağ fikrinin bir mit-bir
söylenti olduğunu yazdı ve insanların böyle düşünmesinden dolayı da yiyeceklerinden doymuş yağı kaldırdıklarını ve
o zamandan bu zamana da kardiyovasküler rahatsızlık riskinin artmış olduğunu belirtti.
Bir başka çalışmada da, uluslararası araştımacılardan oluşan bir grup, kalp riski ve yağ asit alımı konusundaki 72
çalışmayı incelediler ve sonuç olarak , kalp rahatsızlığı riskini azaltmada doymuş yağ tüketiminin önerilmesine
dair öneriyi destekleyen bir kanıt olmadığını açıkladılar.
Yeni bir çalışmada da, araştırmacılar, tüm nedenlere bağlı ölümler, koroner kalp rahatsızlığı, kardiyovasküler
hastalıktan ölümler, iskemik inme ve tip 2 şeker hastalığı ile doymuş ve doymamış yağ bağlantılarına ait
çalışmalardan elde ettikleri bir data havuzu oluşturdular.

Araştırmacılar, doymuş yağlarla ilgili çalışmalardan, araştırmacılar yüksek doymuş yağ kullanımı ve sağlık
problemleri ile ilgili herhangi net bir ilişkilendirme bulamamışlardır. Ancak, bu yağların koroner kalp
rahatsızlıklarından ölüm riskini artırma olasılığını da tamamen göz ardı edememektediler.
Ancak, trans yağlarla ilgili çalışmalarda, araştırmacılar, tüm nedenlere bağlı ölüm artışlarının %34’ünü, koroner
kalp rahatsızlıklarının %21’ini, koroner kalp rahatsızlıklarından ölümlerin de %28’ini trans yağ tüketimi ile
ilişkilendirmişlerdir.
Araştırmacılar, farklı hastalık oluşumları üzerinden yapılan doymuş yağlar konusundaki tahminlerindeki kesinliliğin
“çok düşük” ancak doymamış-trans yağlar konusundaki belirliliğin “orta dereceden çok düşüğe” şeklinde olduğunu
açıklamışlardır. Araştırmacılar, incelenen farklı çalışmalar arasındaki düşük orandaki kesinliğin ve yüksek
tutarsızlığın bunun nedeni olduğunu da açıklarlar ve kendi tespitlerindeki güveni artırmak için ilerde çalışma
yapmanın mümkün olduğunu da dile getirirler.
Bu çalışma ile ilgili yazan araştırmacılar şu sonuca varırlar: “Diyet rehberlerinin, trans yağ ve doymuş yağların
yerine alternatif makro besinleri tavsiye ederken,sağlığa etkilerini de dikkatli bir şekilde göz önünde
bulundurmalıdır.”
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Bu yılın başlarında Medical News Today, Amerikan hükümetini “Amerikalılar için 2015 Gıda Rehberi”nin
yayınındaki toplam yağ tüketimin önerilen sınırlamalarından vazgeçmesi konusunda JAMA’da yayınlanan bir
makaleye yer vermiştir.
Amerikalılar İçin Gıda Rehberi hazırlayan komite, bu yıl raporlarına toplam yağ tüketimi önerisini eklememiş ve bu
makaleyi yazan yazarlar ayrıca üzerinde durulması gereken noktanın; toplam yağ tüketimi değil, yağın kalitesi
olduğuna da inandıklarını dile getirmişlerdir.
Çeviren: AylinER
http://www.medicalnewstoday.com/articles/297956.php?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=55cbb6a804
d3013069000001&utm_me

Ceptelefonları ve Radyasyon
Ceptelefonları ve Radyasyon:
Berkeley’in Saçma ve Zararlı Korku Teşviki

Berkeley (Kaliforniya) Şehir Konseyi tarafından yakın zamanda verilen bir karar, riski akıllıca düzene sokmak için
toplumun nasıl çabaladığına dair bir takım öğretici ve ürkütücü dersler sunuyor. Hepsi içinde en net ve ürkütücü
mesaj: Hükümetin politika oluşturmasının bazen, objektif analizler yerine duyguları yansıtmasıdır. Öyle ki en akıllı
ve delil-tabanlı karar-verme yapılmamakta. Bu da hükümetin bizi güvende tutma şeklinin umduğumuz gibi
olmayabileceği anlamına geliyor.
Berkeley, ceptelefonu satıcılarının müşterileri bilgilendirmesini istedi:
“Telefonunuz açıkken ve kablosuz bir ağa bağlıyken, telefonunuzu pantolon ya da gömlek cebinde ya da sütyen içine
kıstırarak taşıyorsanız, RF radyasonuna maruz kalma konusunda tanımlı federal yönergeleri aşıyor olabilirsiniz. Bu
potansiyel risk çocuklar için daha da fazladır.”
Oldukça tatsız bir durum. Kansere hiçbir referans yok. San Fransisco’nun birkaç yıl önce çıkardığı emirname,
ceptelefonu endüstrisi tarafından açılan dava ile durduruldu. Berkeley’in uyarısı, federal kanun tarafından talep edilen
gibi, telefon ile gelen yönergedeki ayrıntılı bilgi ile neredeyse aynı dilde.
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Fakat ek bilgi içine gömülü olan ve az bir insan tarafından okunan uyarı, ceptelefonlarının elektromanyetik tehlikeleri
üzerine kampanya yürüten avukatlar için yeterli seviyede endişe verici değil. (nükleer kaynaklardan gelen iyonize tür
ile kıyaslandığında) Bu tür düşük güç seviyelerindeki radyasyon için çok büyük bilimsel deliller olmasına rağmen
, hala insan sağlığına zararlı oluğu bilinmemektedir. (Erkeklerin testislerine yakın tutmaması gerektiği istisna.
Radyasyon düşük sıcaklıkta en iyi çalışan sperm fabrikasını ısıtıyor (ilk önce testislerin tehlikeli bir şekilde vücudun
dışına sallanmasının nedeni budur), ve sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor.)
Berkeley Şehir Konseyi ceptelefonu radyasyonunun risk olmadığına dair bütün delilleri duydu. Fakat avukatlar,
kanser riskini de içiren kendi araştırmalarını, risk doğurduğu gerekçesiyle delil olarak sundular.
(Ceptelefonu kullanımı ve beyin kanseri arasındaki bağlantıya dair bir delil, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı
(IARC) tarafından 2011 yönetmeliğine dahil edildi. Bu delil “Glioma ve akustic nöroma olarak (iki tür beyin
kanseri) kablosuz telefonlu kullanıcılar arasında sınırlıydı ve diğer kanser türleri için sonuç çıkarmak için
yetersizdi.” IARC bulgularını şu şekilde niteledi: “İlgili maddeye maruz kalma ve kanser arasında pozitif bir ortaklık
gözlemlendi. Gayrıresmi bir izah inandırıcı olabilir fakat tesadüf, önyargı ya da çelişki akla yatan bir güven ile
gözardı edilemez.)
Birçok risk tartışması içinde olacak olan şey budur. Avukatlar, delil kitlelerine saldırmak için bir taraftan, o delil ile
ilgili şüphe oluşturacak her bir parça ve ima için kendi davalarını oluşturuyorlar, o delilin ne kadar güvenilmez, zayıf
ya da çelişkili olduğu önemli değil. Yaratılışçılar bunu yapıyor. İklim değişikliği inkarcıları bunu yapıyor. GDO
karşıtları bunu yapıyor. Aşı karşıtları bunu yapıyor. Azıcık bir miktar kuşku duyun. Eğer kuşku, ortada tehlikeye dair
bir ima olabileceği durumuysa, bizler korku, tedbir ve delil karartma yarışlarının başındayız.
Eğer bütün hükümetlerimiz Berkeley Şehir Konseyi gibi davransaydı, eğitim programımıza evrim hakkında her türlü
uyarılar yazılmış olacaktı. Tıpkı yaratılışçıların yapmak istediği gibi. İklim değişikliği için, kömür endüstrisi ve aşırı
muhafazakarların tercih edeceği, daha fazlasını bilene kadar bekle yaklaşımımız olacaktı. Tarımı geliştirmek için
biyoteknoloji kullanımı daha fazla araştırma için yıllarca baklemek zorundaydı. Ya da en azından gıdaları
içeriklerinden dolayı genetiği değiştirilmiş olarak etiketleyecektik, ya da aşıları her türden hayali korkular hakkında
etiketleyecektik.
Halkın bilme hakkı olan etiketlerin, sezgisel çağrışımı vardır. Fakat bunlar bir grup delil ile desteklenmez olduğunda,
her türlü şeye her türlü karşı koyma ile sonuçlanacak tepki olarak devam ettirebilirler. Bu durumda, inkar edilemez
radyasyon korkusu, güneş, su ve rüzgâr enerjilerinden şehirlere enerji taşıyan enerji iletim hattlarına; okuldaki
ceptelefonu kulelerine ya da uzayı kiralamaktan kar sağlayan kiliselere; ve radyo elektriğin jenaratorlerden tekrar
talepte bulunarak kaynağı artırmasını sağlayan evdeki akıllı sayaçlara(enerji sistemimizin etkinliğini artırır ve iklim
değişikliği ile savaşmaya yardımcı olur) karşı çıkmayı kalıcılaştırır.
Korkuda delile göre daha fazla bulunan, etiketlerdeki problem, temsil ettiği riske karşı bir çeşit hükümet tepkisidir.
Demokratik fakat akıllı değil. Siz ve ben subjektif, duygu-tabanlı bir risk-algı sistemini üstlenmiş durumdayız. Çoğu
zaman bizleri güvende tutmak için çalışır, fakat bazen bizi bazı şeyler hakkında çok fazla üzülmeye
sevkeder(radyasyon, “kimyasallar”). Fakat siz ve ben herkesin yaşamına tesir eden politika gütmüyoruz. Hükümet
yetkilileri bunu yapıyorlar. Onlar daha iyisini yapmak için insana ve çevresel sağlığa karşı derin bir sorumluluğa
sahipler.
Çeviren : Gültekin METİN
http://bigthink.com/risk-reason-and-reality/cell-phones-and-radiation-berkeleys-silly-and-harmful-pandering-to-fear
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Düşünceler Nerede Oluşur?
Beyniniz elbette bir harikadır. Fakat bazı bilişsel bilim insanları vücudunuzun yardımı olmadan beyninizin
herhangi bir yerde olmayacağını tartışıyorlar.

Büyük düşünürüz. Sesli düşünürüz. Kalıpların dışında düşünürüz. Hızlı düşünüp anında tepki veririz. Fakat
yapmadığımız şey tamamen kafamızın içinde düşünmektir. Düşünceler beynimizle sınırlandırılmamıştır –
vücudumuza açılan bir ağ boyunca akmaktadırlar. Belkide bazen karmaşık düşünce ihtiyacı bertaraf ediliyordur.
Vücudumuzla birlikte düşünürüz kavramı – bedenlenmiş biliş olarak adlandırılan bir alanın şaşırtıcı sonucu – uzun
zamandır var olan görüşlere şiddetle karşı çıkıyor. Erken bilişçi psikologlar düşünceyi beynin içinde ikamet eden bir
aktivite olarak tanımladılar: Duyusal data gözlerden ve kulaklardan, parmaklardan ve dirsekten gelir ve zihin bu
sinyalleri düşünme adını verdiğimiz bedenden ayrılmış ifadelerine dönüştürür.
Elbette, vücut bilgisayarın fare ve klavye aracılığıyla bilgileri topladığı gibi duyusal bilgileri toplar, fakat bilişin
geleneksel bakışına göre, düşünmeyi gerçekleştiren beyindir.
Fakat geçtiğimiz on yılda yapılan düzinelerce çalışma bu bakışa meydan okuyor. Bunun yerine düşüncelerin bedensel
deneyimle ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu öne sürüyor. Toronto Üniversitesi’nden Spike Lee’nin ortaya koyduğu
gibi, bedensel haller “dışarıdan gelen şeyler değildir – onlar düşünme prosesinin parçalarıdır.”
Bir çalışmada, Lee ve meslektaşları gönüllüleri farklı kokulara maruz bıraktılar. Bunu yaptıklarında, bir balık kokusu
esintisinin şüphe duygularını çağrıştırdığını farkettiler; benzer şekilde, araştırma katılımcıları şüpheci davranan başka
bir insana maruz bırakıldığında, balık kokusunu daha iyi saptayabiliyorlardı.
Bedenlenmiş bilişselliği ispatlayan bulguların çeşitliliği etkileyicidir. Küçük bir örnek: Yukarı bakmak, güçlü olan
diğer insanları zihne çağırmak için insanları dürter, aşağı bakmak rütbece daha yüksekte olduğumuz insanları
düşünmeyi harekete geçirir.
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İnsanlar, kendilerine sunulan bir dilekçe daha ağır bir taşıma panosu üzerinde uzatılmışsa, hafif olana göre daha
önemli olduğu konusunda hüküm verirler. Yüksek vuruş ortalamasına sahip beyzbol oyuncuları topu zayıf vuruculara
göre daha büyük algılarlar. Ve alın kırışıklığını engelleyen Botoks enjeksiyonu aynı zamanda insanların kızgınlık ve
üzgün olayları açıklayan cümleleri kavrayışını da yavaşlatır.
Düşünmek Yapmak İçindir
Bazı bilişsel bilim insanları, daha derin ve daha radikal birşeye işaret eden bir kanıtı tartışıyorlar. Düşünceyi etkileyen
sadece vücutlarımız değildir: Düşünce kendisi eşzamanlı olarak beyin, vücut ve etrafımızdaki çevrede yer alan bir
sistemdir.
Esasında, temel olarak dünyayı çevremize olan rol kabiliyeti açısından algılıyoruz, diyor Sabrina Golonka, Leeds
Metropolitan Üniversitesi, İngiltere’den bir kavramsal psikolog. “Dünyayı inçler ve metrelerle görmüyoruz –
dünyayı kol birimleri ya da bacak uzunluklarıyla görüyoruz” diyor.
Bir çalışmada, Virginia Üniversitesi’nden araştırmacılar gönüllülere bir tepeye aşağıdan bakıp ne kadar yükseklike
olduğunu tahmin etmelerini istediler. Gönüllüler tepeye çıkmak için fiziksel olarak ne kadar elverişli olduklarına göre
cevap verdiler: Ağır bir sırt çantası giyiyorlarsa daha dik olarak olarak oyladılar, ve benzer şekilde, atletler fit
olmayan günüllülere göre tepeyi daha az dik olarak tanımladılar.
Vücudun algılarımız üzerindeki etkisi akademik olmaktan çok daha fazlasıdır – büyük durumlarda ciddi sonuçlara
sahip olabilir, diye ileri sürüyor Colarado State Üniversitesi’nden Jessica Witt. Bedenlenmenin, 1999’da Amadou
Diallo’nun vurulması gibi trajik yanlış anlaşılmaları açıklamaya yardım edip edemeyeceğini merak ediyor. Diallo,
cüzdanını açmak için hareket ettiğinde New york polis memurlarının silah çekeceğini sanması üzerine vurularak
öldürüldü.
Thinkstock
Araştırmak için, Witt ve bir meslektaşı, lise öğrencilerine farklı nesneler tutan insanların resimlerini gösterdiler ve
gördüklerinin bir silah mı yoksa bir ayakkabı ya da cep telefonu gibi doğal bir nesne mi olduğu konusunda hızlı bir
şekilde karar vermelerini istediler.
Katılımcıların kendileri plastik bir oyuncak tabanca ve karşısındaki kişi diğer doğal bir nesne tutarken, karşısındaki
kişinin elindeki nesneyi yüzde 30 oranda silah olarak algıladı. Yakınlarda bir silah görmeleri, algılamaları üzerinde
hiçbir etki göstermedi.
Witt, “Dünyayı rol kabiliyetimiz doğrultusunda görüyoruz.”,şeklinde sonuçlandırıyor. Aynı nesne “ne yapmaya
niyetlendiğimiz ve bu niyetlenilmiş eylemi gerçekleştirebilme yeteneğimize göre farklı görünebilir.”
Farklı Vücutlar, Farklı Düşünceler
Böylesi bulgular akıl almaz bir soruyu doğuruyor: Farklı vücutlar farklı düşünceleri dikte edebilir mi? Bu fikrin
üstüne gidilen bir çalışmada, New York New School for Social Research’ten bilişsel bilim insanı Daniel Casasanto
şöyle akıl yürüttü, eğer insanlar fiziksel algılarını ve motor deneyimlerini mental simülasyonlar inşa etmek için
kullanırlarsa, ardından çevre ile sistematik olarak farklı yollardan etkileşmemize neden olan fiziki karakteristikler
aslında insanları farklı mental yollara düşürmelidir.
Olasılığı test etmek için, Casasanto ve meslektaşları sağ ve sol el kullanan kişilerde konumsal tercihleri test ettiler.
Bulgularına göre, insanlar kendilerine sunulan seçeneklerden baskın oldukları tarafı tercih ettiler. Buna “vücutözgünlüğü hipotezi” adını verdi.
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Hangi işi tercih edeceğini, hangi ürünü alacağını ya da hangi uzaylı yaratığın daha güvenilir göründüğü soruları
sorulduğunda, sol elliler soldaki tercihleri seçme eğiliminde ve diğerleri de sağdaki tercihleri seçme eğiliminde
bulundular.
Diğer bir deneyde, Casasanto’nun takımı sağ-elli çalışma katılımcılarına, hareketsel bir görev yaparken, kendilerini
sol ellerini kullanmaya yönelten büyükçe bir eldiven giymelerini istediler. Kısıtlama tercihlerini değiştirdi: hareketsel
görevi sol elleriyle tamamladıktan sonra, sol elleriyle sunulan seçenekleri tercih ettiler.
Bedenlenmiş bilişi ispatlayan çalışmalar, düşünceyi tamamen kafa tasının içinde ortaya çıkaran bilgisayar benzeri bir
algoritma kümesi şeklinde boyayan geleneksel bilgiye karşı koyacak gibi görünüyor.
O ve Leed’in meslektaşı Andrew Wilson, en karmaşık bilişsel işlemleri bile tedavi edebilen ekosistem-benzeri bir
girişimi savunuyor. Beynimizin ve vücudumuzun çevremizle nasıl evrimleştiğinin bir ürünü gibi. Şaşırtıcı çıkarım
şudur, vücutlarımız, algı ve hareket doğrultusunda, karmaşık mental hesaplamalara olan ihtiyaçlarını gerçekten
değiştirebiliyor.
Uçan bir topu yakalamak zorunda olan bir beyzbol dış saha oyuncusunu ele alın: Doğru zamanda doğru yere nasıl
ulaşıyor? Bu soruyu bir hesap makinesiyle, yakalamak için topun uygun yüksekliğe nerede ve ne zaman ulaşacağını,
ve sonra oyuncunun başlangıç noktasından o noktaya bir çizgi çekerek, matematik ve fiziği kullanarak çözebilirsiniz.
Fakat oyuncu matematik yapmıyor ve düz bir çizgi üzerinde koşmuyor, diyor Golonka.
Yerine, gözlerini topun üzerinde tutar ve topun kavisi ve alçalma yörüngesi doğrultusu ile senkronize olarak hareket
eder. Koştukça, kendi hareketi topun bazı hareketini iptal eder ve artık top ona düz bir çizgide gidiyormuş gibi
görünür, böylece varış noktasına ulaşır.
Dış saha oyuncusu hesap makinesi kullanma ihtiyacı duymaz. Sadece, koşma hızı gibi fiziksel işaretlerle birlikte
almış olduğu görsel işaretleri proses eder ve görevi halletmek için onları biraraya getirir. Evet, o beynini kullanıyor;
fakat gözleri ve bacakları da onun kadar mühimdir.
Bedenlenmiş bilişin açık delilleri şuan büyük hacime sahip. Onun için neler yapılabilir… Pekala, bu çok tartışmaya
açık. Lee’nin gözlemlerine göre, düşüncenin vücutsal duyulara ve eyleme bağlı olduğu görüşü henüz geleneksel algı
modelini geçmiş değil. Bunun sebebi kısmen, araştırmacıların, şekillendirilmiş etkilerin nasıl ve hangi koşullar
altında oluştuğunu açıklayabilecek uyumlu bir teoriden yoksun kalmalarıdır.
Golonka ve Wilson ekosistem-benzeri modellerinin bu birleştirici ağ olmasını umuyorlar. Eğer, düşüncenin sadece
beyinde değil aynı zamanda beyin, vücut ve çevre arasında karmaşık bir iletişim içinde meydana geldiği konusunda
haklılarsa, bu bilişsel araştırmaları ters düz eder. Fransız filozof Rene Descartes bir keresinde cogito ergo sum:
Düşünüyorum, öyleyse varım, demişti.
Bedenlenmiş biliş modeli nispeten farklı bir felsefe öneriyor –Varım, öyleyse düşünüyorum.
Çeviren : Gültekin METİN
http://discovermagazine.com/2013/june/12-where-do-thoughts-occur
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İlk Bebek Boşanmak Ya da İşsiz Kalmaktan daha Kötü
Hissettirebilir

Hayatın en keyfili dönemlerinden biri olarak değerlendirilse de, yeni bir çalışma, ilk çocuğa sahip olmanın bir çok
çift için boşanmak ya da işsiz kalmaktan daha kötü bir deneyime dönüşebileceğini göstermekte.
4 Ağustos’ta Alman ve Kanadalı bilim insanları tarafından yönetilen Demography dergisinde yayınlanan araştırma,
yeni bir bebeğin ebeveynler üzerindeki etkisinin oldukça şiddetli olduğunu gösteriyor. Öyle ki ebeveylerin aileye
bakışını değiştiriyor ve ikinci çocuk için iki kere düşünmelerini sağlıyor.
Yeni çalışma gelişmiş ülkelerdeki düşük doğum oranlarını gösteren nüfusa dayalı en son modelleri açıklamayı
hedefliyor. İlk çocuğun doğumundan sonraki psikolojik faktörlerin, ebeveynlerin algılanan mutluluk seviyesini
etkileyişini göstererek tanıtıyor. Bu ailenin gelecekteki büyüklüğü için kritik bir faktör olabilir.
Araştırmacılar, insanların kaç çocuk yapmak istedikleri ve sonunda kaç çocuk yaptıkları arasındaki uyumsuzluğun
içyüzünü anlamaya çalıştılar. Çalışma, uzun süreli düşük doğurganlık oranlarına, Almanya(son 30 yılda kadın başına
1.5 çocuk) ya da İngiltere(1971’de kadın başına 2 iken 2013’de sadece 1.7) gibi ülkelerde bir açıklama aradı.
Çalışmaya göre, ilk çocuğun doğumu çiftlerin mutluluğu üzerinde “yıkıcı bir etkiye” sahip olmakta. Kendi-beyan
ettikleri mutluluk seviyelerinde kayda değer bir düşüşe neden olmakta. Bu, özellikle daha yaşlı ya da yüksek eğitime
sahip ebeveynler arasında daha güçlü.
İlk çocuğun ardından meydana gelen mutluluktaki bu düşüş nihayetinde ebeveynlerin ikinci çocuğa sahip olma
olasığını düşürüyor.
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“Doğurganlık gelişmiş dünyada birçok insan için bir tercihtir… Eğer ebeveynliğe geçiş çok zorsa ya da
beklenenden daha zorsa, bu durumda insanlar baş başa kalmayı tercih edebilirler”, araştırmacılar çalışmalarına bu
şekilde yazdılar.
Bilim insanları, her yıl 20,000 insanın yer aldığı, German Socio-Aconomic Panel adlı Almanların senelik ulusal
anketinden dataları analiz ettiler. İnsanların hayatlarından memnuniyetlerini, 0 (tamamen memnuniyetsiz) ile 10
(tamamıyla memnun) arasında değerlendirdiler.
Araştırmacılar birkaç yıldır ankete katılan ve çalışmanın başlangıcında çocuksuz olan 2016 adet Almanı takip ettiler.
Deneklerin çocuksuz oldukları dönemden, çocuk sahibi olduktan en az birkaç yıl sonraki döneme kadar mutluluk
seviylerini izlediler. Çalışmanın bulguları, yeni ebeveynlikten kaynaklanan mutluluktaki ortalama azalışın 10
üzerinden değerlendirildiğinde 1.4 olduğunu öne sürüyor. Bunun “çok ciddi” olduğuna inanılıyor. Algılanan
mutluluktaki bu düşüşün, boşanma gibi karşılaşılan temel olumsuz yaşam olaylarından daha geniş olduğu ortaya
çıktı. Öyleki 0.6 birimlik bir düşüşe ya da her biri 1 birimlik düşüşe yol açan, işsizliğe ve eşlerden birinin ölümüne
neden oluyor.

Kanada, Western Onario Üniversistesi’nde bir sosyoloji araştırmacısı olan ve araştırmayı yürüten Rachel Margolis,
ve Almanya Max Planck Institute for Demographic Research’in yöneticisi, Mikko Myrskylä, “İlk çocuğun ardından
ebeveynlerin deneyim ve hissiyatları çok önemlidir ve aile genişliğinin belirlenmesinde yardımcı faktördür. Bu
yüzden nüfus politikalarını förmüle ederken bu hesaba katılmalıdır” diyorlar.
“İlk doğumla birlikte ve sonrasında ilk doğum yardımını deneyimleyen ebeveynler en sonunda ailenin ne kadar
geniş olacağını öngörüyorlar.” Mikko Myrskylä.
“Düşük doğum oranlarından dolayı endişelenen politikacılar, ilk çocuklarına henüz sahip olmuş ya da sahip
olmak üzere olan ebeveynlerin hoşnutluğu konusuyla ilgilenmelidirler” şeklinde araştırmacılar çalışmalarına
ekliyorlar.
‘Bunu tekrar yaşamayacağız’
Araştırmacılar, mutluluğun yitirilmesini ve daha fazla çocuğa sahip olmak konusunda ileriki kararların etkilenmesini
önceden tayin eden etkenlerin, 3 kategori içinde yer aldığını keşfettiler.
İlk olarak, sağlıkla ilgili durumlar yer almakta. Anneler fiziksel ağrıların ve bulantının çalışma şevkini
düşürdüğünden şikayetçiler. Babalar da eşlerinin fiziki şartlarından endişelenmekteler.
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İkinci olarak, doğum sırasında ve sonrasındaki çeşitli komplikasyonlar ebeveynleri “bunu tekrar yaşamayacağız”
konusunda ikna etmekte.
Son olarak, “çocuk bakımının sürekli ve yoğun doğası” yeni ebeveynlik için en belirgin negatif durum olarak
adlandırıldı. Birçok çift çeşitli türlerden
stres bildirmekteler. Finansal endişelerin yanısıra, “bitkinlik, sıkıntılı emzirme, uyku yoksunluğu, depresyon, aile içi
yalnızlık ve ilişkilerin kopması” örnek olarak verilebilir.

Sonuç olarak, doğum-sonrası yaşamları doğum-öncesiyle karşılaştırıldığında, çoğu aile, ebeveynliğin birinci ve ikinci
yıllarında mutluluklarında güçlü biz azalma hissediyor.
Çocuk yetiştirmek hala eğlenceli olabilir
Algılanan mutluluk oranlarındaki azalma vahim gibi görünüyor, gerçekte, işler sanıldığı kadar kötü değil. Çalışmaya
cevap verenlerin yüzde 17’si bebeğe sahip olduktan sonra mutluluklarında üç-üniteli ciddi düşme raporladı. Yüzde
19’u iki-üniteli düşme ile karşılaştı, ve yüzde 37’si sadece bir-üniteli bir düşüş yaşadı. Olumlu bir not olarak, yeni
ebeveylerin yüzde 30’u mutluluklarında bir düşüş hissetmediklerini ya da doğum öncesine göre daha mutlu
olduklarını söylediler.
Ek olarak, çalışma katılımcıların yarıdan fazlasının (yüzde 58), hatta mutluluklarında üç-üniteli düşüş raporlayanların
bile, iki yıl içerisinde yine de ikinci bir çocuğa sahip olduklarını gösterdi.
“Ebeveynler arasında mutluluğu azalmayanlardan, 100 çiftten 66’si diğer bir bebeğe sahip oldu.”, Racahel
Margolis.
Çalışmaya göre, durumun içinde önemli bir problem yatıyor. Modern toplumda yeni ebeveynlerin karşılaştığı
zorlukları tartışmak hala tabu olarak duruyor. Dolayısıyla bu, yeni aileyi içine kapanmaya teşvik ediyor ve böylece
kendi probleriyle kendileri ilgilenmek zorunda kalıyorlar.
“Yeni ebeveynlerin yeni bir çocuk hakkında negatif şeyler söylemesi tabu olarak nitelendiriliyor” araştırmacılar
araştırmalarında söylüyorlar.

“Yeni ebeveynlerin iyi olmalarına ilişkin az çok bir tabu vardır.” Profesor Myrskylä.
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“Tıbbi uzmanlık bunu kabullenmeye başlıyor, ve doğum sonrası depresyon daha fazla dikkat çekiyor, fakat
hayattaki diğer birçok olayla kıyaslandığında, sadece pozitif olarak deneyimlenebilecek ve deneyimlensi gereken
birşey gibi düşünülüyor.”
Bu tabu ile mücadele fikri aynı zamanda yeni aileler için yardım ve destek sağlayan sivil toplum kuruluşları
tarafından desteklenmekte.
“Bir çocuğun doğumu, özellikle ilkinin, insanların yaşantılarındaki büyük bir değişimdir ve ebeveynler için yeni
baskılar anlamına gelebilir. İlk hafta ve aylarda, ekstra desteğe ihtiyacı olan ailelerin bunu temin etmesi çok
önemlidir. Fakat, ebeveynlerin dışarda bir yerde yardım olduğunu bilmeleri önemlidir ve bunu talep etmeleri
sorun değildir,” ailelere gönüllü bir ağ ile yardım eden Vivien Waterfield.
Çeviri : Gültekin METİN
http://www.rt.com/news/312297-first-baby-happiness-study/

Böbrek Taşı Risk Faktörleri
Böbrek Taşı Nedir?

Böbrek taşları, idrar yollarında bulunan, tipik olarak kalsiyum ve oksalat mineral kütleleridir.Genellikle, idrarınızdaki
bileşimler bu kristallerin oluşumunu engeller.

Bazı insanların idrarlarındaki kalsiyum ya da ürik asit gibi kristal yapıcı maddeler daha fazla olduğunda taş
oluşur.Taş eğer büyükse,iritasyon ve blokaj oluşur ve sonuçta da ciddi bir sancı meydana gelir. Sancı farklı bölgelere
kayabilir ve taş hareket ettikçe de yoğunluğu değişebilir.
Diğer börek taşı semptomları şunlardır:
– Kaburganın altında yan ve arkalarda ciddi sancı
– Karınaltı ve kasıklara yayılan acı
– Dalgalar halinde gelen ve yayılan sancı
– İdrar yaparken sancı
– Pembe, kırmızı, kahverengi idrar
– Kötü kokan idrar
– Bulantı ve kusma
– Sürekli idrara çıkma isteği
– Devam eden bir enfeksiyonda titreme ve ateş
– Az miktarda idrara çıkma.
Böbrek Taşı Risk Faktörleri:
Bazı insaların diğer insanlara göre böbrek taşı üretmelerinin nedeni nedir? TIME dergisi yakın zamanda şaşırtıcı risk
faktörlerini derleyip, yayınladı:
1.Yeterli Kalsiyumun Olmayışı
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Pek çok böbrek taşı kalsiyumdan meydana gelir.Dolayısıyla, kalsiyumun çok fazla tüketilmesi problem
yaratabilir.Buna karşılık, düşük kalsiyumlu gıda yiyenlerin, çok kalsiyum tüketenlere göre böbrek taşı oluşturma
ihtimali daha yüksektir. Sindirim yolundaki kalsiyumun, yiyeceklerden gelen oksalat adlı kimyasalın, kan dolaşımına
ve böbrek taşı oluturabilecek idrar yollarına geçmesini engelleyerek bağlandığı ortaya çıkmıştır.
Kalsiyumu, böbrek taşı rikini %20 artırdığı tespit edilen kalsiyum takviyelerinden değil de, gıdalardan almanın
önemli olduğunu da unutmayın.
2.Yeşil Yapraklılara Karşı Takıntı

Yeşil yapraklılar, özellikle ıspanakta yüksek oksalat mevcuttur. Bu kimyasallar kalsiyum ile birleşir ve idrar yolları
ile çıkartılmalıdır. Ancak, konsantrasyonları yükselirse, o zaman idrarınızda da birikebilir ve böbrek taşı yapabilir.
Yeşil yapraklılar en sağlıklı yiyecekler arasındadır.Ancak, böbrek taşından dolayı sıkıntınız varsa, o zaman, yüksek
oksalat içeren ıspanak gibi yeşillikleri yemeyip, lahana gibi daha az oksalata sahip olanları tüketebilirsiniz.
3.Çok Fazla İşlenmiş Tuz
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Doğada işlenmemiş şekilde doğal çeşitlilikte bulunan tuzun, pek çok hastalığın nedeni olarak görülmesi, ona
yapılan haksızlıktır. Ancak, aşırı sodyum kullanımı, böbrekleriniz tarafından boşaltılan kalsiyum miktarını
yükseletebilir ve bunun neticesinde de böbrek taşları oluşabilir.
Yediklerinize az bir miktarda işlenmemiş tuz kullanmaktan korkmayın ama işlenmiş tuzun içinde saklı olduğu
işlenmiş gıdaları yemeyi bırakın.
4.

Çok az Naranciye (Ve Her Çeşit Sebze)

Turunçgiller, böbrek taşı riskini azaltan sitratiçerir. geniş kapsamlı sebze ve meyva kullanımını artırabileceğiniz gibi,
suyunuza sıktığınız çok az limon ve yeşil limon suyu da bu riskin azalmasına yardımcı olabilir.
Fazla sebze tüketimi, yeterli miktarda magnezyum almanızı yardımcı olur ki bu çok yararlıdır. Magnezyum,
bedeninizdeki kalsiyumu emme ve sindirmede önemli bir rol oynarken, eğer yeterli magnezyum almadan çok fazla
klasiyum tüketirseniz, bu fazla kalsiyum toksik olabilir ve böbrek taşı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
5.

Çok Fazla Buzlu Çay

Siyah çay, oksalat açısından çok zengindir ve dolayısıyla, bunu aşırı tüketimi böbrek taşı oluşumunda riski artırır. Bu
yılın başlarında, New England Journal
of Medicine dergisi, günde 8 onsluk 16 bardak buzlu çay içen 56 yaşındaki bir adama yer verdi. Kendisi hastaneye
böbrek yetmezliğinden kaldırılmış ve idrarında bol miktarda kalsiyum oksalat kristaleri bulunmuştur.
Gazlı İçecekler Tüketmek
İçerdiği forforun idrarınızı asitleştirmesinden dolayı, gazlı içecekler de böbrek taşları ile ilişkilendirilir. Güney
Afrika’da yapılan bir çalışmada, gazlı içecekleri içemenin idrarınızdaki durumu kötüleştirdiği ve bunun da kalsiyum
oksalat oluşumuna neden olarak böbrek taşı oluşturduğu tespit edilmiştir.
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Fruktoz (gazlı içeceklerin içindeki yüksek fruktozlu mısır şurubu) içeren şeker de ayrıca problem oluşturur. Yüksek
şekerli gıdalar böbrek taşı oluşturabilir. Çünkü, şeker, kalsiyum ve magnezyum emilimine müdahele ederek,
bedeninizdeki mineral ilişkisini bozar.
Sağlıksız şeker ve gazlı içeceklerin tüketimi çok küçük çocuklar (şimdi 5 yaşındaki çocuklarda bile böbrek taşı
çıkıyor) için de böbrek taşı oluşumunda bir risk faktörüdür. Şeker ayrıca böbrek ölçüsünü de büyütür ve böbrek taşı
oluşumu gibi böbreğinizde patolojik değişimler oluşturur.
Bir araştırmada, böbrek taşı olan kişiler arasından gazlı içeceği tüketmeyi bırakanların, yeniden böbrek taşı oluşma
riski yaklaşık %15 azalmıştır.
7.

Aileniz

Eğer ailenizde böbrek taşına sahip olanlar varsa, siz de o riski taşıyorsunuz. Etkili bir şekilde oksalatı absorbe
edememenin kalıtımsal bir özellik olduğu düşünülmekte.
8.
Inflamatuvar-iltihabi Bağırsak Hastalığı (IBD)

Eğer Crohon Rahatsızlığı ve ülseratif kolitin de dahil olduğu IBD’ye sahipseniz, böbrek taşı oluşması riskine
sahipsiniz. Bunun nedeni, bu gibi durumların ishale neden olduğu ve bunun da su kaybı riski doğurmasından
dolayıdır ve bu böbrek taşı oluşumundaki en büyük risktir.
9.
Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu (UTIs)
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Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu (UTIs), taşlar idrar akışını bloke edip, UTIs oluşumuna sebep verebilirler.
Eğer sık sık UTIs oluyorsanız ve sebebini bilemiyorsanız, böbrek taşınız olup olmadığını bir araştırın.
10.
Laksatifin Doğru Olmayan Şekilde Kullanımı
Laksatifleri gereğinden fazla kullanmak, bedeninizin besinleri absorbe edip ,yarar sağlayabilmesine müdahele eder
ve elektrolit dengesizliğe neden olabilir ki, bu da böbrek taşı oluşuması riskini artırır. Laksatiflerin gereğinden fazla
kullanılması diğer bir böbrektaşı olmuşum nedeni olan ayrıca sıvı kaybına da neden olabilir.

11.
Migren İlacı
Migren ilacı topiramat (Topamax) idarar yollarınızdaki pH seviyesini yükseltir ve bu da böbrek taşı oluşmasına
neden olabilir.
12.
Obezite
Günde 2.200 kaloriden fazla kalori içeren yiyecekler yiyen kadınlar, böbrek taşı oluşması riskini %42 artırmakta.

Aşırı kilonun, idrar yollarında değişikliğe yol
açıp, böbrek taşı oluşumuna neden olduğu düşünülmektedir. Örneğin; Obez olan kişlerdeki değişen ph seviyeleri ürik
asit üretiminin yükselmesine ve bu da böbrek taşı oluşumuna yol açabilir.
13.
Obezite Cerrahisi
Obezite, böbrek taşı oluşturma riski oluştursa da, sindirim yollarınızı değiştiren obezite cerrahisi de aslında bu böbrek
taşlarının oluşmasına neden olur. Obezite cerrahisinden sonra, oksalat seviyeleri tipik olarak daha yüksek olur
(oksalat böbrek taşı kristallerinin en bilindik şeklidir)
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Böbrek Taşı Oluşumundaki Bir Numaralı Risk Faktörü Nedir?

Böbrek taşı oluşumundaki bir numaralı risk faktörü, yeteri kadar su içmemektir. Eğer yeteri kadar su içmezseniz,
idrarınızda, taş oluştarabilecek yüksek konsantrasyonda maddeler oluşabilir. American College of Physicians’a göre,
böbrek taşını engellemenin en basit yolu daha fazla su içmektir. Açıklaması şöyle:
“İdrar çeşitli çözünmüş atıklar vardır. Çok fazla atık olup da çok az sıvı olursa, kristal oluşumu başlar.
Kristaller diğer elementlere saldırır ve katı hale gelmek için onlarla biraraya gelir, eğer sıvı ile atılmazsa da daha
çok büyür… Yeterli sıvıya sahip olan kişilerde, idrarlarındaki diğer kimyasallar temizlenir ve böbrek taşı oluşumu
engellenir.”
Yeni ACP Klavuzu, daha önce böbrek taşına sahip olan kişilere, günde en az 2 litre idrar oluşması sıvı alımını
yükseltmeleri tavsiyesinde bulunmakta ki bu, taş oluşum riskini yarı yarıya azaltmakatdır. Bunu oluşturmak için de
sıvı tüketimini gün içine yaymalarını ve yararlı olan hem su ve hem de maden suyu içmelerini önermektedir.
Araştırmacılar, günde 2 litre idrar oluşumu için sıvı alımını yükselten hastaların böbrek taşının yeniden oluşma
riskini%12 azalttıklarını dile getirmekteler.
Buna ek olarak,yüksek tansiyon böbrek taşı oluşturabilir. Ancak yine de yüksek tansiyonun böbrek taşı oluşturma
nedeni olup olmadığı tam da net değildir.

Ulusal Böbrek Vakfı, günde 12 bardaktan fazla su içmeyi tavsiye ederken, yeterli derecede su içip içmediğinizi de
idrar renginize bakarak anlayabileceğinizi de bildiriyor. Sağlıklı olduğunuzu idrarınızın çok açık sarı olmasından
anlayabilirsiniz. Sisteminize ve aktive seviyenize bağlı olarak, her kişinin su ihtiyacı farklıdır,
Aktivitelerinizi ve artırdıkça ve sıcak havalarda su tüketmeyi unutmayın.
Çeviren: AylinER
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/08/12/13-weird-risk-factors-kidney-stones.aspx?x_cid=20150812_nonlead2_13weird-risk-factors-kidney-stones_twitterdoc
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Duygular, Öğrenme ve Hafıza Proseslerini Doğrudan Etkiliyor

Haifa Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmada, ilk defa duyguların, beynin sadece bilgiyi proses etmedeki
ürünü olmadığı, ayrıca, beyindeki öğrenme ve hafıza işlemlerini doğrudan etkilediği tespit edildi. Bu çalışmayı
gerçekleştiren Haifa Üniversitesi, Nörobiyoloji Departmanı’ndan Dr. Shlomo Wagner şunu söylüyor: “ Görünen o
ki; farklı duygular beynin farklı şekilde ve farklı frekanslarda çalışmasına neden olmakta.”
Prestijli bilim dergisi olan eLife’ta bu Şubatta yayınlanan yeni çalışmanın ana amacı; sosyal hafıza oluşumu sırasında
meydana gelen elektriksel aktiviyeti belirlemekti. Bu çalışma esnasında, araştırmacılar; Dr. Wagner ve Dr. Alex
Tendler, “ Hiç bir zaman ilk izlenim için ikinci bir şansın olmaz”ın bilimsel açıklamasını keşfettiler. Daha da
önemlisi, duygular ve öğrenme ve hafıza gibi bilişsel prosesler arasındaki bağlantıyı çözdüler.
Araştırmanın ilk kısmında, araştırmacılar sosyal davranış sırasında farelerin beyin aktivitelerini incelediler ve
hayvanda heyecan durumunu yansıtan güçlü ritmik aktivite keşfettiler. Onları şaşırtan şey, daha önce birbiri ile
karşılaşmamış iki fare arasındaki bu aktivitenin özellikle sosyal hafıza ile ilişkilendirilen beyin kısımları arasında
güçlü ve eş zamanlı oluşuydu. İki farenin karşılaşmaları tekrarlandığında, bu ritmik beyin ativitesinin gücü ve farklı
beyin alanları arasındaki koordinasyon seviyesi düşüyordu.
Dr. Wagner: “Bir başka deyişle, iki hayvan arasındaki ilk karşılaşma sırasında, farklı beyin alanları yoğun ve
koordinasyon seviyesi yüksek bir şekilde çalışmaktaydı. Bu, beynin, farklı alanları kontrol eden ve tam olarak
ne zaman çalışacağını söyleyen sanki belirli bir iletişim protokolü çerçevesinde çalışması gibiydi. Bu iki hayvan
birbirini tanımaya başladığında, ağın farklı kısımları arasındaki ritmik aktivite gücü düşmekte ve koordinasyon
azalmaktaydı.”
Araştırmacılar, sosyal davranış sırasındaki farelerin beyin aktivitelerini duygusal olmayan cansız bir obje ile
uyarıldıkları esnada ortaya koydukları beyin aktiviteleri ile karşılaştırdılar. Davranışsal seviyede fareler böyle bir
uyarıcıya yüksek seviyede ilgi gösterseler de, beyin aktivite kalıpları, tanımadıkları fareyi ilk gördükleri anda
gösterdikleri özel ritmik koordineli aktiviteyi ortaya koymuyordu.
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Araştırmacılar, ayrıca, doğru bir sosyal karşılama olduğunda, beynin bir süre, hattâ birbirinden ayrıldıktan
sonra bile, yüksek koordinasyon seviyesinde çalıştığını tespit ettiler. Bir başka deyişle, beyin, sosyal uyarıheyecan durumuna giriyordu.
Dr. Wagner: “ Tepsitlerimiz net bir şekilde ortaya çıkan şey; bir farenin, diğer yabancı bir fare ile sosyal anlamda
karşılaşmanın verdiği heyecan, beyinde yüksek seviyede senkronize olmuş ritmik aktivite yaratmaktaydı. Bir
başka deyişle, heyecan duygusu ve onun oluşturduğu ritmik aktivite ile hafıza oluşumunun bilişsel işleyişi
arasında bir bağlantı tespit ettik. Fareler birbirlerini tanıdıktan sonra, daha az heyecanalandılar ve buna bağlı
olarak da farklı beyin bölgeleri daha az bir koordinasyon içinde çalıştı.Esas itibariyle, bu tespitimiz,
insanların arkadaşları ya da partnerleri ile ilk tanıştıkları anı neden hatırlayamaya yakın olduklarını da açıklıyor.”
Sosyal heyecan ve sosyal hafıza arasındaki bağlantıyı tespit ettikten sonra araştırmacılar, aynı beyin ağının farklı
başka bir duygudan da aynı şekilde etkileyip etkilemediğini araştırırlar.
Araştırmcılar, fareleri başka bir duygu (korkutucu bir uyarı ile oluşan olumsuz olan bir duygu) ile yüzleştirirler. Bu
örnekte de beyinin farklı şekilde çalıştığı ortaya çıkar. Bir kere daha, sosyal hafıza ile ilişkilendirilen farklı beyin
bölgeleri arasında güçlü ritmik aktivite ve kordinasyon görülür. Ancak, bu farklı bir frekansta ve daha yavaş
ritmik bir kalıpta gerçekleşmektedir.
Dr. Wagner: “Görünen o ki; eğer duygu olumlu ve sosyal ise, beyin, farklı bölgelere tek bir iletişim protokolüne
göre çalışmasını söylüyor. Deneyimizde olduğu gibi, korku gibi olumsuz ve farklı bir duygu işin içine dahil
olduğunda, beyin, aynı alanlara farklı iletişim protokolü uyguluyor. Tabii ki, hafıza üzerindeki her bir duygunun
net sonucunu anlamada insanlar üzerinde de geniş bir çalışmalar yapmamız gerekiyor. İmplikasyon net. Farklı
duygular,öğrenme ve hafızanın da dahil olduğu bilişsel prosesler açısından, beynin farklı çalışmasına neden
olmakta.”
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/learning-memory-emotion-limbic-system-2393/

İnternet Çağında Hatırlamanın Bilimi

Bir durun ve düşünün… Hayatınızdaki en önemli 3 kişi kim? Belirlediniz mi? Tmama, o zaman şimdi size küçük bir
sınav: Üçünün de telefon numaralarını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız eğer bu konuda yanlız değilsiniz.
Telefon numaralarını cepten bakabilecekken neden ezberlemek için beyin vakit kaybetsin ki? Öyle değil mi?
Arkadaşlarımız ve ailemiz hakkındaki bilgileri dışardan öğrendiğimiz zamanlar o kadarda eski değil. Kendimiz

124

bilgiyi hatırlayacağımıza, bunu kimin bildiğini hatırlarız. Örneğin; babamız tekerleği nasıl değişeceğini bilir, Grant
tüm basebal istatistiklerini bilir, Julia büyükannenin evine nasıl gidileceğini bilir…
Şimdi ise, hafızamız için teknoloji ve internette destek almaktayız. Dünyadaki herhangi bir sorunun cevabı bir google
arama motoru uzaklıkta. Akıllı telefonlarımız, emaillerimiz, WikiHow, bunların hepsi bizim harici belleğimiz
olmuş durumda.
Ancak, hafızamıza daha az ve internete daha çok bel bağlamak sadece yaşam stillerimizi değiştirmiyor, aslında
beynimizin yapısını değiştiriyor!
Bilgiyi nasıl ediniyorsak,o şekilde de değişiyoruz. Dikkat süresi daha kısalaştı. Yoğun miktardaki bilgiye maruz
kalmamız, onları uzun süreli hafızada tutmamız için, bizi daha etkin olmaya zorluyor. Peki o zaman, hafızamız bu her
yerde bulunan internetten memnun mu dersiniz? Şimdi gelin isterseniz, teknoloji ve internetin beyinlerimizi, düşünce,
öğrenme ve hatırlamamızı nasıl etkilediğine bir bakalım…
Hafızayı Nasıl Oluştururuz?
Teknolojinin hafızayı nasıl değiştirdiğini anlamak için, evvela hafızayı nasıl yarattığımıza bir göz atalım…
Ne zaman bir gerçeği öğrenseniz ya da bir deneyime sahip olsanız, bu bilgi sizin çalışan belleğinize giriyor bu
ayrıca kısa-süreli hafıza diye de biliniyor. Çalışan belleğiniz çok hassas bir yer. Yeni bir bilgi, unutulmadan ya da
uzun süreli hafızaya yollanmadan önce yaklaşık 60 milisaniye kadar çalışan bellekte (kısa süreli hafıza)
kalıyor!
O bilginin daha uzun kalmasını ne belirliyor? Bazen, bu, bilinçli ya da bilinçsiz sizin kararınız oluyor: Siz bilginin ya
kaydadeğer, uzun süreli hafızaya dönüşmesi için yeterince uygun olduğuna karar veriyorsunuz ya da basit bir dikkat
dağılması, sizin bilgiyi unutmanıza neden olabiliyor.
Sadece olaylar ve durumlar ve deneyimler sizin uzun süreli hafızanıza girdiğinde, siz onları daha karmaşık, genel
görünümünlü, geniş perspektifli fikirlere dönüştürüyorsunuz.—bu,zekanızın derinliklerinin işaret olan bir proses–

İşte bu kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atlamak, bizim dijital yaşam stilimiz tarafından yoğun bir
şekilde etkilenmekte. Neden mi? Bir nedeni, kısa süreli hafızamızın beynimizin idare edeceğinden çok fazla
bilgi ile aşırı yüklenmesi. İkinci nedeni, online öğrendiğimiz bilgiyi değersizleştirip, önemsizleştirmeyi
kendimize öğretmemizden dolayı.
Aşırı Bilgi Yüklemesi
Online-elektronik öğrendiğimiz zaman, çoğunlukla beynimizin proses edip, depolayacağından daha çok bilgi ile
muattap oluyoruz.
Hiç kendinizi Wikipedianın kara deliğin içinde buldunuz mu? Hani Bir Rus Başbakanı araştırırken, saatler sonra tüm
Rus Devrimini okumuş olarak kendinizi bulmanız gibi. Buna “Aşırı Bilişsel Yükleme” denir. Bu, Rus Başkanın
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ismini internetten ararken, kendinizi bir anda emiallerinizi okurken, ya da twittera bakarken ve oradan bazı makaleleri
incelerken bulmanız gibi… Tüm bu online aktiviteler, çok fazla hızlı karar vermeyi içeren interaktif proseslerdir.
Nörogörüntüleme çalışmaları, sık internet kullanıcılarının internette aktif bir şekilde gezindiğinde, kapsamlı beyin
aktivitelerine sahip olduklarını bu yüzden göstermektedir. Ancak bu pek de iyi bir şey olmayabilir.Tüm araştırma
taramaları ve online iken gelen onca bildiri, kolaylıkla aşırı bilişsel yüklemeye neden olabilir.
Çalışan belleğe(kısa süreli hafızaya) bilgi, proses edip, depolayacağımız kapasiteden fazla giriyorsa, o zaman
bizler bu bilgiyi uzun süreli hafızada tutma becerisini kaybediyoruz ya da diğer anılarla-hafızadaki diğer
bilgilerle bağlantısını kuramıyoruz.
Farklı Bir Hafıza Tipi
“Google’ın Hafıza Üzerindeki Etkileri: Paramağımızın Ucundaki Bilgiye Sahip Olmanın Bilişsel Sonuçları”
adlı 2011 yılında yapılan çalışmada, araştırmacılar, arama motorları ile rahatça araştırma yapan insanların, interneti
kolaylıkla kullanarak cevapları buldukları için,daha az olay hatırlama ve biriktirmede daha az bilgiye sahip olma
eğiliminde olduklarını buldular. Bir başka deyişle, cevabını bilmediğimiz bir soru ile karşılaştığımızda, bilginin
kendisini hatırlamamaya ve cevabı bulmak için hafızamızı zormalamamaya kendimizi şartlıyoruz. Çünkü, arama
motorlarını kullanarak cevaba ulaşacağımızı biliyoruz.
Ama yine de bir şeyleri hatırlamalıyız; ki o da bilgiyi nasıl bulacağımızı hatırlamaktır. Örneğin; en iyi arama
motorlarını, web sitelerini en iyi cevaplar için tespit ederiz.Bu tıpkı sınıfta hesap makinesi kullanmaya
benzer.Öğrencilerden daha az ezber beklenir ve onlar daha çok karmaşık sorulara cevap nasıl bulabilecekleri
konusunda eğitilirler. Bir araştırmaya göre, internet; harici ya da geçişken belleğin bir formu haline geldiği tespit
edilmiştir.
Ancak, bizler internetten edindiğimiz bilgiyi, önemsiz ve daha az değerli olarak görmesi için beynimizi eğitiyoruz.
Emailimizi, Facebook’u ya da haberleri her kontrol edişimizde, biz kendimizi öğrenmek için değil de üstün körü, göz
gezdirerek okumaya hazırlıyoruz. Beyinlerimiz odaklanmaya, bilgiyi hazmetmeye ve onu uzun süreli hafızada
tutmaya daha az eğilimli. Onun yerine, daha çok uyarıcıya karşı artan bir iştaha sahibiz.
Yeni Gerçekliğimize Adapte
Anıları karmaşık düşünmeye çevirmesi ve analiz, insanı özgün bir şekilde akıllı yapan kısımdır.Bu arada eleştirel
düşünme becerimizi tamamen kaybediyor değiliz.Sık sık internet kullanmamız bizim yeni gerçekliğimiz ve uzun
süreli hafızaya dönüşen verilerin ve deneyimlerin üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilmek için adapte olup, uyum
sağlayabiliriz. Bizlerin ihtiyacı olan şey; proses yapabilmek için, bilinçli bir şekilde bilgiyi önem sırasına göre nasıl
düzenleyeceğimizi öğrenmek.(demek istediğim; en önemli şeyleri öğrenmek için derinine derinden proses etmek)
Peki, bilgiyi hafızada tumak için ne yapabiliriz? Tekrar,şeyleri daha kolay bir şekilde hatırlamızın bir yolu.Bir
şeyi yaptığınızda ya da okuduğunuzda, beyinde bir nörolojik yol meydana geliyor ve o aksiyonu ya da tecrübeyi
tekrarladığınızda, o nörolojik yol biraz daha kalınlaşıyor ve bir sonraki sefere biraz daha… Nörolojik yol ne kadar
kalınlaşırsa, hatırlama daha fazla oluyor. Bu yüzden önemli makaleleri yeniden okumak, içindeki bilgiyi proses
etmek ve depolamak için yararlı olabilir.
Bir başka yol da, dikkatiniz dağıtan ve odaklanmanızı engelleyen ve başlangıçta kısa süreli hafızada depolanan
şeyleri unutmanıza sebep olan kesintilerden kurtulmak. Bu şu demek; çalışırken size gelen bildirim haberlerini ve
emailini kapatabilirsiniz.
Beyinlerimiz teknoloji ve internet neticesinde nasıl gelişmeye devam edecek? Bu konuda ve internete bağlılık ve
hattâ teknoloji ile karşılıklı bağımlılık konusunda daha fazla araştırma yapmak gerektiğine eminim.
Çeviren: AylinER
https://twitter.com/HubSpot/status/633857933428658176
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EPİGENETİK: Soykırımdan Kurtulanların Travmaları
Çocuklarının Genlerine Aktarılıyor!
Yapılan çalışmadaki yeni buluş, insanlarla ilgili epigenetik miras teorisi için ilk örnek.

İkinci Dünya savaşı sırasında, Nazilerin toplama kamplarında bulunan ya da şahit olan ya da işgenceyi deneyimleyen
32 Yahudi kadın ve erkeğin genlerinin incelendiği, Rachel Yehuda’nın önderliğinde New York, Mount Sinai
Hastanesi’nde yapılan çalışamada ortaya çıkan şey; soykırımdan kurtulanların yaşadıkları travmadan meydana
gelen genetik değişimlerin çocuklarına geçebiliyor olması. Bu çalışmadaki en net gösterge; bir kişinin yaşam
deneyiminin sonraki nesilleri etkiliyor olabileceği.
Araştırmacılar, ayrıca, soykırımdan kurtulan ve bu travmayı yaşayan kişilerin çocuklarının genlerini de analiz
ettiler.Bu çocukların, stres bozukluğuna sahip olma olasılığı, savaş boyunca Avrupa’nın dışında yaşayan Yahudi
ailelerin çocuklarına göre daha fazla olduğu tespit edildi. Yehuda: “Bu gen değişimlerinin açığa çıkması,
ailelerinin soykırıma maruz kalmalarından dolayı olabilir.”
Yehuda ve ekibinin bu çalışması, insanlardaki travmanın çocuklarına aktarılışının en açık örnektir ki,
buna “epigenetik katılıtım-miras (sigara, diyet-yiyecekler ve stres gibi çevresel etkilerin, çocuğunuzun ve hattâ
torununuzun genlerini etkileyebilmesi)” denir.
Geleneksel anlamda bilim, nesiller arası biyolojik bilgi aktarmanın tek yolunun genlerin içinde olduğu DNA ile
olacağı fikrine sahip olduğu için, bu fikir tartışmaya yol açar. Ancak bizim genlerimiz,çevre tarafından kendisini
DNAmıza bağlayan ve genleri açıp kapayan kimyasal etiketlerle her an düzenlenmektedir. Yakın zamanda yapılan
çalışmalar, bu etiketlerin bazılarının bir şekilde nesillerle aktarılabileceğini ortaya koymakta ve bu da şu anlama
geliyor; çevrenin çocuklarımızın sağlığı üzerinde etkisi olabilir ve etkileyebilir.
Diğer çalışmalar, bir neslin deneyimi ile sonraki nesil arasında kesin olmayan bağlantı ortaya koymuşlardır. Örneğin;
İkinci dünya savaşı sonrasında hamileliği süresince kıtlık çeken bir hollandalı kadının kız çocuğunun şizofreni olma
olasılık riskinin ortalamanın üzerinde olması gibi. Buna benzer bir diğer çalışmada da çiftleşmeden önce sigara içen
babaların oğullarının çiftleşmeden sonra sigara içenlerinkine göre daha kilolu olmaları gibi…
Yehuda ve ekibi, özellikle, travmadan etkilendiği bilinen stres hormununu düzenleyen gen kısmı ile ilgilendiler.
Yehuda: “Bu gene bakmak akıllıca olur, diye düşündük.Çünkü, travmanın aktarılmış bir etkisi varsa eğer, bu,
çevre ile başa çıkmamızı şekillendiren strese bağlı gende olabilirdi.”
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Araştırmacılar, hem soykırımdan kurtulanlarda hem de çocuklarında bulunan bu gen kısmındaki epigenetik etiketlerin
aynı bağlantısının, herhangi bir kontrol grubunda ve çocuklarında bulunmadığını tespit ederler.

Ekip, daha ileri bir genetik analiz yaparak, epigenetik değişimlerin, çocukların kendi deneyimlerinden oluşan travma
sonucu olduğuna dair olasılığı da ortadan kaldırır.
Yehuda: “Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma, hamilelik öncesi stres aktarımının etkilerinin hem buna maruz
kalan ebeveynlerde, hem de çocuklarında epigenetik değişimle sonuçlandığını gösteren ilk kanıttır.”
Bu çalışma, Biological Psychiatry dergisinde yayınlanmıştır.
Ancak, bu etiketlerin ebeveynden çocuğa nasıl geçtiği halâ net değildir. Sperm ve yumurtadaki genetik bilgi çevre
tarafından etkileniyor olmayabilir—DNA üzerindeki herhangi bir epigenetik etiketin, döllenme oluştuktan hemen
sonra temizlenmiş olabileceği de düşünülmektedir. Ancak, Cambridge Üniversitesi’nden Azim Surani ve
meslektaşları, bir süre önce, epigenetik etiketlerin, döllenmedeki temizlenme sürecinden etkilenmeyip, kaçarak sistem
içinde kaldığını tespit ederler. Ancak, bu çalışmada, tespit edilen genlerin çocukların sağlığını sürekli etkileyip,
etkilemeyeceği ya da herhangi bir evrim teorisini alaşağı edip etmeyeceği net değildir.
Yehuda: “Araştırdığımız genin belki de açık ya da kapalı olması, ne kadar stres hormonu ürettiğimize ya da stresle ne
kadar başa çıktığımıza etkisi büyük olabilir. Bu, bizim için çevremize nasıl uyum sağladığmız ve çevreye karşı
direnci nasıl devam ettirdiğimiz konusunda pek çok şey öğrenmemize kesinlikle bir imkan sağlamaktadır.”
London College Üniversitesi’nden Çocuk Genetiği Profesörü Marcus Pembrey: “Soykırımdan kurulanların
sonraki nesillere etkisi yıllardır araştırma konusudur. Bu konudaki meydan okuma; nesillerarası etkilerin
sadece ebeveynlerden ya da düzenli genetik mirastan gelen sosyal etkilerden oluşmadığını göstermekti.
Yehuda ve meslektaşlarının yaptığı çalışma, bazı yararlı gelişmeler sağladı. Burada ulaştığımız nokta; daha
önceki nesillerin deneyimlerine diğer neslin nasıl tepki verdiğini anlamanın daha işin başı olması.Bu
genlerinizin dünyaya verdiği tepkinin ince bir ayrı denilebilir.”
Bir Anı Ya Da Travma Size Miras Kalabilir Mi?
Araştırmacılar, korkunun nesillerle aktarıldığını ve miras kaldığını, en azından hayvanlarda, çoktan gösterdiler.
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Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden bilim insanları, erkek fareye, her koklattırdıkları kiraz çiçeği kokusundan
sonra az miktarda elektrik şoku vererek, onun kiraz çiçeğinden korkmasını sağlarlar ve neticede, fareler, çiçek kokusu
kendiliğinden yayıldığında da ürperirler. Bu farelerden yavru fareler de daha önce bu koku ile karşılaşmadıkları halde
aynı korku dolu tepkiyi ortaya koyarlar. – onlarla temas ettiklerinde ürkerler.—ve onlar da kendi yavrularından bir
kısımına aynısını aktarırlar.
Diğer yandan, başka bir kokudan korkmaya şartlandırılan farelerin yavrularının, kiraz çiçekleri kokusuna karşı korku
tepkisine sahip olmadıkları da görülür. Bu ürkek fareler, kiraz çiçeklerini hisseden reseptörleri üretmeden sorumlu
genler üzerinde daha az epigenetik etiketlere sahip olan sperm üretmişlerdir.Bu kokunu korku ile nasıl ilişkilendiğine
dair bilgi halâ gizemini korurken, yavruların beyinlerinde artmış kiraz çiçeği koku reseptörleri olduğu da tespit edilir.
Çeviren: AylinER
http://www.theguardian.com/science/2015/aug/21/study-of-holocaust-survivors-finds-trauma-passed-on-to-childrens-genes

Ya Evren Bir İllüzyonsa ?…

Bir hologramın titreyen imajı, illüzyonu yeterince net açıklamakta. Işığın bir oyunu olan bu 3 boyutlu temsil, 2
boyuttaki bir bilginin projeksiyonudur. Ancak, yüm evrenin bu yolla meydana geldiğini tespit etmek biraz şok edici
olsa gerek.
Bu hikaye 1990’larda başladı. Fizikçiler, sicim teorsinin başedilemez matematiğini çözebilmek için mücadele
verirken, kurnazca bir sırrı keşfettiler. Belirli şartal altında, ilgili olduğun evrendeki boyutlardan bir tanesini
eksiltirsen, –bir başka deyişle, ona hologram gibi davranırsan–, çekim gücü onu yok etmek için oluşabilir.
Bu holografik prensibe en iyi örnek; AdS/CFT konjektürü diye bilinen holografik prensip’e dayanan sanal bir
evreni tanımlayan matematiksel bir modeldir. Bu model, sadece Pringle’ın (papates cipsi şekli) yüzeyine benzer
129

şekilde 5 boyutlu uzay-zamanda geriye doğru bükülerek çalışır. Bu sırrın,– yada isterseniz buna numara deyin–,
yararlı olduğu şaşırtıcı bir şekilde sadece sicim teorisinde değil, ayrıca süperiletkenlerolan pratik şeylerin
çalışmalarında ve parçacıkların neden kütleleri var tarzındaki problemleri açığa çıkarmada yararı olduğu kanıtlanır.
Bu yıl, Avusturya, Viyana Teknik Üniversitesi’nden Daniel Grumiller ve meslektaşları, bu prensibin ayrıca bizim
evrenimize benzer “düz” bir uzay-zaman içinde (her ne kadar 3 boyutlu olmayıp, iki boyutlu uzamla olsa bile)
uygulabileceğine dair kanıt sundular. Grumiller: “Bu,düz-uzay holografisi açısından anlaşılması ve çözülmesi zor
olan bir kanıt.”
İllinois’deki FermiLab’de çalışan fizikçi Craig Hogan, bu kanıtı anlamanın peşinde. Eğer bizimki gibi düz bir
evrende holografik prensip uygulanırsa, zaman uzay-zamanın kendisi, tıpkı holograma yakından bakıldığında olduğu
gibi puslu, bulanık gözükebileceğini ve anlamanın zor olabiliceğini dile getirir. Hogan ve meslektaşları FermiLab’de
“holografik sesi” keşfetmek-tespit etmek için “HOLOMETRE” diye bilinen bir alet geliştirirler. Geçen yıl bu alet
tam güçle çalışmıştır. Hogan, holografik prensip ile ilgili herhangi bir kanıtın devrimsel nitelikte olacağını düşünüyor.
Çünkü, bunun, Öklit’ten bu yana, 2000 yıldan fazla kullandığımız temel geometri fikirlerinin ötesine geçeceği
görüşünde.
Öyle bir şey olduğunda bu bizi nasıl değiştirecek? Pratiksel olarak, belki de pek değiştirmeyecek: biz muhtemelen,3
boyutlu diye adlandırdığımızı algılamaya devam edeceğiz ve yerçekimi diye adlandırdığımız fenomen de bir tepeden
düştüğümüzde, bizi halâ incitecek.
Ancak, Grumiller, bunun, 500 yıl önce Kopernik tarafından başlatılanı alevledirecek büyük bir gelişme olabileceğini
ve buna ek olarak da Kopernik’in, “dünya evrenin merkezinde değil” açıklamasını yaptığında duyulan şaşkınlık
gibi, bu kadar süredir nasıl aldandığımızın şaşkınlığını da yaşabileceğimizi düşünüyor.
Grumiller: “Evreni ve kendimiz evrenin bir parçası olarak görürken, boyutlarımızdan bir tanesinin ve
yerçekiminin bir illüzyon olduğunu fark etmek çok etkili. Benim tahminim, bu illüzyonu insanlığın sindirmesi
en azından bir yüzyıl alacaktır.”
Çeviren: AylinER
Bu makale New Scientist, 08.08.2015 sayısından çevrilmiştir.
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Genler ve Hafıza
Hafıza Oluşumu

131

Genler Bir Sinapsı Güçlendirmeyi Nasıl Biliyor?
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Genler Anıları Nasıl Kalıcı Yapmakta
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Cep Telefonunun Uyku Döngüsüne Etkisi
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Cep Telefon Bağımlısı Beyin
Cep Telefon Bağımlısı Olan Bir Beyin Hakkındaki 15 Gerçek
Cep telin aşırı kullanımı ciddi anlamda 3 zihinsel hastalığa neden olabilir. Siz de eğer bu riske sahip
olduğunuzu düşünüyorsanız, bunu keşfetmek için, çok geç olmadan bu yazıyı okuyun.

Bugünün toplumunda, bir cep tel çeşidinin ya da akıllı telin her an önünüzde durması alışkanlık haline gelmiştir.
Pek çok insan tüm günlük işlerini ve sohbetlerini, sosyalleşmelerini telefonu elinden bırakmadan yapmakta ve onu
herşey için kullanmaktadır.
Akıllı telefonlar çok fazla yaygın hale geldiği için de bilim insanları ve araştırmalar, akıllı telefon bağımlılığı ve
bunun insanlar üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusu ile daha çok ilgilenmeye başladılar.
Akıllı telefon kullanımının üzerinizdeki ters etkileri, biraz analiz ve araştırma ile hemen kolayca tespit edilebiliniyor.
İşte, cep tel bağımlısı beyin hakkındaki 15 gerçek ve bunların bazıları akıllı telefonunuza bağımlıysanız sizin için de
geçerli olabilir:
1. Telefon bağımlılılarında depresyona girme riski daha yüksektir.

İnsanlar kendilerini depresyona sokan şeylerden kurtulmanın her zaman yollarını arar.

135

Pek çok doktor ve psikolog, kişilerdeki depresyona nelerin yol açtığına dair teoriler geliştirir ve araştırmalar yapar.
Günümüzde bunlardan bir tanesi de; bir çeşit telefon bağımlılığının depresyonu oluşturma ithimali.
Bu aralar, telefon bağımlılığı kendi içinde gerçek bir bozukluk olarak sınıflandırılmasa da, tüm gün boyunca herşey
için cep tellerini ya da akıllı tellerini kullananların yaşamlarında depresyona girmeye daha yatkın olduklarına dair
çalışmalar yapılmaktadır.
Bilim insanlarının çoğu, dünya ile bağlantıda kalmak için aşırı derecede kullanılan cep tel ile kişiyi bir çeşit
depresyona sokabilecek yalnızlık hissi arasında karşılıklı ilişki olduğunu düşünüyor.
2. Cep tel bağımlılığına sahip olanların bir çeşit obsesif-kompulsif bozukluğa sahip olma olasılığı
daha fazla (OCD)

Yaşamlarının neredeyse her kısmında yaygın bir şekilde akıllı tel kullananlar ile OCD’ye sahip olanlar arasında
karşılıklı bir ilişki olabileceği gözükmekte.
OCD’e sahip olanlar şeyleri çok iyi bir şekilde organize etme ve herşeyi belirli zamanlarda sıkı disiplin altında yapma
ihtiyacı içindedirler.
Akıllı teller, bunları size düzenli bildiriler ve alarm yollayarak, yaşamda ihtiyacınız olan şeyleri yapmak
istediklerinizde onları kolayca ve rahatça yapmanızı sağlayabilmektedir.
Bu da kompulsif davranış kalıplarına — ki burada bu, akıllı telefonu herşey için kullanma ihtiyacı hissetmek
oluyor—yol açar. Çünkü, akıllı tel ile yapılan herşey, her an düzgün ve doğru şekilde yapılabilir, ve size hiç bir
zaman yanlış yöne sürüklemez.
2. Tel bağımlıları sosyal beceri eksikliğine sahip olabilirler.
Bu, özellikle düzenli aralıklarla akıllı tel kullanan gençler için, toplumdaki pek çok insanın uzun süredir korktuğu bir
gerçektir.
Gençler, email, mesajlaşma ve video sohbetleri ile büyümekte ve bir işi, bir sohbeti düzgün yapmayı
öğrenememektedirler.,
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Tüm detaylar ve tüm sohbetler için sadece akıllı tel kullanan insanlar, pek çok sosyal durumlarda düzgün davranış
ortaya koyamayabilirler. Çünkü, düzgün etkileşim için gerekli olan becerileri geliştirememişlerdir.
4. Cep tel bağımlısı olanların beyinleri, uyuşturucu bağımlıları ile benzerlikler göstermektedir.

Bu konu da halen büyük çapta araştırma ve çalışmalar devam ederken, uyuşturucu kullanımı süresince tipik olarak
uyarılan ve aktive olan beyin bölgelerinin, aşırı derecede akıllı telefon kullananlarda da, kullandıkları süre boyunca
aynı beyin bölgelerinin uyarıldığı ve aktive olduğunu gösteren bazı çalışmalar mevcuttur.
İnsanlar, beyinlerinin zevk merkezlerinde, diğer bağımlılık çeşitlerinde olduğu gibi aynı uyarıma sahip olurlar ve
zihin ve bedenleri, tıpkı uyuşturucu bağımlısının uyuşturucu için krize girmesi gibi, akıllı teli kullanmak için fiziksel
anlamda can çekişir.
5. Aşırı cep tel kullanımı melatonin salgılanmasını azaltabilir.
5.
Melatoninin uykuya dalmak için önemli bir doğal madde olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur.
Melatonin, bedeninizin gevşeme ve rahatlaması için beyniniz tarafından bedeninize salgılanan bir şeydir.

Akıllı tel ve cep tellerin aşırı derecede kullanımından dolayı, beynin, bedene melatonin salgısını yollamadığı ya da az
salgıladığı konusunda araştırmalar vardır.
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Bu durum,özellikle yatakta saatlerce cep tel kullanılması ya da uyumadan hemen önce kullanılmasında ısrar
edilmesinden dolayı olur.
Telefon kullanımı ve ondan yayılan ışık, bedeninizi şaşırtır ve bedeninizin, henüz akşam olmadığını ve bu yüzden de
melatonin salgılanması ya da düzgün uykuya dalmak için yeterli salgılanmasının gerekli olmadığını düşünmesine yol
açar ki, bu da doğrudan aşağıdaki 6. gerçeğin oluşmasına neden olur.
6. Telefon bağımlıları yetersiz uyku ve uykusuzluk çekerler.

Çok fazla tel kullanmaktan dolayı melatonin üretilmemesi ve bedende düzgün bir şekilde salgılanmaması olarak
ortaya çıkan 5. Gerçek, 6. Gerçekle de bağlantılıdır.
Uyumadan hemen önce ya da yatakta sürekli kullanılan teller, yeterli uyuyamamanıza katkıda bulunur ya da hiç
uyuyamayarak,uykusuzluktan muzdarip olmanıza neden olur.
Telefonda ister mesajlaşın, sosyal medyaya bakın, oyun oynayın, müzik dinleyin ya da isterseniz pek çok başka şey
yapın, bu şekilde beyniniz aşırı derecde uyarılmaktadır. Beyniniz ve bedeniniz bu aktivitelerle o kadar çok konsantre
olur ki, çok fazla gergin olmaktan dolayı rahatlayamaz ve uykuya dalamaz.
7. Cep tel bağımlıları “ihtiyaç” ile “istek” arasındaki farkı ayrıştırmada zorlanırlar.
Özellikle bu, alkol, uyuşturucu, kumar, seks ya da başka herhangi bir bağımlılık çeşidine bağımlı olanlar arasında
gözüken bir durumdur.
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Tel bağımlısı olanlar da akıllı teli belirli işler için ihtiyaçtan mı yoksa istediği için mi kullandıklarını ayrıştırmada
zorlanırlar ve onlar teli mutlak ihtiyaç olarak düşünerek, her an tel kullanma isteklerini haklı göstermek için
senaryolar yaratabilir.

8. Tel bağımlıların beyinlerinde küçülme gözükür

Yapılan araştırmada; ortalamanın üstünde bir miktrada akıllı tel kullananlarla, sadece ihtiyaç halinde ya da sık sık
kullanmayanlara göre, beyinlerin yüzeyinde beyni kaplayan maddede daralma, küçülme gözükür.
Bu çalışma, aşırı derecede akıllı tel kullananların tıpkı diğer bağımlılarda olduğu gibi,beyin maddeleri üzerinde ters
etkiye sahiptir.
9. Tel bağımlıları, işte/okulda daha düşük performans sergilerler.
Telefon bağımlıları ile genel iş ve okul performansları ve akıllı tel kullanarak harcanan aşırı zaman arasında bir
korelasyon mevcuttur.
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Tel kullanımı, kişilerin okuldaki ya da işteki performansını, ilgiyi dağıtıp, konsantrasyonu bozarak etkileyebilir. Bu
da günlük tüm iş ve okul perfomansını daha düşük hale getirebilir.
10. Tel bağımlıları kendilerini daha az kısıtlama eğilimindedirler.

Hareket seviyelerini daha az kısıtlamaya sahip olmak her çeşit bağımlı kişide gözlenir. Bu durumun akıllı tel
bağımlıları için de doğru olduğu gözükmektedir.
Cep tel kullanıcıları zamanlarının çoğunu telefonlarındaki dünyalarında, ya oyun oynayarak ya da emaillerini kontrol
ederek, websitelerine bakarak, mesajlaşarak ya da başka şeyler yaparak geçirirler ve bu şekilde de düzgün ve uygun
davranış nasıl olmalı bunu unuturlar, gerçek dünya ile irtibatlarını keserler. Tıpkı uyuşturucu kullanan bağımlılar gibi
kafaları iyi, uçmuş vaziyette, kendilerini normalde sokmadıkları riskli durumlara sokabilirler.
11. Tel bağımlıları azalmış hedef yönelimine sahip olurlar.

Bir kişi telefona bağımlı olduğunda etrafındaki dünyada olup biten konusunda çok daha az ilgilidir ve artık önemsiz
gözüken amaçlarına ulaşmak için çabalamayı bırakır.
Bu amaçlar, basit ev işlerinden tutun da çalışma, belirli sınavlardan iyi not alma, iş görüşemesine hazırlanma ya da
işte belirli görevleri yerine getirmeye kadar daha yüksek hedefler de olabilir.
Tel bağımlısı kişi amaçlarına ulaşmada daha az heveslidir. Çünkü, bu kişiler zamanlarını tellerini kullanarak
geçirmeyi tercih ederler.
12. Tel bağımlıları daha çok hafıza kaybına sahip olurlar.
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Bağımlılık ile hafıza kaybı arasında çok fazla bağlantı vardır.
Sebep ne olursa olsun, sürekli ve aşırı derecede tel kullanımı, beyne etki eder.
Aşırı cep tel kullananların kısa süreli ve uzun süreli hafıza ile sıkıntıları olur; bu kişiler yaptıkları ya da yapmaları
gereken belirli şeyleri hatırlamada başarısız olurlar. Çünkü, telefon, yaşamlarına egemen olmuştur.

13. Tel bağımlıları bilgiyi hatırlamada daha çok zorluk çekerler.

Aşırı derecede telefon kullanmak, herhangi çeşit bir bilgiyi hatırlamada zorluk çekilmesini ve hafıza kaybına yol açar.
Bu, yaşamlarında yaptıkları herşeyi cep tel ile yapmaya alışkın olanlar için geçerli bir durumdur.
Telefonlarının kullanılmaya uygun olmadığı durumlarda, bu gibi kişiler normalde yapabilecekken, karar vermede,
gerçekleri, durumları keşfetmede ve bilgiyi hatırlamada daha zorluk çekerler.
14. Cep tel bağımlıları, tel kullanımı için yüksek tolerans seviyeleri geliştirir, ki bu da daha çok
ihtiyaç hissetme oluşturur.
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Pek çok bağımlılık durumunda olduğu gibi, belirli bir tolerans seviyesi, herhangi bir şey aşırı derecede kullanılmaya
başlandığında gelişmeye başlar.
Daha sonra da aynı rahatlama hissi ve bedeniniz için tatmine ulaşamaya yardım etmek için bağımlısı olduğunuz şeyin
daha da fazla kullanılması gerekir.
Bu cep tel bağımlıları için de böyledir. Yaptığı şeyden mutluluk ve huzur duymak ve yaşamlarından tatmin olmak
için, cep tel bağımlıları da telefonlarını düzenli olarak her seferinde daha da fazla kullanmaları gerekir ki onlar da
bunu yaparlar.
15. Bir cep tel bağımlısının beyni tel kullanarak iyi hissetmeye eğitimli hale gelir.

Bir bağımlı olarak, cep telini aşırı kullanan kullanıcı, o kadar bağımlı hale gelir ki, telefonu düzenli olarak kullandığı
her seferde telefon kullanmaktan gittikçe daha da hoşnut olur ve kendini daha da iyi hisseder.Beyinleri, telefon
kullanıldığında iyi hissetmeye alışmıştır ve bu kişiler bu hissi her seferinde daha da çoğaltmak isterler ki bu, belki de
onları daha büyük bir bağımlılığın içine çeker.Herhangi bir bağımlılık çeşidi gibi, telefon bağımlısının da beyninde
bazı çeşit etkiler olacaktır. Her gün ne kadar çok saat telefon kullanırsa, tel bağımlısının beyni ve bedeni buna o kadar
bağımlı hale gelir ve bunu kullanmak için arzudan kıvranır bu da o kişinin her gün telefonu kullanmak için daha da
fazla zaman bulmaya çalışmasına neden olur.Yaşamları sadece tel kullanmaktan ibaret hale gelen bu bağımlıların,
doğal olarak da günlük yaşam şekilleri etkilenir.
Çeviren: AylinER
http://www.addictiontips.net/phone-addiction/brain-phone-addiction/
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Kara Madde Karmaşık mı?
Bilim İnsanları, Kara Madde’nin Düşünüldüğünden de Karmaşık Olabileceğini Söylüyorlar

Evrenin ana çoğunluğunu meydana getiren gizemli kütle “kara madde” ismini, bilim insanlarının onun hakkında çok
az şey bilmesinden dolayı almaktır. Pek çok uzman gizemli maddenin belki de şimdiye kadar bildiklerinden de daha
karmaşık olabileceğinden şüphelenmekteler.
Kara maddenin evrenin %80’ini meydana getirdiği gerçeğine rağmen, bizler bu kütle hakkında maalesef çok az şey
bilmekteyiz.Onu hiç görmedik; o varlığını, kütleçekimi üzerindeki kara maddenin etkilerinin gözlemlendiği
hipotezlerimizden almakta.
Kaliforniya Ünversitesi’nden fizik ve astronomi profesörü James Bullock, Quanta Dergisine verdiği demeçte şunları
söylüyor: “Kara maddenin olduğu konusunda eminiz; onun kütlesi var ve kendisi ve diğer şeyleri kütleçekimi
kuvveti ile çekmekte.”
“Olay, bundan ibaret!”

Bizim bu konudaki bilgisizliğimizin çoğu, evren hakkında yapılan çalışmaların tipik olarak ışığı
gözlemlememize dayalı olduğu gerçeğinden kaynaklanmakta. Örneğin, uzak gezegenler, gözlemci ile onların anamerkezî yıldızları arasından geçtiğinde sadece gözlemlenir.
Işığı ne emen, ne de yayan kara maddeyi incelemek, zorluğu katlanarak artmaktad ki bu yüzden de bilim insanları bu
konuda pek fikirlerinin olmadığını dile getirmekteler.
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Bullock: “ilk tahmin ettiğimiz modellerde biz, parçacığın gerçekten de herhangi bir şeyle pek fazla etkileşimde
bulunmadığını düşünüyorduk.Bir başka olasılık da; evrenin bu %80’inin de karmaşık olduğudur. Belki de
“kara sektör” diye tanımlanan noktada bazı ilginç şeyler oluyordur.“
Araştırmacılar, kara maddenin kütleçekimi üzerindeki etkilerini gözlemlemek için bu karanlık sektörleri—
galaksilerin merkezlerinde bulunan—incelemeye başladılar. Daha sonraki gözlemlerde, mevcut, varolan evrene
hangisinin daha uygun olduğunu görmek için bilgisayar modelleri ile karşılaştırma yaptılar.

Ancak problem: Hiç bir açıklama tam olarak uymuyordu.
Bullock: “İlk başta düşündüğümüz şey,belki de bizim yanlış datayı yorumlamış olmamızdı ve şimdi, soru şu
noktaya geldi: galaksi oluşumu bir şekilde kara maddeyi mi ortaya koymakta ya da kara madde hakkındaki
anlayışı mı düzenlememiz gerekmekte?” ve şunu da sözlerine ekliyor: “Görmekte olduğumuz gözlemlenebilir
datadaki bu küçük farklılık ve çelişkiler aslında kara sektörde daha önce düşünmediğimiz bazı ilginç ve
keyifli şeylerin olup bittiği anlamına geliyor olabilir mi?”
Bullock ve ekibi karşılaştırmalı modeler üzerinde yıllardır çalışmaktalar ve onlar halâ somut bir cevaba
yaklaşamadılar. Bunun nedenin bir kısımı belki de; kara maddenin yapsının bir parça kozmolojik “bukalemun”
(karanlık enerjinin “bukalemun” olarak adlandırılan parçacıklar formunda gizlenmesi”) yapmasından
kaynaklanıyor olabilir.

Bullock: “Düşünmemiz gereken rahatsız edici başka normal olan şeyler de var tabii. Yıldızlara dönüşen
gazlar—ve bazı yıldızlar o kadar çok büyür ki, süpernova olarak patlarlar. Süpernova olarak patladıklarında
da, etraflarındaki çekimsel alanı etkili bir şekilde iterler ve bu itiş potansiyel olarak etrafındaki kara maddeyi
de hareket ettirir.”
Çeviren: AylinER
http://sputniknews.com/science/20150901/1026420665/Complex-Dark-Matter.html
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Kuantum Tuhaflık İlk Defa Açık Kapı Bırakmadan İspatlandı

Kuantum gerçekliğe hoşgeldiniz.
Resmi olarak: evren tuhaftır. Günlük deneyimimiz bize, uzak nesnelerin birbirini etkileyemeyeceğini, ve sadece
kimse onlara bakmadığı için gözden kaybolmayacağını söyler. Albert Einstein bile bu gibi fikirlere muhalifti çünkü
bu fikirler gerçek dünyaya bakış açımızla çatışıyordu.
Fakat yanıldığımız ortaya çıktı. Gerçekliğin kuantum doğası, bazı seviyelerde, bu şeylerin olabileceği ve aslında
olduğu anlamına gelmektedir. Ezber bozan bir deney, yaklaşık bir asırdır fizikte kabaran bir argümanı çökelterek,
evrene olan olağan “yerel gerçeklik” bakışımıza son bir darbe daha indirdi.
Dünya çapında fizikçilerden oluşan takımlar bu deneyi tamamlamak için onlarca yıldır yarışıyorlar. Şuan, Hollanda,
Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Ronald Hanson liderliğindeki bir grup sonunda bunu kırdı. Avusturya Viena
Üniversitesi’nden rakip takımlardan birinin öncüsü Anton Zeilinger, “Bu çok hoş ve güzel bir deney, ve bu
deneyden ötürü birileri grubu sadece tebrik edebilir. Çok iyi iş çıkarmışlar” dedi.
Hanson ve arkadaşlarının ne yaptığını anlamak için, 1930’lara; fizikçilerin yeni ortaya çıkan kuantum mekaniği
biliminin garip öngörüleri karşısında uzlaşma sağlamak için mücadele ettiği yıllara geri dönmemiz gerekir. Teori
parçacıkların dolanık olabileceğini önerdi, böylece çok uzak mesafelere ayrılmış olsalar bile, birini ölçmek anında
diğerinin ölüçümünü de etkilemekteydi. Einstein, parçacıkların aralarından geçebilecek herhangi bir sinyalden daha
hızlı iletişim kurabileceği çıkarımından mutsuz bir şekilde bunu “uzaktaki acayip eylem” şeklinde adlandırmıştır.
Dahası, teori aynı zamanda parçacıkların özelliklerinin sadece ölçüldüğünde sabitlendiğini, ve bundan önce bulanık
bir olasılıklar bulutu içerisinde var olduklarını ortaya attı.
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Meşhur “Tanrı zar atmaz” beyanında bulunan Einstein, bu saçmalıktır dedi. O ve diğerlerine yerel gerçeklik
prensibi rehberlik ediyordu. Bu prensip açık olarak, yakın nesnelerin birbirini etkildeğini ve evrenin “gerçek”
olduğunu –gözlemimizin belirsiz olasılıkları billurlaştırarak vücuda getirmediğini söylemektedir. Kuantum
mekaniğinin tamamlanmamış olduğunu, ve gerçekliğin daha derin seviyelerinde işlev gören bazı “gizli
değişkenlerin” teorinin görünür tuhaflığını açıklayabileceğini tartıştılar.
Diğer bir tarafta, Niels Bohr gibi fizikçiler, klasik ışık ve enerji teorilerinin baş edemediği problemleri
açıklamasından dolayı yeni kuantum gerçeğini kabul etmek zorunda oluğumuz konusunda ısrar ettiler.
Test edilmesi
Çekişme 1960’lara kadar Bohr lehine gelişmedi, CERN’de bir fizikçi olan John Bell sayesinde bu değişti. John Bell,
eğer yerel gerçekliğe inanılıyorsa, iki parçacığın özelliklerinin birbiriyle nasıl bağlı olabileceğinin bir limiti olması
gerektiğini farketti. Bu yüzden bu anlayışı eşitsizlik adını verdiği matematiksel bir ifade ile formüle etti. Eğer
testlerde parçacıklar arasındaki belirlemiş olduğu bağlantı sınırı aşılırsa, yerel gerçeklik geçersizdi.
Zeilinger’in meslektaşı Johannes Kofler, “Bu Bell’in eşitsizliğinin büyüsüdür” diyor. “Siz deneysel olarak test
edene kadar, iki pozisyondan hangisine nasıl karar verileceğini kimsenin bilmediği, neredeyse tamamen felsefi
bir şey getirdi.”
Ve testleri yaptılar. Deneyler Bell’in eşitsizliğini onlarca yıldır çiğnemekdir. Ve fizikçilerin çoğunluğu Einstein’ın
görüşünün artık yerel gerçeklik konusunda hatalı olduğuna inanıyor. Fakat şüpheler kaldı. Bütün eski deneyler bir
takım potansiyel açık kapılar için denek oluyordu. Bu deneyler Einstein ile aynı düşünceyi paylaşanların tekrar
yükselmesi için boşluk bırakıyordu.
“Yerel gerçeklik kavramı fizikçiler için bile günlük düşüncemizin içine bir hayli yerleşmiştir, bütün açık
kapıların mutlak surette kapatılması çok önemlidir” Zeilinger.
Açık kapı değiş tokuşu
Tipik bir Bell testi bir foton kaynağı ile başlar. Foton kaynağı iki fotonu aynı anda fırlatır ve onları bekleyen iki
detektöre doğru farklı yönlerde gönderir. Bu detektörler geleneksel olarak Alice ve Bob olarak bilinen varsayımsal
bir çift tarafından yönetilir. Çift detektörlerindeki ayarları bağımsız olarak seçmiştir. Bu yüzden üzerinden sadece
belirli özelliklere sahip fotonlar geçebilirler. Eğer fotonlar kuantum mekaniğine göre dolanıksa, birbirlerini
etkileyebilirler. Ve tekrarlanan testler Alice ve Bob’un ölçümlerinin yerel gerçekliğin izin verdiğinden daha güçlü bir
model gösterecektir.
Fakat ya Alice ve Bob bir detektörün diğeriyle iletişim kurmasına izin veren görünmeyen sinyalleri –belki Einstein’ın
daha derin gizli gerçeklik katmanından– geçiriyorsa? O zaman parçacıkların gerçekten birbirlerini anlık, tuhaf
kuantum mekaniksel açıdan etkilediği hakkında emin olamazdınız. Bunun yerine detektörler birbirlerinin ölçümlerini
değiştirerek işbirliği içerisinde olabilirlerdi. Bu “yerellik açık” kapısı olarak bilinir, ve detektörleri birbirinden
yeterince uzağa taşıyıp, ölçüm tamamlanmadan önce, bir sinyalin geçmesi için yeterince zaman bırakmayarak
kapatılabilir. Daha önce Zeilinger ve diğerleri fotonları Kanarya Adaları’nda birbirinden 144 kilometre uzaklıktaki iki
adadan fırlatmak da dahil olmak üzere tam da bunu yaptılar.
Bir açık kapıyı kapatırsın diğeri açılır. Bell’in testi tekrarlanan deneylerle istatistiksel bir resim inşa etmeye dayanır.
Bu yüzden ekipmanınız yeterince foton toplayamazsa çalışmaz. Diğer deneyler bu “tespit açık kapısını” kapattılar,
fakat detektörleri ayırdıkça problem daha da kötüye gitmekteydi, fotonlar yolda kaybolabiliyordu. Böylece yerellik
açık kapısını kapamak için detektörleri uzaklaştırmak, tespit açık kapısını genişletmeye başlamıştı.
Kofler, “Bu iki şey arasında bir değiş tokuş bulunmakta” diyor. Bu da çetin yerel gerçekçilerin bir önceki
deneyleri açıklamaları için her zaman bir açık kapı bulmaları anlamına geliyordu – taki şimdiye kadar.
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Hanson’un ekibi bir makale de çalışmayı detaylandırmak için, “Deneyimiz, eşzamanlı olarak hem tespit açık
kapısına hem de yerellik açık kapısına hitap eden ilk Bell testini gerçekleştirdi” yazdı. Hanson görüşme talebini
geri çevirdi çünkü çalışma şuan bir dergide yayınlanmak için gözden geçirilmekte.
Dolanık Elmaslar
Bu yapıda, Alice ve Bob birbirine 1.3 km uzaklıktaki iki laboratuvarda oturmakta. Işığın bu mesafeyi katetmesi 4.27
mikrosaniye sürmekte ve ölçüm sadece 3.7 mikrosaniye sürüyor. Yani bu mesafe yerellik açık kapısını kapatmak için
yeterince uzak.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/dn28112-quantum-weirdness-proved-real-in-first-loophole-freeexperiment/?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=twitter&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2015-GLOBAL-twitter

Bilim insanları ilk kez ses dalgalarını kullanarak beyin hücrelerini
kontrol etmeyi başardı.

“Nature Communications” dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, laboratuvar ortamında
ultrason dalgalarıyla minik bir kurtçuğun beynindeki bazı nöronları faaliyete geçirerek hayvanın farklı bir
yöne hareket etmesini sağladı.
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Rus uzmanlar kendi kendini eğiten beyin üretti
California’daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nden Stuart Ibsen, “Bu teknik, beynin derinliklerindeki
belirli bir bölgeyi harekete geçirmek için büyük avantaj yaratacak. Tekniği, şimdi de farelerde deneyeceğiz ve
bir memelinin beyninde işe yarayıp yaramadığını kontrol edeceğiz” dedi.Deneylerde daha önce beyin haritası
çıkarılan “Caenorhabditis elegans” cinsi kurtçuk kullanıldı. Yeryüzündeki canlılar arasında en basit sinir
sistemlerinden birine sahip olan bu kurtçukların beyninde 302 nöron bulunuyor. Nöronların yüzeyindeki hücre zarı,
ultrason dalgalarıyla geriliyor ve zardaki TRP-4 diye adlandırılan bir kanal harekete geçiyor.

Uzaktan kumandayla beyin kontrolü gerçekleşti
Araştırmacılar, kurtçuğun beynini kontrol etmek için diğer hücrelerdeki kanalları genetik değişime uğrattı.
Kurtçuklar, alçak frekanslı ultrason dalgalarının etkisini artırmak için de minik kabarcıkların içine yerleştirildi.Daha
önce beyin hücrelerinin kontrol edilmesi için ışığın kullanıldığı bir teknik geliştirilmişti. Ancak ışığın dokulara nüfuz
edememesi ve hızla dağılması nedeniyle yöntemin başarılı olması için fiber-optik implanta ihtiyaç duyulmuştu.
Kaynak : http://tr.sputniknews.com/bilim/20150916/1017781026.html

Benjamin Libet Deneyi : Özgür İradeye Sahip miyiz?
Beynimiz ve Biz: Benjamin Libet Deneyi / Özgür İradeye Sahip Miyiz?
Düşen bir çığda, hiçbir kar tanesi, kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.
Oscar Wilde
Sabah kalktınız, banyoya gittiniz, yüzünüzü yıkadınız sonra da dişlerinizi fırçalayacaksınız. Eylemler kendiliğinden
(otomatik) olsa da, aklımızdan, önce fırçayı almak geçer. Elimizi uzatırız, fırçayı yerinden alırız. Bir sonraki
hareketimiz, diş macunu tüpünü almaktır. Diş macunu tüpünü almaya niyetleniriz, alırız ve diş fırçasına doğru
götürürüz. Bu defa da aklımızdan, diş macununu fırçanın üzerine sıkmak geçer ve belli belirsiz bir süre geçmeden,
diş macununu fırçanın üzerine sıkarız.
Günlük rutin işlerimizin arasında bu ve benzeri eylemler o kadar çoktur ki, bu eylemlerimizle ilgili düşünce, niyet,
eyleme ilişkin aldığımız kararlar ve bunlara bağlı gerçekleştirdiğimiz eylemlerin farkında bile değilizdir.
Garip de olsa, şu soruyu sorabilir miyiz? Bu eylemleri gerçekleştiriyoruz gerçekleştirmesine ama, bunlarla ilgili
kararları biz mi alıyoruz?
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Eylemlerimizi gerçekleştirmek üzere aldığımız kararlarda, bu kararı almadan önce, kararı almaya niyet ettiğimiz o
anda özgür iradeye sahip olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Günlük hayattaki tüm eylem, karar ve niyetlerimizdeki
zihinsel faaliyetlerin bize ait olduğunu söyleyebilir miyiz? İsterseniz hemen karar vermeden evvel, aşağıda ün salan
deneye bir bakalım.

Aslında anlatacağımız deneyle ilgili ilk çalışmalar 1965 yılında Kornhuber ve Deeckle isimli iki nörolog tarafından
başka bir amaçla yapılmış, ortaya çıkan garipliği de (sorunsal/problematik) tesadüfen görmüşlerdir. Biz, bu
yazımızda, iki nöroloğun tesadüfen elde ettiği deney sonuçlarını, biraz daha gelişmiş bir deneyle irdelemeye
çalışacağız. Deneyimizin adı; Benjamin Libet Deneyi.
Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bilinç araştırmalarında öncü bir bilim insanı olan Benjamin Libet’in.
(1916-2007) 1983’te yaptığı deneyin basit bir düzeneği var.
Deneye katılan denekten istenen şey, parmağını (veya elini) kendisinin istediği bir zamanda oynatması. Deneyi, daha
ölçülebilir hale getirmek için, deneğin parmağı, EMG (elektromiyografi) olarak isimlendirilen bir cihaza bağlanır.

Bu cihazın amacı, deneğin, parmağını gerçekten oynatıp oynatmadığını sadece gözle takip etmek yerine, ölçülebilir
objektif bir veri elde etmektir. Böylece, deneyi yapan kişi için deneğin, parmağını az veya çok oynatması veya
oynatır gibi yapmasına dayalı yanılsamayı da ortadan kaldırılmış olacaktır. EMG; kaslardaki elektrik potansiyelini
ölçerek kas hareketini belirleyen bir cihazdır. Diğer bir ifade ile, parmakta en ufak bir hareket olduğunda, cihaz
parmaktaki kaslardan geçen elektrik vasıtasıyla, parmağın hareket edip etmediğini belirleyip grafik olarak bir kağıda
dökebilmektedir. Hatta EMG ile yapılan ölçüm, saniyenin binde birini ölçebildiği için, deneyimizin hassasiyetini de
artırmakta yardımcı olmaktadır. (Bir milisaniye eşittir saniyenin binde biri. 1 ms=1/1000 s.)
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Deneyimizin ikinci cihazı, saat benzeri bir kadrandır. Parmağımızı bilincimiz dâhilinde oynattığımızı düşünürsek,
demek ki parmağımızı oynatma eyleminden önce, beynimizde, parmağımızı oynatmaya karar vermiş olmamız, bunun
için niyet etmiş olmamız gerekir. Yani, önce parmağımızı oynatma kararı alacağız ve arkasından da parmağımızı
oynatacağız. Şu halde, deneğin, parmağını oynatma eyleminden hemen önce, parmağını oynatacağına dair verdiği
kararın ne zaman olduğunu bilmek gerekiyor. Bu saat benzeri kadran da parmağımızı oynatmaya karar verdiğimiz anı
belirlemede kullanılacaktır. Tekrar etmek gerekirse, önce karar veriyoruz, sonra parmağımızı oynatıyoruz
Benjamin Libet, bunu ölçmek için, deneğin karşısına şekildeki saat benzeri kadranı koyar. Kadran üzerindeki büyük
benek (göbekteki küçük benek değil) yelkovan yönünde hızlı bir şekilde hareket etmekte, bir tam devrini 2,7 saniyede
tamamlamaktadır. Peki, bu saat kadranına benzer şey ne işe yarayacaktır? Mademki, parmağımızı hareket ettirmeden
hemen önce beynimizde bunun kararını almaktayız, şu halde denekten, parmağını hareket ettirmeye karar verdiği
anda (karar verdi ama hala parmağını oynatmadı), büyük beneğin kadran üzerindeki yerini söylemesi istenir. Böylece,
deneğin, parmağını oynatması için karar verdiği zaman (an), saat benzeri kadrandan ölçülürken, parmağını hareket
ettirdiği zaman (an) da EMG cihazından ölçülecektir. İki zaman (an) ölçümü arasındaki fark ise, deneğin, parmağını
hareket ettirmeye karar verdiği an ile, parmağını hareket ettirdiği an arasındaki zaman farkını ortaya koymuş
olacaktır.
Deneyimizin son cihazı da EEG (elektroansefalogram). Bu, başına geçirilen bir başlık vasıtasıyla, deneğin beyin
elektriğinin değişimini ölçmek için kullanılacak bir cihazdır

.
Bunun amacı, deney esnasında, deneğin parmak kaldırma ile aldığı karara bağlı olarak, beyin elektriğinin nasıl
değiştiğini bir grafiğe dökmektir. Denek, parmağını kaldırmak için karar aldığı anda beyinde bir hareketlenme
olacak, grafik de yükselmeye başlayacaktır. Böylece, elde edilecek EEG grafiği üzerine, saat benzeri kadrandan
alınan zaman (deneğin, parmağını kaldırmaya karar verdiği an) ile EMS den alınan zamana ait (deneğin,
parmağını eylem olarak kaldırdığı an) değerlerini işaretlemek mümkün olacaktır. Bu da bize, deney çıktılarını, EEG
grafiği üzerinde inceleme fırsatı doğacaktır.
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BİLİNCİMİZ ve BİR DİZİ GARİP SONUÇLAR
Şimdi sıra deneyimize geldi.
Şekil, EEG yani deneğin beyin elektriğinin grafiğidir.

Grafikteki zaman akışının, soldan sağa doğru olduğunu söyleyelim. Şekilde görüldüğü gibi, her bir çizgi ayrı bir
deneyi göstermektedir. Yani deney, defalarca tekrarlanmış ve elde edilen grafikler, aynı koordinatlar üzerine üst üste
konumlanmıştır. Böylece tek bir deneyden elde edilen grafik yerine, birden fazla deneyden elde edilen grafiklerden
daha sağlıklı sonuç elde etme imkânı doğacaktır. (Bu arada, EEG grafiğini yukarıda bahsedilen EMG grafiği ile
karıştırmamayı da hatırlatmakta yarar var. Bizim, üzerinde duracağımız grafik, EEG grafiğidir.)
Deneyin nasıl olacağını kısaca tekrarlayalım. Başında EEG başlığı, karşısında saat benzeri bir kadran ve parmağına
da EMS bağlı olan denekten sırasıyla şunları yapması istenir. EEG kayıt yapmaya başlamışken, denek, kadrandaki
büyük benek bir sayının üzerine geldiği an bu yeri (sayıyı) zihninde tutarak ve hiç beklemeden parmağını kaldırmak,
denekten istenenlerdir. Böylece, parmağını kaldırmaya karar verdiği ana ait değer kadrandan, parmağını kaldırdığı
ana ait değer ise EMG cihazından elde edilecektir. Deneyin, yukarıda da ifade edildiği üzere beş on kere
tekrarlandığını düşünelim. Deney sonucu ortaya, birbirine benzer EEG grafiklerinden oluşmuş bir şekil çıkacaktır.
(Yukarıdaki grafik)
Şimdi de, deneyden elde edilen sonuçları, yukarıdaki EEG yani deney esnasında elde edilen beyin elektriğinin
değişimi üzerinde işaretleyelim. İşaretlemeyi, sağdan sola doğru yapalım. Grafiğin üzerinde yeşil ok ile gösterilen
yani O noktasına gelen yer, deneğin, parmağını “kaldırdığı” yerdir. Buna ait bilgileri EMG yani kas elektriğini ölçen
cihazdan aldığımızı biliyoruz. Grafik üzerinde kırmızı ok ile işaretlenen yani B noktasına gelen yer ise, deneğin,
parmağını kaldırmadan evvel, parmağını kaldırmaya “karar verdiği” ânı işaret eden yerdir. Bunu da, deneğin
önündeki saate benzer kadrandan aldığımızı biliyoruz.
Yine bildiğimiz bir şey varsa, grafikte de görüldüğü gibi, deney esnasında beyin elektriğinin faaliyete geçmesi ile,
grafik de A noktasından itibaren yukarıya doğru yönlenmektedir.
Grafiğe baktığımızda, kırmızı ok yani parmağımızı kaldırmaya “karar verdiğimiz” B noktası ile, yeşil ok yani
parmağımızı kaldırdığımız (kaldırma eylemini yaptığımız) O noktası arasının 200 milisaniye olduğunu görülür.
Diğer bir deyişle, parmağımızı kaldırma “kararını” verdikten 200 milisaniye (0,2 saniye) sonra, deneğin parmağını
“kaldırdığını” söyleyebiliriz.
Şimdi düşünelim. Parmak kaldırmaya karar verme eylemi bilince ait bir olaydır. (Kırmızı ok, B noktası). Nitekim bu
kararı aldıktan sonra da denek, parmağını kaldırmıştır. (Yeşil ok, O noktası). Buraya kadar her şey güzel, bir
itirazımız yok. Ancak şekle bakarsak, deneğin, parmağını kaldırmak üzere ilk defa bilinci dâhilinde karar aldığından
emin olduğu kırmızı ok yani B noktasından önce, beyinde bir hareketlenme başlamıştır. Bir başka deyişle, grafiğin en
solundan itibaren A noktasına kadar olan yerde, beyinde bir hareketlenme yokken ve bilinçli karar verme B
noktasında başlarken, nasıl olur da, mavi okun olduğu A noktasından itibaren bir hareketlenme başlayabilir? (Grafik
çizgilerinin yukarı doğru gitmesi). Hâlbuki B noktasının solundaki zamanda, benim bilinçli aldığım hiçbir karar söz
konusu değildi. Denek, bilinçli kararını, B noktasında aldığını zaten deneyi yapanlara defalarca söylemişti. (Farklı
birçok, denek üzerinde aynı sonuçlar alındığını bu vesileyle söylemiş olalım)
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İşin ilginç tarafı, deneğin, parmağını bilinç dâhilinde kaldırmaya karar verdiği B noktasından, parmağını kaldırdığı O
noktasına kadar ortalama 200 milisaniye geçerken (0,2 saniye), deneğin, bilincinin ilk defa devreye girdiği B
noktasından 350 milisaniye (0,35 saniye) kadar bir zaman önce, deneğin beyninde bir hareketlenme olmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, deneğin, parmak kaldırma deneyi esnasında, deneyle ilgili beyin faaliyetinin başladığı A
noktasından yani mavi oktan, deneğin parmağını kaldırdığı O noktasına yani yeşil oka kadar toplam 550 milisaniye
geçmiş olup, bunun A ile B arası, deneğin bile haberinin olmadığı ve bilinçsiz geçen 350 milisaniyelik bir zaman
dilimidir. Deneğin, deneyden bilinçli olarak haberdar olduğu kısım ise, karar aldığı an olan B noktası ile parmağını
kaldırdığı O noktasına kadar geçen 200 milisaniyelik bir zaman dilimidir. Bu nasıl olabilir? Bir başka deyişle,
parmağımızı kaldırmaya karar aldığımız an ile, grafikte, beyin grafiğinin yükselmeye başladığı an çakışık olması
gerekmez miydi? Grafiğin yükselmeye başlaması, karar almaya başlama anı ile aynı olması gerekmez miydi?
İLGİNÇ YORUMLAR
İsterseniz geliniz, işin içinden tam çıkamasak da, olabilecek olası yorumları, yine kaynaklardan aktarmaya çalışalım.
Yorumlara girmeden evvel şunu söyleyelim ki, araştırmacılar, A ile B noktası arasındaki beyin faaliyetine “hazırlık
potansiyeli” adını vermişler. Bunu da, bilinçli karar vermeye kadar olan süreyi isimlendirmek için söylemişler. Yani
bilinçli karar vermek için beynin hazırlanma süreci.
Yorum-1:
Bu deneyde, reflekslerimiz, içgüdülerimiz gibi bilincimiz dışında gelişen hareketlerimizi bir kenara bırakırsak,
bilincimiz dâhilinde aldığımız bir karardan “önce” (AB arası kastediliyor), nasıl olur da, beynimde, benim bilincim
dâhilinde olmayan ve alacağım karar ile ilgili bir faaliyet başlayabilir? Çünkü benim bilincim, B noktasından sonra
devreye girmektedir. Bu olay (AB arasındaki bilincimin dışında gerçekleşen beyin faaliyeti kastediliyor) benim,
parmağımı bilinçli olarak kaldırma kararımdan önce her defasında meydana gelmektedir. Yani bu bir tesadüf değildir.
Bunun anlamı, benim, özgür irademle karar veremediğimi mi göstermektedir? Beynimde bir şeyler, ben karar
almadan önce, karar alıp, onu, sanki ben karar alıyor muşum gibi bana dayatmakta mıdır? Yani ben, sabah, dişimi
fırçalamak için diş macununu sıkmaya karar vermeden evvel, zihnimde bunun kararı çoktan verilmiş mi oluyor?
Düşüncemizi bu anlamda ilerletirsek, “kader” diye bir şeyin varlığından mı söz etmeliyim? O zaman yaptıklarımdan
sorumlu değil miyim? Şu halde, hazırlık potansiyelindeki süre (A ile B arası) bilgimizin dışındadır diye düşünmeye
başlarım. Bu kısım, benim bilincimin dışında gerçekleşen ama aldığım kararlar dâhil yaptığım her şeyi etkileyen bir
süreç olmalıdır. Bilinç dışı olan bir şey zaman zaman bir karar vermemize sebep olabilir ama her defasında bu etken
devreye giriyorsa bu nasıl olabilir?
Kısacası, deneye baktığımız zaman, bilinçli bir eylemi gerçekleştirmek için önce bilinçsiz bir halde karar alıyor (A
noktası) ve bu kararın bilince nakledilmesi yaklaşık 350 milisaniye sürüyor (AB arası), B noktasında da yapacağımız
eylemle ilgili karar alıyor. O zaman sormak gerekir, benden önce biri mi düşünüyor? Kim?
Önce düşünür, niyetlenir, karar veririm; sonra da davranışı ortaya koyarım şeklindeki algı, aslında bir yanılsama
mıdır? Yoksa kader diye bir şey gerçekten var mıdır?
Yorum-2
İlginç başka bir yorum olarak da şöyle düşünülebilir. Eğer beyin faaliyeti, doğrudan bilinçli karar almamızla
bağlantılıdır diye düşünürsek, parmağımızı kaldırmaya karar verdiğimiz an ile, beyin faaliyetinin aynı anda
başladığını söylememiz gerekir. Yani, parmağımı kaldırmaya karar verdiğim ânın B noktası değil, A noktası
olduğunu düşünürsem, bilinçli karar verdiğim an ile grafik üzerindeki hareketlenmenin başladığı yer çakışmış olur ve
böylece problem de ortadan kalkmış olarak düşünebiliriz. Başka türlü söylemek gerekirse, ben, bilinçli olarak karar
vermeye başladığım anda grafikteki çizgi de yükseliyor olmalı. Zaten mantıklısı da bu olmalı, öyle değil mi?
(Hatırlayacağımız üzere grafik üzerindeki B noktası, kadrandan elde edilen bir veri idi. Bu yoruma göre, kadrandan
okunan değere karşılık gelen yerin B noktası değil, A noktası olduğunu düşünelim.)
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Düşünelim düşünmesine ancak, bu da başka bir sonuç doğuracaktır. Şöyle ki: Doğada bir sistem çalışmaya
başlamadan evvel, muhakkak ki, bir hazırlık devresi gerekecektir.
Kaba bir örnek bile olsa, bir araba sıfır kilometreden 100 kilometre hıza sıfır saniyede çıkamaz. Yani beyin, bir karar
vermeden önce alacağımız kararla ilgili (parmağı kaldırma kararı) bazı verileri, hafızadan alacak, bazı verileri (dış
uyaranları) çevreden alacak, bunları işleyecek ve muhakkak milisaniyeler derecesinde de olsa bir zaman geçmesi
gerekir. Diğer bir deyişle, sıfır saniye veya sıfır mili saniye içinde bir şeyin olması mümkün değildir. Sıfır saniyelik
veya milisaniyelik bir zaman demek, o zamanın ve dolayısıyla herhangi bir hareketin hiç olmadığını söylemek
demektir. Grafik üzerindeki A noktası benim, parmağımı kaldırma kararı aldığımnoktam ise (öyle olduğunu
varsaydığımızı hatırlayınız) ve hazırlık süreci denen fiziki olay da yoksa, A noktasındaki kararım bir anda ortaya çıktı
demektir. O zaman da şu soruyu sormak gerekir, aldığım kararla ilgili, hiçbir fiziksel hazırlık süreci yoksa bu
durumda A noktasında beni karar almaya kim zorladı? Böyle bir durumda metafizik bir çözüm (!) gündeme
gelmektedir. Ve yıllardır felsefecileri meşgul eden zihin beden ikilemi buna çözüm gibi görünmektedir. Daha açık
söylemek gerekirse, kendisini fiziksel olarak belli etmeyen, grafiğin yükselmeğe başlama anındaki A noktasındaki
bilinçli karar alma sürecimi başlatanın benim “ruhum” olduğunu söylemek gerekir. Yani, ruhumun beni hazırladığı,
ruhumun bana verdiği verilerle benim karar aldığım düşüncesi ortaya çıkar. Tabii ki, bu durumda da zihin beden
ikilemi için her zaman sorulan bir soru da beraberinde gelmektedir. Varlığı fiziksel olmayan bir şey (ruh) nasıl olur
da fiziksel bir varlığı harekete geçirebilmektedir? Böyle bir durumda, materyalist bir düşünce ortadan kalkmış
olmaktadır.
Yorum -3

Tekrar, grafiğimizin orijinal haline dönelim. Bu defa da şöyle düşünelim. Eğer B noktası, benim, parmağımı
kaldırmak için bilinçli karar aldığım yerse, bilincimin dışında gerçekleşiyor gibi görünen A ile B arasındaki süreyi
nasıl açıklayabilirim? Yani bir anlamda tekrar birinci yoruma gelmiş gibi görünüyorum. Ancak bu yorumu,
birinciden şu şekilde düşünerek farklı kılabilirim. Mademki, zamandaki sırlamada, parmağımı kaldırdığım an olan O
anından önce, parmağımı kaldırmaya karar aldığım B anı gelmektedir, O halde, beni bu karar almamda yardımcı olan
ve “hazırlık potansiyeli” olarak adlandırılan sürecin de (A ile B arası), benim karar alma ânım olan B noktasından
önce gelmesi son derece normaldir. Normaldir normal olmasına ama, bu hala, AB arasındaki sürecin nasıl olur da
benim bilincimin dışında olduğunu açıklamaz. İşte tam da bu noktada açıklaması garip şöyle bir yorum
getirilmektedir: Beynimiz, bizim “şu an” diye isimlendirdiğim ve bu şekilde algıladığımız anı, aslında ben, AB için
geçen süre kadar önce yaşamış olmalıyım. Bu süre 350 mili saniye olmakla beraber kabaca yarım saniye (500
milisaniye) gibi düşünürsek, ben, yarım saniye önce yaşadığım âna, “şimdi” diyorum. Bir başka deyişle ben her
zaman ama her zaman şu an dediğim anı yarım saniye kadar evvel yaşamış oluyorum. Peki bu ne işe yarayacak? Eğer
beynim, gerçekten de aslında yarım saniye evvel yaşadığı bir olayı sanki şimdi yaşıyormuşum gibi bir yanılsama
içine sokuyorsa, bu durumda bilincimizin olmadığını ifade ettiğim AB aralığını da bu şekilde açıklamış olurum. Yani,
aslında karar almaya başladığımız an A noktası olup bilinçli farkındalığım ise B noktasında ortaya çıkar gibi
görünmekle beraber, beynim, AB arası zaman kadar beni yanılsamaya uğratacak evrimsel bir mekanizmayı
geliştirmiş ve benim “şimdi” diye isimlendirdiğim an, aslında AB zaman parçası kadar önce aldığım kararın bir
yanılsaması olabilir diyorlar. Bunu da yaklaşık yarım saniye kadar ifade ediyorlar.
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Diğer bir ifade ile aslında bizler, tüm karar ve eylemlerimiz, yaklaşık yarım saniye kadar önce alıyor, uyguluyor ama
“şimdi”deymişiz gibi yaşıyoruz. Tersten söylersek “Şu ânı, geçmişte yaşıyoruz”.
Kaynaklar:
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David Eagleman Bize Beyni Anlatıyor

New York Times’ın ey iyi satanlar listesinde bulunan kitaplarıyla nörobilimci Dr. David Eagleman, Baylor Tıp
Koleji’nde Nörobilim konusunda araştırmlar yaptığı bir laboratuvara sahip ve kendisi 14 Ekim 2015 tarihinde
PBS’de beyin hakkında yayına girecek 6 bölümlük yeni bir dizi hazırladı.
Eagleman ile onun laboratuvarında özellikle, şiddet, empati, teknoloji ve sağduyu ve 3000 yılında insanların neye
benzeyebileceğine dair yaptığımız röportajı sizinle paylaşmak istiyoruz:
Bir santimetre küp beyin dokusunda, samanyolu galaksisindeki yıldızlardan daha fazla bağlantı olduğunu
söylüyorsunuz. Bilinçli farkındalığımız olmadan tüm bu ileri geri hareket eden milyonlarca sinyallere sahip
beynin, bu kendi içindeki çılgın içsel bağlantısını derinine nasıl anlamaya başlayabiliriz?
Biz hepsinin farkına varmak istemeyebiliriz. Gerçekte derinde olan şey, bizim zavallı bilinçli beyinlerimizin hiç bir
zaman anlayamayacağı bir operasyonlar seviyesi. Bir benzetm yaparsak; CEO olarak işler yanlış gittiğinde dikkat
kesilirsiniz yoksa, ayağınızı uzatmış, uzun vadede işleri ayarlayıp ve büyük kararlar alır gidersiniz.
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Benim kim olduğumla ilgili çok az şeyin farkında olmam ve pek çok şeyin de benim farkındalığım dışında
gelişmesi aslında biraz sinir bozucu.
Benim için, en önemli işe yarar bilgi “senin tek bir şey olmadığın”. Hepsinin kontrolü ele geçirmek için savaştığı ve
sen, birbiri ile rekabette olan nöron ağlarından meydana gelmektesin. Bu bir demet farklı dürtülerden oluşan bir şey
ve senin nasıl davranacağın tüm bu mücadelerin sonucuna bağlı. İşte bu yüzden insanlar kendi kendileri ile tartışır ve
kendilerini küfreder halde kendilerini bulurlar. Burada kim kiminle konuşmakta?
Bu yüzden insanlar;“bir tarafım şöyle hissediyor…” gibi şeyler söylüyorlar. O zaman daha iyi kararlar nasıl
alabiliriz?
Önce, tek bir amaç güden olduğumuz ve herşeyin fayda-maaliyete dair verilen kararlardan ibaret olduğu
illüzyonundan kurtulmamız gerekiyor. Bu bir kere anlaşıldı mı, o zaman göreceğiz ki;olmak istediğiniz insana uygun
akıllıca yapılandırabileceğiniz her çeşit yol mevcut. Ben buna kendinle Ulysses (Yunan Mitolojisindeki Odessa ile
paralellik kurularak yazılan ünlü James Joyce romanı) kontratı yapmak diyorum.
Sirenler çaldığında karaya oturmayı önlemek mi?
Kesinlikle.Dolayısıyla, baştan çıkarıcı bir durumda kaldığında—o kayalara çarpıcağını biliyordu ve bundan dolayı
kendisini gemi direğine bağladı, çünkü gelecekteki Ulysses’ın kötü davranacağını biliyordu. Bir anlık ayıklık
yansıması içinde sen bu cezbedici durumdan kurtulabilirsin.Sen şimdiden, gelecekteki senin hareketlerini
şekillendirecek bir şey yapıyorsun.
Dolayısıyla, karar verme proseslerimizin tüm o trendy nöro-ekonomik analizleri oldukça basit, öyle mi?
Hayır, nöroekonomi aslında fazla basite indirgemeye karşı bir reaksiyon. Fazla basit olan klasik ekonomi. Radikal
olan ve riskten kafası karışmayan ve duygular arasında bocalmayan şu, ideal aktör olan homo economicus (tüm
hamleleri ekonomiye uygun olan insandır. İşe maneviyat katmaz, maddi düşünür her şeyi. sınırları yaşadığı yerin
kanunlarıdır, freuda göre ego) adlı bir nosyon var. Psikoloji ve nörobilim bunu kullanır ve şöyle der: “Biliyor
musunuz; insanlar gerçekten de karmaşıktır. Risklerden dolayı kafamız karışır ve etiketten, markalaşmadan
etkileniriz.”
3000 yılında yaşayan soyumuzun nasıl olabileceğini bize tarif eder misin. Hangi güçler bizi temelden
değiştirecek?
Teknoloji ve biyolojinin birleşmesi ve insanların cep telefonu kullancağı gibi şeyleri kasdetmiyorum.Benim demek
istediğim; yeni enformasyon kaynaklarını beyne doğrudan verebilmenin, beyni beslemenin yollarını kasdediyorum.
Şu anda beynimiz kafatasımız içinde kilitli, hapis halde ve ona tek erşimimiz çok düşük band aralığındaki kelimelerle
olmakta. Bizler neler olup bittiğine doğrudan daha fazla erişebilmek için yollar aramaktayız. Benim laboratuvarımda,
40 adet titreşim motorları olan bir yelek oluşturduk ve cep telefonu ile gerçek zaman bilgi akışı yaratabiliyorum. Yeni
çağda bizler derimizi pek birşey için kullanmıyoruz. Ancak, benim bir süre önce tahmin ettiğim,ve bizim tespit
ettiğimiz şey; beynin gelişigüzel hissettiği titreşim kalıplarının kilidi açabileceği. Beyinle ilgili çektiğimiz bu dizinin
6. Bölümünde, DARFA tarafından geliştirilen portez bir kolu gösteriyorum.Felçli olan hastanın motor korteksine
doğrudan elektrodları bağlıyorsun ve beyin bu sinyalleri algılayabiliyor. Buradan çıkardığım şey; şu anda bu hassas
küçük bedenlere tamamen bağımlı olduğumuz ancak bunu daha güçlü hale getirmememiz için hiç bir neden yok ve
bu da yıldızlarası seyahat için olasıklıkları da bize sunuyor.
Beyinlerimizin ve duygularımızın şu anki mevcut teknolojiyi henüz yakalamadığından endişeliyim.
Sana katılıyorum.Gelecek neslin bunu yakalaması gerektiğini düşünüyorum.Belirli bir rahatlık düzeyi ile yetişkin
beyinlerinin bu değişen teknolojinin hızına ayak uydurması zor. Eşimin büyükannesi CD çaları zorlukla kullanıyor ve
benim 3 yaşındaki oğlum İpadli bir dünyaya doğdu.
Beyinlerimizdeki hangi değişim şiddeti çarpıcı bir şekilde azaltabilir?
Empati. İnsanlar sosyal varlıklardır ve insan beyninde diğer insanlara dair pek çok devre vardır.Buna sosyal
nörobilim denir. İşte bu yüzden bizler sosyal bir türüz ve o yüzden grup olarak biraradayız ve bu yüzden
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medeniyetler kurduk.Ancak olumsuz tarafı da, her grup için dış gruplar mevcut. Senin grubun dışındaki bir kişiyi
düşündüğünde, beyin bölgelerin, o kişiyi halletmen-indirmen gerektiğini düşünen şekilde çalışıyor bu da şu demek
sen daha az empatiye sahip oluyorsun.
Yani bize nefret öğretilmeden önce beyinlerimiz bir kişiyi nasıl eleyeceğimizi-halledeceğimizi biliyor?
Hayır, ikisi bir arada işliyor. Propaganda empatiyi ekarte etmenin en mükemmel yolu. Bu evrensel bir araç. Her
kültür için, dış gruplar sanki hayvanlar gibidir. Dzinin 5. Bölümü için Bosna, Srebrenitsa’ya gittim. Avrupa’daki
soykırımın en fazla gerçekleştiği yer. Bir olayda 8000 Bosnalı müslümanın katledildiği köye gittim ve şunu
gösterdim; ölçülebilir şekilde, bir kişiye karşı eğer o kişi dış/ başka bir gruptaysa yönünde beynin kısımları daha az
aktivite ortaya koymakta, daha az hassassiyet, duyarlılık göstermekte. Soykırım, genellikle politik ve ekonomik
açıdan araştırılıp, incelenmekte.Ancak bunun neden sürekli olmaya devam ettiğini gerçekten de anlamak istiyorsak, o
zaman bir de nörobilimin gözünden de bakmak gerekiyor.
Şimdi bizim Nörobilim gözlüğümüz var. Empatiyi nasıl artırabiliriz?
Eğitim yoluyla. Eğer çocuklarımıza grup içlerine ve grup dışlarına beynin nasıl tepki verdiğini propaganda yoluyla
başarılı bir şekilde öğretebilirsek, onların bu oyuna gelmelerini önleyebiliriz.
Mizacın da bunda bir rolü yok mu?Yeni olan ya da farklı olan bir şeye karşı insanlar nasıl rahat oluyor?,
Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda nasıl katı oluyorlar?…
Ölçtüğümüz her eksende, insanların gerçekten de birbirlerinden farklı olduğunu tespit ettik. Her bir beyin, her bir kar
tanesi gibi eşsiz ve kendine özgü. Bu genetik kombinasyonu ve yaşamların sahip oldukları deneyimlerin neticesi ve
bize meydan okuyan şeyin bir kısmı da bu. Politikacılar her zaman sosyal politika yapmanın gerçekten de kolay
olabileceğini düşünüyorlar. Halbuki, sen, kendi beyninde yaşayan tek kişisin.
Diyelim ki bir çöle düştüm ve mavi renkte bir insan gördüm. Mavi renkteki insanlar hakkında hiç bir
propangada duymadım. İçgüdüsel olarak hemen o kişiyi bir dış grup elemanı (benim grubumun dışında)
olarak sınıflandırıp, ona karşı daha az empatiye mi sahip olacağım?
Bana göre bu pek çok şeye bağlı. Beyinler değerlendirme ve yargı yapmada çok iyidir. Arkadaş mı yoksa düşman
mı? Eğer bu mavi kişi sana bir dost olduğuna dair sinyal yollarsa, o zaman halâ empati duyabilirsin. Sen bunu
çocuklarda görebilirsin. Onlar herkesi eşit şekilde severler.
Beyinde farkındalığımız dışında kalan kısmın çok fazla olduğunu söyledin ama yine de bunun Freud’un
bilinçaltı nosyonundan farklı olduğu gözüküyor.
Aslında Freud, çoğu inançlarımızın ve davranışlarımızın erişimine sahip olamadığımız beynimizin derinliklerinden
geldiğini açıklayan ilk kişi. Bu fikre insanların ulaşmasının neden binlerce yıl aldığını ben anlamıyorum!
Bunun sebebi, herşeyi kontrol ettiğimizi düşündüğümüz için mi?
Evet, sanırım.
Beyin hakkında halâ anlamadığımız ne var?
Bilinç problemi. Beyniniz belirli bir şekilde çalışırken neden bir şey hissediyor? Derin uykuda, birşey hissetmiyor.
Uyanır uyanmaz, bilinciniz yaşama göz kırpıyor ve siz de “işte buradayım, ben varım” diye düşünüyorsunuz.
Fiziksel kısım ve parçalar olmadan bilincin nasıl oluşturabilindiği halâ çözülmemiş bir gizem. Artık biz bunların
birbiri ile ilgili olduğunu biliyoruz. Çünkü, eğer fiziksel kısmı değiştirirsen, (alkol ya da beyne hasar verirsen) bilinç
de değişiyor. Dolayısıyla, bir şekilde bilinciniz fiziksele bağlı, ancak bizim bilmediğimiz o dünyanın (bilincin)
fizikselden nasıl meydana geldiği. Belki de 3000 yılında…
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Çeviren: AylinER
http://www.stlmag.com/health/david-eagleman-explains-the-brain-to-us/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Beyin ve Spor

İster daha iyi odaklanmak, ister arzu edilmeyen, doymak bilmez iştahınızı köreltmek için, belirli egzersizler
zihninize ince ayar yapabiliyor.
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Egzersizin beyni etkileyebileceğine dair ilk ipucu 15 yıl önce fareler üzerinde yapılan bir çalışma ile ortaya çıktı.
Farelerin dönen tekerleğe erişimi sağlandığında, beyinlerinde hafıza için önemli yer teşkil
eden hipokampuslarındaki nöron oluşumunda artış gözlemlendi. Bunun sebebi, egzersizin hipokampustaki
nöronların “beyin kaynaklı nörotrofik faktör” adlı (BDNF) bir proteini pompalamasına neden olması ve bu da
yeni nöronların gelişimini desteklemekte, böylelikle de farelerin hafızaları labirentleri daha iyi idare etmelerini
sağlayacak şekilde gelişim gösterdi.
Bu tespitler daha sonra insanda denendi. Bir yıl boyunca haftada üç kere aerobik yapan yaşlı
yetişkinlerin daha geniş hipokampusa sahip oldukları ve hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar elde ettikleri tespit
edildi.Kanlarında daha yüksek “beyin kaynaklı nörotrofik faktör” adlı (BDNF) bir proteine sahip olanların,
beynin bu bölgesinde daha fazla artış oldu.
Egzersizin hafıza gelişimine yardımcı olduğu fikri, özellikle bilişsel zayıflamayı yavaşlatma prosesi çerçevesindeki
etkili tedavi yöntemleri için araştırmalara yol açtı ve aerobik egzersizleri, koşma ve bisiklete binme Alzeimer
hastalığını ve bunaklığın diğer şekillerinin oluşumunu engellediği ortaya çıktı.
Aerobik egzersizinin etkilerine dair kanıtlar biriktikçe, Kanada, Vancouver’daki British Columbia Üniversitesi’nden
Teresa Liu-Ambrose, diğer egzersiz şekillerinin ne kadar yararlı olabileceği konusunda merak etmeye başladı.
Kendisi, bunaklık oluşumu riski taşıyan, hafif bilişsel bozukluğa (MCI) sahip kişilerdeki bunaklığı durdurmanın
yollarını aramakta ve özellikle de, Amerikan ve İngiliz Hükümetleri tarafından tavsiye edilen güç artttırıcı
antreman ile ilgilenmekteydi.
Liu-Ambrose, hafif bilişsel bozukluğa (MCI) sahip 86 kadının hem aerobik egzersizi, hem de güç artırıcı antreman
yapmalarını sağlar ve onların düşüş gösteren hafıza ve yönetici fonksiyonlar( akıl, planlama, problem çözme ve çok
iş gibi) üzerindeki etkilerini karşılaştırır. Bir grup, haftada iki kere bir saat ağırlık kaldırırken diğer grup da çok efor
gerektiren tempolu yürüyüş yaparlar. Kontrol grubu da sadece bir saat gerilim hareketleri yapar. 6 ay sonra, hem
yürüyen, hem de ağırlık kaldıran grubun uzamsal hafızasında (etrafını ve yer algısını hatırlama becerisi) olumlu etki
gözlemlenir.

Her şeyin ötesinde, her bir egzersizin eşsiz, kendine özgü yararları vardır. Ağırlıkla çalışan grupta yönetici
fonksiyonlarda belirgin gelişmeler olmuştur ve ayrıca onlar, bir kişinin ismi ile yüzünü bağdaştırmak gibi şeyler
için kullanılan “çağrışımsal-ilişkili bellek” testlerinde daha iyi performans sergilerler. Aerobik yapan grup da
da sözel hafızada (dilinin ucuna gelen kelimeyi hatırlama becerisi) gelişme gözlemlenir. Ancak, sadece gerilme
hareketleri yapan grupta ne hafızada, ne de yönetici fonksiyonlarda herhangi bir gelişme saptanmaz.
Aerobik egzersizi ve güç artırıcı antremanların belirgin yararları varsa, o zaman ikisi biraraya geldiğinde ne
olabilirdi? Buna yönelik, Hollanda, Groningen Üniversitesi’nden Willem Bossers bunaklık tanısı konmuş 109 kişiyi,
3 ayrı gruba ayırarak bir çalışma yaptı. Bir grup, haftada 4 kere yarım saat tempolu bir şekilde yürüdüler, birleşik
grup, haftada iki kere yüryüp, iki kere de yarım saat güç çalışması yaptılar ve kontrol grubu da hiç bir egzersiz
yapmadı. 9 hafta sonra, Bossers, grupları problem çözme, ket vurma, hızlı proses etmenin dahil olduğu yönetici
fonksiyon testine soktu.Bossers, birleşik grubun, sadece aerobik yapan ya da herhangi bir hareket yapmayan
gruplara göre yönetici fonksiyonlarda daha çok gelişim gösterdiğini tespit etti. Bossers: “Görünen o ki, daha yaşlı
yetişkinlerde, sadece yürümek yeterli değil.Onların güce dair antremanlar da yapmaları gerekli.”
Ve bu yararlar, tabii ki, sağlıklı yetişkinler için de geçerli. Sağlıklı yaşlı bayanlara yönelik bir yıl kadar yapılan
çalışmalarda, Liu-Ambrose sadece haftada bir ağırlık kaldırmanın bile yönetici fonksiyonlarda belirgin
gelişmelerle sonuçlandığını tespit eder.Öte yandan, dengeleme ve tonlama egzersizleri gelişme göstermede yardımcı
olmadılar.
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Ağırlık kaldırma ve aerobik egzersizlerinin karışımı kısmen güçlü olabilir, çünkü, güce dair yapılan antremanlar,
beyin hücreleri arasındaki iletişimi etkileyen, yeni nöronların ve kan damarlarının gelişimini destekleyen
karaciğerdeki büyüme hormonu olan insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), adlı molekülün yayılmasını
tetikler. Liu-Ambrose: “Diğer yandan, aerobik egzersizleri çoğunlukla beyin kaynaklı nörotrofik faktörü
(BDNF’yi) destekler.” Buna ek olarak, Bossers de şunu söylemekte: “Güç artırıcı antremanlar, ayrıca bunaklık
tanısı konulan yaşlı yetişkinlerin beyinlerinde artmış enflmamatuvar molekülü olan homosistein seviyelerini
de düşürmekte. Aerobik egzersizini güç artırıcı antremanlarla birleştirerek, daha etkili ve güçlü nörobiyolojik
kokteyl elde ediyorsunuz. Sisteme iki yoldan birden saldırıyorsunuz.”
Çalışmalar şu zamana kadar etkilerin ne kadar süreceğine dair bir şey göstermemekte. Ancak başlangıçtaki tespitler,
yararların devamı için yetişkinlerin egzersize devam etmesini önermekte.
Bir diğer yaklaşım, gençlerle ilgili çalışmaya dair. Tespitler, farklı egzersiz çeşitlerinin pek çok açıdan çocuğun
mental kapasitesini etkilediğini göstermekte. Örneğin; Bir matematik testinde çocukların bir saat boyunca
odaklanmasını istiyorsanız, en iyi yol; onları ilk önce hızlı bir şekilde biraz koşturmaktır.Yapılan çalışmalara göre,
basit 20 dakikalık bir yürüyüş çocukların dikkati, yönetici fonksiyon üzerinde ani etkiye ve matematik ve
okuma testlerinde başarı sahip olmalarını sağladığı tespit edilmiştir. Çocukların hızlı koşmalarına,
atlamalarına, zıplamalarına izin vermek de aynı etkiye sahiptir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna bağlı
odaklananmayan çocuklar için tempolu bir yürüyüş onlara yardım edebilir. Ancak, bu olumlu etkinin ne kadar
sürdüğüne dair net bir bilgi henüz mevcut değil.
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Bu konuda bazı araştırmalar yapan Urbana-Champaign’deki İllinois Üniversitesi’nden Charles Hillman: “Bu
tespitler, günlük okul rutini hakkında verilecek kararlar için kullanılabilinir.” Hillman, çocukların günde en az bir saat
egzersiz yapmaları gerektiğine dair öneriyi desteklemekte.Ancak bunun gün içine yayılması gerektiğini de dile
getirmekte. Çünkü, sadece aerobik egzersizlerinin çocukları kısa vadede odaklı tuttuğunu, onlara aralıklı olarak her
iki saatte bir yürüme ve hareket etme vermenin belki de öğrenmeyi destekleyen en iyi yol olduğunu söylemekte.
Buna karşın, oldukça yüksek yapılı ve spor ya da koordinasyon gelişimi gibi belirli beceriler üzerinde odaklanma
gerektiren egzersizler, dikkati engeller. Bir testen ya da odaklanma gerektiren bir durumdan önce yapılan bir miktar
oyun çeşitleri, talimleri, ve kurallar, çocuklar için doğru olmayabilir, onlara çok yüklenilmiş olabilir.
Bunun yerine, bu gibi belirli egzersizlerle, uzun vadede derece derece uygulanarak, dikkat oluşturulabilinir. İtalya,
Roma Üniversitesi’nden Maria Chiara Gallotta, basketbol, voleybol ya da jimnastik gibi koordine, eşgüdümlü
egzersizlerin haftada iki kere yapılmasının, 5 aylık süre sonununda çocukların konsantrasyon gerektiren
testlerde dikkat dağıtıcıları gözardı ederek daha iyi sonuçlar elde ettiğini tespit eder.
Cerebellumun (Beyincik)—beynin tabanındaki hassas bir şekilde kıvrılmış yapı—hareketlerin koordinasyonundan
sorumlu olduğu uzun bir zamandır bilinmekte. Ancak şimdi cerebellumun dikkat konusunda da bir role sahip
olduğu anlaşılmıştır. Karmaşık hareketleri yapmak cerebellumu aktive etmekte ve frontal lob ile birlikte çalışarak da
işleyişteki dikkati geliştirebilmektedir.
Hillman: “Çocukların fiziksel olarak sağlıklı ve fit olmasını sağlamak, onların uzun süreli bilişsel yararlar
sağlayabilmekte.” Hillman, fit-zinde olan çocukların daha büyük hipokampüslerinin ve bazal gangliyalarının
olduğunu ve dikkat testlerinde daha iyi performans gösterdiklerini de dile getirmekte.
Bazal Gangliya, hareket ve amaca yönelik davranışlar—düşünceleri harekete dönüştüren– için önemli olan bir
yapıdır.Dikkati etkilemek, ket vurma ve yönetici fonksiyonları etkilemek, iki iş arasında değişim yapmada yardımcı
olmak için prefrontal korteksle etkileşim içinde olur.
Hillman, hipokampusları ve bazal gangliyaları halâ gelişmekte olan 8 ile 11 yaş arasındaki çocuklar üzerinde durur,
çünkü genç yaşta müdahele büyük farklılıklar doğurabilmektedir. Hattâ fitnesdaki çok küçük kazanımlar bile beyinde
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ölçülebilir değişimlere neden olmaktadır. Hillman, çocukları bir yıl boyunca okul sonrası fitnes programına
sokmuştur. Bu çocukların çoğu aşırı kiloludur ve fazla kilo veremedikleri için de beyinleri değişmektedir.Bu
programla Hillman, onların formsuzluktan az da olsa forma girdiğini tespit eder.Hillman: “Halâ bu egzersizlerin
beyin fonskiyonu ve biliş için yararlı olduğuna dair tepitlerimiz olmakta.”
Almanya, Rehage’deki Chemnitz Teknoloji Üniversitesi’nden Claudia Voelcker: “Yetişkinler de spordan beyne dair
kazanımlar elde etmekteler.”
Onun araştırması, yaşlı yetişkinler üzerine ve bu araştırma; denge, el ve ayak senkronizasyon hareketleri ve ip ve
topla hareket gibi egzersizleri içeren koordinasyon hareketlerinin (aereobik değil) onlardaki bazal
gangliyalarının kütlelerinde artış meydana gelmesine neden olduğunu göstermekte.
Dolayısıyla, bunlar beynin hem görsel, hem de algı ve uzamsal bilgiyi entegre eden parietal loblarını aktifleştirmekte.
Aslında, Voelcker-Rehage bu tip egzersizin, mesafeleri yaklaşık olarak değerlendirmede (örneğin; araba gelmeden
caddeyi geçmeye vaktinizin olup olmadığını değerlendime becerisi) gerekli olan görsel-uzamsal/mekansal işleyişleri
aerobikten daha çok geliştirdiğini tespit eder.
Bir başka araştırma da Jacksonville’deki Kuzey Florida Üniversitesi’nden Tracy ve Ross Alloway’den
gelmekte.Çocukken yapmaktan zevk aldığımız örneğin; ağaçlara tırmanmak, yerde sürünmek ya da çıplak
ayak koşmak gibi aktivitelere bir kaç saat ayırdığınızda, bunun hafızanız üzerinde önemli ve olumlu bir
etkisi olduğunu tespit ederler.
Bunu yaparak aynı anda hem bilgiyi zihinde tutup, hem de onu manipüle edebiliyorsunuz. Tracy Alloway: “Bu
hareketler bilgiyi önem sırasına göre değerlendirip, işleme sokuyor. Çalışan hafıza da sınıftaki
performansınızdan, toplantı odasındaki performansınıza kadar neredeyse yaptığınız herşeyi etkiliyor.”
Arşatırmacılar, ağaçlara tırmanmanın ya da denge aletlerinin neden bu kadar yararlı olduğunu incelediklerinde, bu iki
aktivitenin birlşemesinin sonucunda olumlu etkilerin ortaya çıktığını tespit ederler. Araştırmacılar,
propriyosepsiyon/içalgı (bedenin pozisyonu ve oryantasyonu) algısını incelemeleri gerekiyordu ve ayrıca navigasyon,
hesaplama ya da lokomosyon/hareket kabiliyeti gibi bir diğer elemente de ihtiyaçları vardı. Temel olarak,
avantajlar,aynı anda düşünüp, dengede olmamız gereken egzersizlerde ortaya çıkmaktaydı.
Alloway: “Buna en iyi örnek, sörf. Bir dalgayı yakalamak için bile içalgı bilgisine karşı çok fazla dikkatli olmanız
gerekir ya da boarddan kayıp düşersiniz; ayrıca dalgayı yakalamak için en iyi pozisyonu belirlemeniz gerekirken bir
yandan da bir başka sörfçünün sizden önce o dalgayı yakalayıp yakalamadığını da tespit etmeniz gerekir.”
Alloway ve grubunun çalışmasında, bir grup, fazla mental muhakeme içermeyen propriyosepsiyon/içalgıyı da içeren
yoga yapar ve çalışan hafızada gelişme görülür ne de grup ders ortamında yeni bilgi öğrenir. Alloway: “Bizim
çalışmamızda, yetişkinlerin çalışan hafızlarındaki gelişme onların bir kaç saat oyun alanında yapılan aktvite tarzı
hareketleri yaptıklarında oluşur.”
Egzersizin beyin üzerideki etkilerini ne kadar fazla öğrenirsek, bilişsel değişimden davranışlara kadar çok farklı
çeşitte yararlarını görülür.
Geçtiğimiz bir kaç yıldır en popüler fitnes trendlerinden bir tanesi de tüm egzersizlerin hızlı, ani hareketlerinden
oluşan “yüksek etkili interval antreman”dır. Bu zorlu egzersizin yararları, zaman içinde uzun çabalarla elde edilen
yararlarla aynıdır.
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Bu idmanların ekstra bir avantajı da; kısa kısa ve yoğun yapılan bu aktivitelerin arzuları bastırmasıdır ve bunlar ne
kadar zor olursa o kadar iyi olsa da, yine de aşırı zorlayıcı olmasına gerek yoktur.
İnterval antremanın iştah üzerine etkilerini ölçmek için, Batı Avusturalya Üniversitesi’nden Kym Guelfi, aşırı kilolu
erkekleri laboratuvarında 4 seferde incelemeye alır. Bu kişiler her 3 gelişlerinde de 30 dakikalarını bisiklette
geçirirler.Ancak her bir seferde farklı yoğunlukta(orta yoğunlukta ve devamlı aynı hızda;1 dakikalık yüksek
yoğunluktan sonra 4 dakikalık orta yoğunlukta pedal çevirme 15 saniyelik bir sprintten/hızlı koşma sonra 1 dakikalık
kolay pedal çevirme) pedal çevirirler. Laboratuvara 4.kere geldiklerinde de tam dolu dolu 30 dakika dinlenirler.
En yoğun interval antremanlarından sonra, erkekler kendilerine verilen gıdaları daha az tüketirler.Bunun bir
açıklaması da egzersizin “gherlin-açlık hormonu” seviyelerini düşürüyor olması.Bu hormon, yemeyi kontrol eden
beyindeki hipotalamusa, midenin boş olduğu söylemekten sorumludur. Gherlin üretimi durduğunda açlık da
azalır. Yoğun interval antremanlarından sonra gherlin seviyeleri daha düşük olduğu saptanır.
Yoğun inertval antremanları size göre değil ise, o zaman termostatı kullanabilirsiniz.Guelfi ve arkadaşları, sıcakta
yapılan egzersizlerin iştahı azalttığını ve soğukta yapılanında yükselttiğini görürler. Gherlin ya da YY peptid
diye adlandırılan küçük bir proteinin burada rol oynayabildiğini görüyoruz.
Enerjik, kuvvetli aktiviteler, arzuları bastırıp, açlığı yatıştırabilse de orta derecede-hafif bir egzersiz de buna yardımcı
olabiliyor.
İngiltere Plymouth Üniversitesi’nden Adrian Taylor, kısa süreli aktivitelerin hem şekerli atıştırmalık, hem de sigara
içeme isteğini azaltabileceğini tespit eder.
Daha önceki çalışmada, Taylor, çikolata sevenlerin yaptığı 15 dakikalık tempolu yürüyüş sonrasında, onların çikolata
isteklerinde yaklaşık yarı yarıya azalma olduğunu tespit edilmişti. Sigara içenlerde ise, 10 dakikalık orta derece
yoğunlukta bisiklet sürmenin sigara içme istediğini azalttığı görülmüştür.Ayrıca, sigara içenlere, 15 saat sigara
içirtilmeyip, bisiklet sürdürdükten sonra sigara içme isteği uyandıracak resimler gösterilip, beyinleri incelendiğinde,
onların beyinlerinin rahat, sakin bir konumda olduğu gözlemlenmiştir.
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Egzersizden sonra, beyinlerde bağımlılığa gösteren kısımlarda daha az aktivasyon meydana gelmiştir. Öyle ki; onlar
için sigara içme isteği bir kalemi ya da başka bir şeyi istemekten daha arzu edilir bir şey değildir. Araştırmalar
göstermektedir ki; kısa süreli bisiklete binmek, mental aritmetik gibi yoğun bir aktiveteden sonra oluşan istekle
karşılaştırıldığında arzu edilen şeye yönelmeyi azaltmıştır.
Bir teori de; belirli egzersiz şekillerinin beyinde kan damarları oluşumunu artırdığıdır. Egzersizler belirli bölgelere
daha çok kan akışı sağlayarak, daha iyi hafıza ya da daha iyi problem çözme gibi işlevleri geliştiren yeni
damar diziliş ve yayılışları meydana getirmektedir.
Voelcker- Rehage, dans ya da denge kalasında dengede durmak gibi bilmediğiniz bir şeyi öğrenmenin,
nöronlar arasında yeni bağlantılar yaratabileceğini ifade eder.
Açık seçik görülen o ki; bu etkiler ileri yaşlarda daha net gözükmektedir.Dolayısıyla, bu egzersizleri yapmanın bir
yaşı yoktur ve hiç bir zaman da geç değildir. Hipokampus yaşladıkça küçülür ve bu da tipik bazı hafıza problemlerine
sabep olabilir. Ancak, aerobik egzersizi bunu engeller ve bunu tersine çevirir, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatır.
Voelcker-Rehage, beynin egzersizden sonra belirli işler için daha az enerji harcadığını tespit eder.Beynin daha
etkili çalıştığı görülür, tıpkı genç bir insanın beyni gibi.
Massachusetts’deki tam teşekküllü hastanede çalışan Sara Lazar, yıllarca yoga yapanlara bir çalışma yapar ve 50
yaşında uzun süredir yoga yapanın beyninin 25 yaşındaki bir kişinin beynine benzediğini tespit eder.
Farklı egzersizlerin farklı yararlarından dolayı, halâ hangi egzersizi yapacağınızdan emin olmayanlara LiuAmbrose’un önerisi şu: “Eğer aktif değilseniz, zevk alacağınız bir şey bulun ve onu yapın. En iyi egzersiz,
isteyerek ve gerçekten de yaptığınız egzersizdir.”

Çeviren: AylinER
Bu makale New Scientist, 22.08.2015 sayısından çevrilmiştir.
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Beynin Diğer İnsanların İyi Haberlerine Gösterdiği Tepkide
Empatinin Rolü
Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, beynin diğer insanların iyi talihlerinehaberlerine gösterdiği tepkinin insanların ne kadar empatik olduğuna bağlı olarak geliştiği tespit edildi.
Tıp Araştırma Konseyi tarafından desteklenen ve Nörobilim dergisinde yayınlanan çalışmada, beynin anterior
singulat korteks diye adlandırılan bölgesinin, diğer insanlar hakkındaki iyi haberle bağlantı kuran bölge olduğunun
gözüktüğü ancak o bölgenin nasıl tepki vereceği ise empati seviyelerine göre değişiklik gösterdiği tespit edildi.
Kendilerinin oldukça yüksek bir empati seviyesine sahip olduğunu dile getiren insanların anterior singulat korteksleri,
sadece diğer insanlardan iyi haberler alınca tepki verirken, kendilerinin düşük seviyede bir empatiye sahip olduğunu
düşünen kişilerin anterior singulat korteksleri de kötü haber aldığında tepki vermekteydi.
Bu noktada, bu çalışma, piskopati ve otizmi de içeren sosyal davranıştaki bozuklukları ve empatiyi anlamamızda
anterior singulat korteksin önemli bir rolü olabilceğini gösteriyor olabilir.
Bu çalışmada, yaşları 19-32 arası 30 erkek gönüllünün fMRI kullanılarak beyin taraması yapılır. Onlara diğer bir
kişinin piyango kazandığında nasıl bir tepki verebileceğine dair semboller gösterilir ve beyinleri incelenir.
Deneye katılanlar ayrıca, beyin taramasına girmeden önce, aynı hafta içinde ne kadar empatiye sahip olduklarının
tespit edilmesi için bir anket doldurtulur.
Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji ve Dil Bilimleri’nden araştırmanın baş yazarı Patricia Lockwood şunları söylüyor:
“Farklı empati seviyeleri ile insanların beyin tepkilerini inceledik.Yüksek empati seviyesine sahip insanların
diğer insanların özellikle iyi talihlerine tepki verip vermediklerini görmek istedik.”
Araştırmada, tüm gönüllülerin beyinlerindeki anterior singulat korteksleri, diğer bir kişinin para kazandığı haberi
neticesinde aktive olduğu tespit edilir. Ancak, katılımcıların ne kadar empatik olduğuna göre bu bölgede önemli
farklılıklar meydana gelmektedir.
Anterior singulat korteksinde diğer insanlara karşı en fazla aktivasyon gözüken katılıcımların, bu aktivasyonları
özellikle ve sadece diğer kişinin piyango kazandığı haberinden sonra oluşmakta ve bu gönüllülerin ayrıca en yüksek
empati seviyesine sahip olduğu da gözükmektedir.
Diğer yandan, diğer insanların iyi haberine karşı anterior singulat kortekslerinde daha az üretim olan olan kişilerin
empati seviyelerine bakıldığında daha düşük emptiye sahip oldukları belirlenir.

Bu araştırmanın diğer yazarı, profesör Essi Viding:
“Diğer kişilerin ödül kazanmasına karşı verilen tepkide, insanların ne kadar empatiye sahip olduklarının ve
anterior singulat kortekslerinin ne kadar belli bir amaca yönelik aktive olduğunun farklılıklarını tespit
etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Bir sonraki çalışmamız, empatinin yanısıra, insanların bu bölgedeki
aktivasyona dayalı olarak ne kadar rekabetçi olup olmadığına bakmak olacak.”
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Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/acc-autism-empathy-psychology-2866/

David Eagleman – Beyninizin İçindeki Kozmosu Keşfedin!

Nörobilimci David Eagleman, PBS kanalına yaptığı 6 Bölümden oluşan bir belgesel ile Sizi beyninizin içinde bir
yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor…
3 pound ağırlığındaki beynin bir milimetre kübündeki bağlantılar, samanyolu galaksisindeki yıldızlardan daha fazla.
İnsan beyni içindeki bu muhteşem karmaşıklık “David Eagleman ile Beyin” adlı 6 bölümden oluşmuş bir dizinin
konusu ve bu yeni dizi PBS kanalında 14 Ekim 2015tarihinde yayına girecek. Yazdığı kitaplarla New York
Times’ın en iyi satanlar listesine giren nörobilimci David Eagleman, seyircileri beyinlerinin içinde muhteşem bir
yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
David Eagleman: “TV’de yayınlacak bu program, beyin anatomisi, garip beyin travmaları ya da hastalıkları ile ilgli
değil. Bu şov, sizin beyninizle ilgili, normal bir beyinden ne öğrenebiliriz ona bakacağız. Bu program, bazı
sorular ışığında ilerleyecek. Örneğin; Hakikat/Gerçeklik nedir?, Ben kimim?, Nasıl karar veririm?, Kontrol
altında olan kim? Kim olacağız? Ve bunları da insanların hikayelerine ve nörobilime bağlayacağız. Her bir bölüm
üzerinden bir anlatım gerçekleşecek ve tüm 6 bölümü birbirine de bağlayacak ve ben, içsel kozmoslarında çıkacakları
yolculukta seyirciye rehberlik edeceğim. Bu, beynin içinde insan olmanın ne demek olduğunu gösteren bir
yolculuk. Bu sizin hikayeniz, ve beyninizin nasıl işlediği ve tüm hikayeler sonuna kadar buna yönelik.”
David Eagleman: “Bölümlerden bir tanesinde epilepsisi olan bir kız var ve beyninin yarısı alınmış. Bu ameliyatı 8
yaşın altında yaparsanız, çocuk tamamen iyi olabiliyor. Beynin geri kalan kısmı, alınan kısmın işlevlerine dair harita
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çıkarıp, o fonksiyonları da devr alıyor ve kişi gayet güzel yaşamını sürdürüyor.Ancak bunu yetişkin birisi ile
gerçekleştiremezsiniz.
Bir diğer hikaye de: Yaklaşık yüzlerce rahibe ve rahibin öldükten sonra beyinlerini bağışlamaları ile ilgili.
Araştırmacılar, bu kişilerin beynini otopside incelediklerinde, bağışlanan beyinlerin üçte birinin Alziemer hastalığına
sahip olduklarını gördüklerinde çok şaşırırlar. İşin ilginci, bu rahibe ve rahipler yaşarlarken, bu hastalığa dair
herhangi bilişsel bir işaret göstermemeleridir. Peki, neden? Sebebi: Bu manastırlarda birlikte yaşayan rahibeler,
bilişsel olarak aktif kalmışlardır. Çünkü, onlar sosyalleşmiş halde, işlerini yapmaktaydılar ve emekli olmuş, bir
köşede oturup, pek de birşey yapmayan ve sonra da bilişsel çöküş yaşayan pek çok kişiye göre onlar, sürekli aktif ve
pek çok şey yapar durumundaydılar. Beyninizi aktif tutarsanız, beyninizde yeni ağlar, yeni yollar yaratırsınız.
Hatta bir dokundan bir kısım alınsa bile olsa, A ‘dan B’ye girmek için yeni yollar bulursunuz.”
Eagleman, bir başka bölümde de sosyal beyin konusuna değiniyor ve beynimizin devrelerinin ne kadarının diğer
beyinlere adanmış ve onlarla uğraşıyor olduğuna bakıyor.Eagleman:“Bizlerin beyni sosyal tür olmak için aşırı
derecede bağlantılara sahip.Bizi bir arada tutan bu. Empati bizi diğer kişinin yerine koymamızı sağlıyor ve
ben, soykırım (toplumsal seviyede ne oluyordu ki insanlar diğer gruplara karşı insanlıktan çıkıyorlardı? ve yeniden
insan olmak için ne gerekiyordu?…) gibi şeyleri anlamaya çalışmak için bu konuyu incelemek ve keşfetmek
istedim.Egaleman, soykırımdan kurtulanlarla röportaj yapmak için SarayBosna’ya gider. Amacı; yaşadığımız
dünyayı beyinlerimizin nasıl haritalandırdığı ve şekillendirdiğini anlamak ve bunu için ne yapılabileceğini tespit
etmek, şeyleri resmi seviyede (hükümete ait) nasıl yapılandırabileceğimiz ve bize verilen bilgiye dayalı olarak, bu
dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebileceğimizi tespit etmek.
Bir başka konu da: “kontrol”. Bu noktada Eagleman şunları söylüyor: “Beyninizin yaptığı herşey, beyninizin
derinliklerinden, erişminizin olmadığı bir yerde oluşmakta. Bisikleti öğrendiğiniz ilk zamanlarda, çok fazla dikkat
harcarsınız. Ancak bir kere öğrendiğinizde de artık onu düşünmezsiniz. Beyninizi içinde olan herşey; neye
inandığınız ve nasıl davrandığınız da dahil, kişiliğiniz ve tepkileriniz, herşey bilincinizin ulaşılamayan,
derinliğinde oluşmakta.”
Ayrıca Eagleman beyin-bilgisayar arayüzleri konusunu da işliyor. Örneğin; Beyninin motor korteksine iki elektrod
implant edilene kadar uzuvlarını kontrol edemeyen ve şimdi robot kolunu idare eden kadının hikayesi gibi.Bazı
fikirler göründüğü gibi inanılması güç olmayabilir. Bilincimizi bir bilgisayara yüklemek mümkün mü?Eagleman şunu
sorguluyor: “Beyninizin tüm detaylarının fotokpisini çekseniz ve onu bir bilgisayara uyarlasanız, o, siz olabilir
mi?..Bir diğer konu da; türlerin geleceğine dair olan: “ölümsüzlüğü araştırmak.” Eagleman: “Arizona’da bir yeri
ziyaret ettim. Orada insanları donduruyorlar ve 100 yıl içinde yeniden canlandırmayı umuyorlar.”
Baylor Tıp Koleji’nde bir laboratuvara sahip olan Eagleman, hazırladığı dizinin bölümlerinde de yer alacak pek çok
proje çalışmasına dahil olmuş. Bunlardan bir tanesi de; Mart ayında TED Talk’da verdiği konuşmanın konusu; sağır
insanlar için yapılan ses kalıpları aktarımını sağlayan bir yelek sistemi. Eagleman: “Bu sistem beynin kodu nasıl
çözdüğü ve onunla ne yaptığı ile ilgili. Bu yelek sesi, insan bedeni üzerinde titreşim kalıplarına dönüştürmekte.
Beyin de bunu nasıl yorumlacağını tespit ediyor. Bu şekilde bedenlerindeki sinyaller vasıtasıyla dünya
duyulmaya başlanıyor. Laboratuvarımda yaptığımız diğer çalışmalardan bir tanesi de; crack, kokain gibi
bağımlılıkları tedavi etmeye yardım etmesi için beyin taramasıyla gerçek zaman geridönütüne bakmak.”
Carl Sagan, Eagleman’ın idolü ve Eagleman aslında astofizikçi olmak istemiş. Eagleman: “Ancak kolejdeki üçüncü
yılımda, beyin hakkında bir makale okudum ve beni öylesine etkiledi ki, beyin hakkında bulabildiğim her kitabı
okumaya başladım ve bir arkadaşım bana nörobilimci olabileceğimi ve böylelikle beynin nasıl çalıştığını tespit edip,
bundan para da kazanabileceğimi söyledi.”
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Şimdi Eagleman, “Incognito: Beynin Gizli Hayatı, Sum: Ve… Sonraki Hayattan Kırk Öykü, Sinestezi…” gibi pek
çok kitap yazan bir nörobilimci ve şimdilerde yeni çıkan kitabı “Beyin: Sizin Hikayeniz”’in içeriğinden oluşmuş bir
TV serisine imza atmakta. Oxford Üniversitesi Yayınlanlarından basılan “Wired” adlı bir diğer kitabı da bu ay ve
2016 yılında satışa sunulacak olan100 sayfalık ders kitabı olacak ve bir diğer kitabı da yaratıcılık ve insan icatlarını
açıklayan tüm insanlarda işleyen bilişsel software hakkında.
Ancak, Eagleman, televizyona yapacağı bu programla daha büyük bir kitleye ulaşacağndan dolayı çok heyacanlı.
Gelecekteki nörobilim programlaması hakkında pek çok fikre sahip olan Eagleman şunu söylüyor: “Televizyon
önemli hikayeleri anlatmak için harika bir araç. Beyni incelemek ve üzerinde çalışmak yaşamımızda önemli bir yer
tutmakta. Beyin yaşamımızdaki herşeyin merkezinde.—neden aşk oluruz, neden savaşırız, neden endişeleniriz,
neden olgunlaşıp, bilgeleşiriz, çocuklarımızı nasıl eğitiriz, adalet sistemimizi nasıl geliştirebiliriz?…—
Eagleman: “Ben insanların neden tüm cevapların, beyni çalışıp ve öğrenmede yattığını anlamalarını ve
gelecekteki nörobilimcilere ilham vermek istiyorum.”
Çeviren: AylinER
http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/stories/discover-inner-cosmos-your-brain

David Eagleman – Soru Cevap
Aylinerk: Selam David kitaplarınız ve konuşmalarınız benim için büyük bir ilham kaynağı. Birçok makalenizin ve
konuşmalarınızın www.okyanusum.com da ücretsiz Türkçe çevirilerini yapmaktayım gönüllü olarak ve İngilizce
bilmeyen bir çok Türk sizin kıymetli fikirlerinizin takipçisi oldu…
Sorularım Şunlar;
1.Bilincimizin fiziksel bedenimize ait olduğunu mu, yoksa beynin son derece kapsamlı analiz ve sentez faaliyetinin
yan ürünü olduğunu mu düşünüyorsunuz?
2.Et beyin diye gerçek bir şey var mı? Beyin dediğimiz şey et beyin mi? Beyinin dalga dönüştürücü olduğunu
söylesek, bu doğru olabilir mi?
David Eagleman (Nörobilimci ve Yazar): Aylinerk Öncelikle size bu çeviriler için çok teşekkür ederim! Konuşma
ve görüşmelerimin bağlantıda olan Türk izleyiciler arasında aktif hale geldiğini görüyorum bunun için kime teşekkür
edeceğimi merak ediyordum J
1. Günden güne çoğu sinirbilimcinin bilincin beyin işleyiş/süreç/faaliyetlerinden meydana geldiği varsayımı altında
çalıştığını düşünüyorum. Bunu ifade etmek gerekirse; Zihin beynin yaptığı şeydir. Biyolojik beyine dayanan
detaylar çok önemli olmayabilir; onun yerine bu varsayım önemli hücrelerin üzerinde çalışan tek yazılımın bu
olması sebebiyle zihin farklı substrat/yüzeylerde yeniden üretilip, çoğaltılabilir önerisine kadar genişletilebilir.
2. Kesin olarak bildiğimizi düşündüğüm; fiziksel beyin kim olduğunuz için çok önemlidir. O değiştiğinde siz de
değişirsiniz. Fiziksel madde hasar gördüğünde farklı birisi haline gelirisiniz. Beyin hasarı çok küçük miktarlarda olsa
bile (örneğin; tümörler , felçler , travmatik yaralanma , vb .) bir kişinin riskten kaçmasını, karar vermesini, renkleri
görme yeteneğini, hayvan isimlerini, müziği anlamasını, vs, vs. değiştirebilir. Yani beyin her ne olursa olsun, her
şeyden önce önemli olan beynin fiziksel bütünlüğü.
Aylinerk
Mükemmel cevaplarınız için teşekkür ederim. Ayrıca Ahmed Hulusi’yi takip edip kendisinden pek çok ilham
almaktayım. Kendisi de beynin bir software/yazılım olduğunu söylüyor.
Çeviren ; Zeynep Tümer TEKE
https://www.producthunt.com/live/david-eagleman#comment-162491
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2015 Kimya Nobel ödülü

2015 Kimya Nobel ödülü;
DNA onarım sürecinin moleküler mekanizması üzerine olan çalışmaları için
Tomas Lindahl, Paul Modrich, ve Aziz Sancar’a verilmiştir.
Bir hücrenin; genomunu kodlayan, DNA moleküllerinde oluşan zararı tanımlayan ve düzelten süreçlerin
hepsine DNA onarımı denilmektedir. İnsan hücrelerinde hem normal metabolik aktiviteler hem de UV ışınları,
radyasyon gibi çevresel faktörler DNA hasarına neden olabilmektedir.
Bu hasarlar günde 1 milyon hücreyi etkileyebilmektedir. Bu bozulmaların birçoğu DNAmolekülünde yapısal
bozukluklara neden olur. Bu bozulmalar hücrenin; değişmiş olan DNAsı tarafından kodlanan geninin, kopyalama
yeteneğini değiştirir ya da yok eder.
Bunun dışında hücrenin genomunda da zararlı mutasyonların oluşumuna yol açar. Bu mutasyonlar mitoz bölünme
sonucunda oluşan yavru hücrelerin hayatta kalmasını engeller.
Sonuç olarak DNA onarım süreci; DNA yapısındaki bozulmalara sürekli cevap verecek şekilde aktiftir. Eğer normal
onarım süreci başarısız olursa ve hücresel apoptoz (programlanmış hücre ölümü) gerçekleşmezse;
onarılamaz DNA zararı (çift sarmal kırıkları ya da interstand bağlanma) oluşabilir.
DNA onarım hızı; hücre çeşidi, hücrenin yaşı ve hücre dışı ortam gibi birçok faktöre bağlıdır. Büyük
oranda DNA’sında hasar bulunan ya da DNA’sına gelen zararı etkili bir şekilde onaramayan bir hücre; 3 aşamadan
birine girer:
1. Geri döndürelemez bir uyku hali (senesans)
2. Hücre intiharı (apoptoz ya da programlanmış hücre ölümü)
3. Kontrolsüz hücre bölünümü (kanserli tümör hücrelerinin oluşmasına neden olur)
Bir hücrenin DNA’yı onarım yeteneği, genomunun bütünlüğü için hayatı önem taşır ve böylelikle organizma normal
şekilde görevlerini yerine getirir. Yaşam uzunluğu üzerinde etkisi olan birçok genin, DNA hasar onarımı ve
korunmasında rol aldığı anlaşılmıştır.
Çeviren : Bürde YURDAIŞIK
https://en.m.wikipedia.org/wiki/DNA_repair
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Bağırsak Mikropları ve Beyin Arasındaki Bağ
Nörobilimciler, bağırsaktaki mikrobiyotaların beyin gelişimini ve davranışları
etkileyebileceği fikrini derin inincelemeye başladılar…

Rebecca Knickmeyer’in son çalışmasında yer alan deneklerle ilk karşılaşmasının ardından neredeyse bir yıl geçti.
Kendisi Kuzey Karolina Üniversitesi’nde, Chape Hill’deki Tıp Fakültesi’nde bir nörobilimci. Knickmeyer, yeni
doğmuş 30 bebeğin doğumundan emekliyene kadarki evrelerini, özellikle 1 yaşındakilerin bu süreçteki hallerini
inceliyor. Bunun için de onlara bir grup davranış ve mizaç testi uyguluyor. Testin bir tanesinde, test yapılan yerde
bebeğin annesi bir anlık ortadan kayboluyor ve sonra da bir yabancı ile tekrar geri dönüyor. Bir diğerinde de, bebek
için bu garip durumu daha da ileri götürerek, annenin Halloween-Cadılar Bayramı kostümü-maskesi ile ortaya
çıkması sağlanıyor. Daha sonra, herşey iyi gittiği bir esnada, bebekler sesli rezonans görüntüleme makinesi içinde
uyutulup, beyinleri inceleniyor.
Knickmeyer: “ Biz herşeye karşı hazırlıklı olmaya çalışırız. Bebekler kaçmaya çalışırlarsa, ne yapacağımızı tam
olarak biliriz.” Knickmeyer, bebeklerde yakladığı bir şey dolayı heyecanlı: Onların dışkı mikropları! (bir dizi virüs
ve bağırsaklara yerleşmiş mikroplar) Onun projesi “dışkı çalışması” olarak biliniyor.Bu çalışma belki küçük bir
çalışma ama nörobilimciler arasında bağırsağa yerleşmiş mikropların, bebeklerde beyin gelişimini etkileyip,
etkileyemiyebileceğine dair incelenen ve bu konudaki artan inceleme çalışmlarından önemli bir tanesi.
Bu proje önemli bir noktaya geldi. Steril ve mikroplardan arınmış bir ortamda artan bir şekilde çoğunluğu
hayvanlardan toplanan datanın bağırsaklardaki mikropların davranışı etkilediği ve fizyolojiyi ve nörokimyayı
değiştirebildiği yönünde.
İnsanlarda bu data daha sınırlı. Araştırmacılar, sindirim sistemi patolojisi ve örneğin; endişe, depresyon, otizm,
şizofreni ve nörodejeneratif bozukluklar olan psikiyatrik nörolojik durumlar arasında bağlantı olduğunu ortaya
koymakta. Ancak bunlar sadece bağlantı.
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San Diego, Kaliforniya Üniversitesi’nden mikrobiyolog Rob Knight şunları söylüyor: “Gördüğünüz Mikrobiyal
farklılıkları, rahatsızlıkların nedeni ya da sonucu diyebilmek çok zor.”
Ortada pek çok soru var. Bağırsak bakterisinin beyinle nasıl etkileşebileceğine dair mekanizmalar ortaya çıkmaya
başladı. Ancak, bu proseslerin insan gelişimi ve sağlığı için ne kadar önemli olduğunu kimse bilemez.
Supplement-ek,takviye endüstrisideki bazı şirketlerin probiyotiklerin( sindirim durumlarına destek olan bakteri
olduğu sanılmakta) duygusal anlamda sağlıklı olmaya yardımcı olabileceğini iddia etmeleri de engellenememektedir.
Nörolojik bozukları tedavi etmede yeni ipuçları ve öncülere aç olan ilaç firmaları, bağırsak mikropları ve ürettikleri
moleküllerle ilgili araştırmalara yatırım yapmaya başladılar.
Bilim insanları ve yatırımcılar bir net durum görmek istiyorlar. Geçtiğimiz son iki yılı aşkın bir süredir,
Maryland’dek Ulusal Zihin Sağlığı Enstitüsü, mikrobiyom-bağırsak –beyin aksı diye adlandırılan 7 pilot çalışmanın
her birine (Knickmeyer’in çalışması da bu 7 pilot çalışmadan bir tanesidir) 1 milyon dolar para yardımında
bulunmuştur. Bu yıl, Arlington, Virginia’daki Amerikan Denizcilik Araştırma Ofisi, gelecek yıllarda yapılacak
bağırsağın bilişsel fonksiyonlardaki ve stresteki rolünü incelemede 10.1 milyon dolar para yatırmıştır. Bu projenin adı
MYNEWGUT’dır ve iki ana amacı vardır. Bir tanesi beyin gelişimindeki, diğeri de beyin bozukluklarında bağırsak
mikroplarının rolünü incelemek.
Araştırmacılar, bağırsak mikroplarının hormonlar ve bağışıklık moleküllerinin ve ürettikleri özelleşmiş metabolitlerin
beyni etkilediğine dair değişk bir sistemi açığa çıkarmışlardır. Knickmeyer: “Elle tutulur, somut datadan daha çok
muhtemel spekülasyonlar mevcut. Dolayısıyla, uygulamanız gerekecek metodların standartı hakkında pek çok
cevaplanacak soru var. Bu yüzden çok araştırma yapmak gerek.”

Bağırsak Reaksiyonları
Mikroplar ve beyin, patojenlerin kan-beyin bariyerine nüfuz etmesi durumu dışında nadiren etkileşime girdikleri
düşünülmektedir. Etkileşime girdiklerinde de çok güçlü etkilere sahip olabilirler. Örneğin; saldırganlık ve gerginlik
ve hattâ sudan korkma gibi halleri ortaya çıkaran kuduz virüsleri. Ancak, on yıllardır, bedenin doğal mikropları geniş
bir perspektifte betimlenememiştir ve bunların nörobiyolojiyi etkileyebileceği fikri de pek yaygın bir kanı değildir.Bu
durum şimdi yavaş yavaş değişmekte.
2000 yılında, Kanada’daki yaşanan bir tufan sonucunda Walkertwon adlı yerleşim yerinin içme suyu, koli basili ve
Campylobacter jejuni (İnsanlarda kanlı ve sulu ishale, bakteriyemi gibi çeşitli sistemik hastalıklara neden olan, gram
negatif basil ile oluşan infeksiyon). Kirlendi. 2300 kişide sindirim sistemi enfeksiyonu meydana geldi ve doğrudan
sonuç olarak da pek çoğu huzursuz bağırsak sendromuna yakalandılar. Hamilton, Kanda’daki McMaster
Üniversitesi’nden gastroentrolog Stephen Collins’in liderliğindeki araştırmacılar tarafından bu yerleşim bölgesinde
yaşayan kişiler üzerinde yürütülen 8 yıllık bir çalışma neticesinde; bu kişilerde huzursuz bağırsak sendromunu için
risk faktörü olabilecek depresyon ve endişe gibi psikolojik problemlerin ortaya çıktığı tespit edildi. McMaster
Üniversitesi’nden bir başka gastroentrolog Premysl Bercik, bu karşılıklı etkileşimin merak uyandırıcı soruları
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tetiklemiş olduğunu ifade eder. Örneğin; Bu kalıcı, geçmeyen iltihap, psikiyatrik semptomları meydana getirebilir
mi? ya da belki de iltihaptan açığa çıkan mikrobiyom, uyumsuzluk, bozukluk, aklını yitirmişlik oluşturabilir mi?
McMaster araştırma grubu, bunların cevapları için fareler üzerinde çalışmalar yapmaya başladılar. Ekip, farklı
karakterlerdeki-özelliklerdeki farelere bağırsak mikrobiyomları transplant eder ve davranışsal özelliklerin özellikle
belirli yapılara mikrobiyota yoluyla geçmekte olduğunu gösterirler. Bercik: “Örneğin; daha maceracı farelerin
mikrobiyotalarını taşıyan nispeten utangaç bir fare kendini daha çok ortaya koyan, daha keşifçi davranışlar
sergileyebiliyor. Bence bu şaşırtıcı. Mikrobiyota gerçekten de konakçının davranışsal fenotipini taşıyor.” Bu
yayınlanmamış araştırmada, huzursuz bağırsak sendromu ve endişeye sahip olan insanlardan alınan dışkıya ait
bakterileri alıp farelere aktararak, farelerdeki endişeye yönelik davranışların oluştuğu gözlenirken, sağlıklı
insanlardan oluşan kontrol grubundan alınan bakterilerin de farelere aktarıldırıldığında bu şekilde bir durumla
karşılaşılmadığı tespit edilmiştir.
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Bu gibi sonuçlara şüphe ile yaklaşılabilinir. Knight, bu konudaki alan geliştikçe, mikrobiyologların, davranışsal bilim
ile insanlarından hayvanlara nasıl yaklaşıldığı, onları nasıl idare edildiği ve kafese konulduğunun sosyal hiyerarşi,
stres ve hattâ mikrobiyom gibi şeyleri etkileyebileceğine dair bilgileri öğrenmelerinin de gerekli olduğunu ifade
etmektedir.
Bilim insanları, bu tarz deney ve benzerlerinde oldukça doğal olmayan bir modelle çalışmaya başlarlar:bakterisizgnotobiyotik fareler. Bu hayvanların, normal doğum ile annenin doğum kanalında yer alan mikroplara sahip olarak
doğmaması için sezeryanla doğurtulur ve daha sonrada otoklavlanmış yiyecekler verilir ve filtre edilmiş havaya sahip
olan steril bir ortamda tutulur. Ve bu hayvanlar, türlerinin uzun süredir sahip oldukları pek çok mikroptan ayrı
yaşatılırlar. 2011 yılında, her ikisi de Karolinska Enstitüsü’nden olan immünolog Sven Pettersson ve nörobilimci
Rochellys Diaz Heijtz, laboratuvar testlerinden bakterisiz olan farelerin, doğal endijen mikroplarla yetişen farelere
göre daha az endişeye dayalı davranış ortaya koyduğunu dile getirirler.
Karolinska Enstitüsü’nden bu ekip, hayvanların beyinlerini de incelerler ve bakterisiz-mikropsuz farelerin
beyinlerindeki striatum adlı bir bölgede, serotonin adlı nörotransmiterin de dahil olduğu endişeli davranışlarla
ilişkilendirilen nörokimyasalların yüksek seviyede eksildiği gözlemlenir. Ayrıca, araştırma göstermektedir ki;
bakterisiz-mikropsuz olarak yetişen yetişkin farelerin, topluma uygun hale gelmiş, steril olmayan çevrelere dahil
edildiğinde, davranışlarını normalleştiremede başarısız oldukları ancak, topluma uygun hale getirilmiş bazı normal
davranışlara dönebildikleri gözlemlenir .Bunda da hangi mikropların en güçlü etkiye sahip olduğunun önemli olduğu
da ortaya konulmaktadır.
Bugüne kadar ortaya konulan sağlam kanıtlar, pek çok araştırmacının merakını uyandırmıştır. Ancak, sonuçlar
çoğunlukla nörobilim dışındaki alanlardan ortaya konulmaktadır. Kaliforniya Üniversitesi’nden fizyolog Melanie
Gareau: “Bu konuda çalışan kişiler öncellikle bağırsak konusundaki uzmanlardır ve onlara psikoloji dalından
uzman olan çok az kişi de katılmaktadır. Dolayısıyla, tespitler, merkezi sinir sistemindeki değişimlerden çok
periferik-çevresel ve davranışsal değişimleri tarif etmektedir.”
Ancak, Pettersson ve Diaz Heijtz’ın araştırması bu alanı harekete geçirdi ve araştırmacıların geçmiş gözlemsel
fenomenoloji-olgubilimleri elde etmeleri ve beyni etkileyen mekanizmaları incelemeleri önerildi.

2013 yılında NIMH (Ulusal Zihin Sağlığı Enstitüsü) nörobilim araştırmaları için bir çalışma bölümü kurar. Amaçları;
fizyolojik bozuklar için fonkisyonel mekanizmaları çözmek ve ilaç ve non-invasif/müdahelesiz tedaviyi
geliştirmektir.
Eugene, Oregon Üniversitesi’nde nörobilimci olan Judith Eisen, araştırmacılara transparan embriyoları ile gelişen
beyinleri kolaylıkla görselleştirme imkanı veren mikropsuz zebra balığını çalışmak için bir bağış elde eder.
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Eisen: “Tabii ki, “mikropsuz” olma durumu tamamen doğal olmayan bir durum. Ancak, bu durum bize
herhangi bir organın ya da hücre tipinin gelişimi için önemli olan mikrobiyal fonksiyonları öğrenmemize
imkân sağlamaktadır.”
Kimyasal Keşif
Bir yandan da, aynı anda araştırmacılar, bağırsaktaki bakterilerin beyinden sinyalleri alabilmesinin yollarını
keşfetmeye başlamışlardır. Pettersson ve diğerleri, yetişkin farelerde mikrobiyal metobolitlerin kan-beyin
bariyerinin temel fizyolojisini etkilediğini ortaya çıkarırlar.Bağırsak mikropları, bir dizi etkilerle karmaşık
karbonhidratları kısa yağ asidleri zincirine dönüştürür. Örneğin; yağ asid bütiratı kan-beyin bariyerini hücreler arası
bağlantıları sıkılaştırarak kuvvetlendirir.
Yakın zamandaki çalışmalar ayrıca bağırsak mikroplarının doğrudan nöronlarla iletişimini sağlayan
nörotransmitter seviyelerini değiştirdiğini göstermekte. Örneğin; Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi’nden
biyolog Elaine Hsiao, bağırsak mikroplarından belirgin bazı metabolitlerin kolon duvarınında bulunan hücrelerdeki
serotonin üretimini artırdığını anlatan çalışmasını bu yıl yayınlamıştır. Bu hücreler, farelerdeki periferik serotoninin
%60’ını ve insanlardakinin de %90’ndan fazlasının nedenini açıklıyor.
Karolinska ekibi gibi Elaine Hsiao da mikropsuz farelerin belirgin bir şekilde kanlarında daha az serotonin olduğunu
tespit eder ve ayrıca kendisi bu seviyelerin bağırsaklarında spor-oluşturan bakteri eklenerek onarılabileceği ve
yenilenebileceğini gösterir. Diğer taraftan, antibiyotik verilen doğal mikrobiyotalı farelerde de serotonin üretiminin
azaldığı da gözlenlenmiştir. Hsiao: En azından bu müdahelelerle sebep-sonuç ilişkisinin olduğu belirginleşmiştir.”

Ancak, yine de bağırsaktaki bu değişmiş serotonin seviyelerinin, beyin aktivitelerini ve etkileyen bir dizi moleküler
olayları tetikleyip tetiklemediği ve insanlarda da benzer olayların gerçekleşip gerçekleşmediği de çok net değildir.
Hsiao: “Daha önceki tespitlerin benzerlerini yaparak bu tespitleri insanlardaki durumlarla da karşılaştırmak
önemli olabilir. Ancak böylece bu bilgi kitaplarda yerini bulabilir.”
İrlanda, Cork College Üniversitesi’nden nörobilimci John Cryan laboratuvarında yaptığı çalışmada mikropsuz
farelerin beyinlerinin belirli bölgesinde sıradan farelere göre daha fazla nöron üretmekte olduğunu göstermiştir.
Cryan: “Sadece geçen yılda nörobilimde somut olarak ortaya çıkan şey; nörobilimcilerin tüm yaşamları boyunca
üzerlerinde çalıştıkları temel proseslerin hepsinin şimdi artık mikroplar tarafından regüle edildiği,
düzenlendiğidir.” Bunu söylerken de kendisi kan-beyin bariyerinin regülasyonu, farelerdeki nörogenez-hücre
doğumu ve mikrogliyaların aktivasyonu, beyin ve omurilikte yerleşik olan bağışıklık hücresine benzer
hücrelere dair yapılan çalışmadan ortaya çıkanlara işaret etmektedir.
Nörobilim topluluğunun bu ay Şikago’da yapılan 2015 yılı toplantısında, Cryan ve meslektaşları, en azından beynin
berlirli yerlerindeki miyelinizasyonun (nöron liflerini koruyan yağ kılıflarının oluşumu) bağırsak
mikropları tarafından etkilenebileceğine dair araştırmalarını sunmayı planlamaktalar.
Ayrıca, Boston’daki Symbiotix Biyoterapi adlı bir şirket de belirli çeşitlerdeki bağırsak bakterisi tarafından üretilen
bir metobolitin de bir gün multipl sklerozlu insanlarda oluşan hasarı önleyip, yavaşlatıp yavaşlatamayacağını da
araştırmaktalar.
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Tedaviye Doğru
Philadelphia’daki Pennsylvania Üniversitesi’nden nörobilimci Tracy Bale, insanlara basit anlamda müdahelelere
çoktan izin verilmiş olduğundan şüphelenmektedir.
Bale, Cryan’ın çalışmalarını 3 yıl önce RadioLab adlı radio programından duymuş. O sıralarda kendisi plasentayı
araştırmaktaymış. Onun araştırdığı şey de; mikropların, hamilelikteki annenin yaşadığı stresin bebeği nasıl etkilediği
konusuna nasıl bağlanabileceğiydi.
Bu sene yayınlanan araştırmasında, Bale, hamile fareleri stresli bir durum ile uyarmıştır. Bunun neticesinde tespit
ettiği şey; stresin farenin vajinasında bulunan ve bebeğin bağırsağında toplanan ve yerleşen mikropların ana kaynağı
olan laktik asit üreten bakterilerin seviyesinde azalma göstermesi olmuştur. Bu mikrobiyal değişimler vajinal doğum
ile yavrulara aktarılır ve Bale de mikrobiyatanın nöral gelişimi etkilediğinin, özellikle erkeklerde, işaretlerini tespit
eder.
Nörobilim Topluluğunun toplantısında Bale, strese maruz kalmış fareden alınan vajinal mikrobiyota ile beslenen ve
sezeryanla doğan yavruların da stresli bir anneye sahip olmaktan dolayı nöral gelişimlerinin etkilenmesinin
sözkonusu olduğunu göstermektedir. Bale ve meslektaşları şimdi hamileliklerinde stres yaşamış bir anneden doğan
yavruların, stres yaşamamış farelerden alınan vajinal mikrobiyata ile tedavi edilip edilemeyeceğini incelemekteler.

Bale, New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mikrobiyolog olan Maria Dominguez-Bello’nun yönetimindeki bir
projeye de işaret ediyor. Bu projede sezeryan ile doğan yavruların ağızları ve cildi annenin vajiasından alınan
mikroplarla bir gazlı bez yardımı ile silinir. Ekip, sezeryanla doğan bu yeni doğanların mikrobiyotalarının vajinal
doğum ile doğanlarındakine benzeyip, benzemeyeceğini görmek istemişlerdir. Bale: “Bu standart bir bakım usulü
değil. Ancak, bir gün bunun bu şekilde olabiliceğini söyleyebilirim.”
Pek çokları halâ mikroplar ve davranışlar arasında bir bağlantı olduğu ve bunun insan sağlığı için önemli olduğu
konusunda şüphe duymakta. Ancak, bilim insanları eskisine nazaran bu fikre daha sıcak bakmaktalar. 2007 yılında,
örneğin; Amerikan Ulusal Sağlık Ensitüsünün şuanda başında bulunan Francis Collins,İnsan Mikrobiyom Projesini
oluşturmuştur. Bu projede insanda bulun çok geniş kapsamlı mikropların çalışılmasının, zihin sağlığı konusundaki
bozuklukları tedavi edebileceği ön görülmektedir.
Bugün, Knickmeyer’in bebekler üzerinde gerçekleşen projesinde onun en ilgisini çeken kısım; bebeklerin amigdala
ve prefrontal kortekslerinin incelenmesi. Çünkü, farelerde beynin bu her iki bölgesi de mikrobiyota manipulasyonları
ile etkilenmiştir.Ancak, bu datayı onlarca bebeğin ölçümleri ile beraber ele almak gerçekten de epey zorlu ve meydan
okuyucu bir durumdur. Knickmeyer: “En önemli soru: tüm o kafa karıştıcı faktörlerle nasıl başa çıkabileneceği.
Çocukların yedikleri, ev yaşamları ve diğer çevresel faktörler, onların tüm mikrobiyotalarını ve nörolojik
gelişimlerini etkileyebilir ve bunların incelenmesi gerekir.”
Çeviren: AylinER
http://www.nature.com/news/the-tantalizing-links-between-gut-microbes-and-the-brain-1.18557?WT.mc_id=TWT_NatureNews
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Kan-Beyin Bariyeri Tarafından Korunmayan Beynin 4 Kısmı

Kan-beyin bariyeri, toksik-zehirli maddeleri, büyük molekülleri ve kanda yayılan nörotransmiterlerin beyne girişini
engeller. Beyindeki 4 bölge, kan-beyin bariyeri tarafından korunmamaktadır. Bu alanlar, posterior-arka hipofiz bezi,
epifiz bezi ve hipotalamusun medyan-orta eminansı ve postrema bölgesi.
Posterior Arka Hipofiz Bezi
Hipofiz bezi, süt salgısını kontrol eden oksitoksin ve su dengesini düzenleyen vazopresin adlı hormonları salgılar.
Hipofiz bezinde, kan-beyin bariyeri tarafından korunmaz. Çünkü, salgıladığı hormonların dolaşım içinde olup, tüm
bedene yayılması gerekir.
Epifiz Bezi
Epifiz bezi, sirkadiyen-günlük ve mevsimsel ritmlerini ya da uyku-uyanıklık döngülerini kontrol eden melatonin
hormonunu salgılar. Epifiz bezinde, kan-beyin bariyeri bulunmaz. Çünkü, melatonin hormonu doğrudan kan akışına
salgılanır.
Hipotalamusun Medyan-Orta Eminansı
Hipotalamusun medyan-orta eminansı, hipotalamusu hipofiz bezine bağlar. Medyan eminans kan-beyin bariyeri
tarafından korunmaz. Çünkü, hipofiz bezi tarafından salgılanan hormonlar, kan akışına salgılanmadan önce bu
bölgede toplanır.
Postrema Bölgesi
Postrema bölgesi, kan-beyin bariyeri tarafından korunmaz. Çünkü, kandaki toksinleri algılar ve bunların beynin diğer
kısımlarına karşı korur. Postrema bölgesi, bulantıyı ve kusmayı tetikleyerek, toksin maddeleri farkedip, vücuda
verebilecek zararı önler.
Çeviren: AylinER
http://www.livestrong.com/article/162348-4-parts-of-the-brain-not-protected-by-the-blood-brainbarrier/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=Social-Sharing#page=1
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Bilim QUANTUM BEYİNİ KONUŞUYOR!

Mathhew Fisher meslektaşalarının en son projesi için ne tepki vereceğini endişe ile bekliyordu. Sonunda rahatlatıcı
cevabı aldı: “Onlar bunun mantıklı olduğunu ve benim de deli olmadığımı söylediler.”
Elbette Fisher’in CV ‘sinde onun deli olduğu yazmıyor. Fisher, maddenin kuantum özellikleri konusunda bir uzman,
IBM’de çalışmış ve ardından kuantum bilgisayar geliştirme konusunda Microsoft’un Q Araştırma Merkezinde görev
almış. Şimdilerde Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi, Kavli Enstütüsü’nde Teorik Fizik dalında profesör ve
bu yıl Amerikan Fizik Cemiyeti Oliver E.Buckley ödülünü, sıkıştırılmış madde fiziği konusu ile kazandı.
Fisher, pek çok fizikçinin basitçe göz ardı ettiği bir konuyla ilgilendi:
“Beyin kuantum mekaniğini kullanıyor mu?”
Fisher bu sorunun akla yatkın olduğunu ifade ediyor ve haklı. Cevap: evet.
Beyin atomlardan oluşuyor ve atomlarda kuantum kanunu işliyor. Ancak Fisher kuantum nesnelerinin garip
özelliklerinin (aynı anda iki ayrı yerde olmak, uzak bir mesafeden birbirini etkilemek, vb…) insan bilişinin şaşırtıcı
özelliklerini açıklayıp açıklayamayacağını sorguluyor.
Buna en temel karşı çıkış, Occam’ın ustrası prensibi kullanılarak geldi, yani en basit açıklama genelde en iyi
çözümdür.Bu görüşe göre, beynin çalışmasına ilişkin elimizdeki bilgiler ve kuantum olmayan fikirler oldukça iyi
işlemektedir. Bu görüşe katılanlardan biri de, Kanada, Ontorio’daki Waterloo Üniversitesi’nden Fizikçi David
Deutsch: “Elimizeki kanıtlar, zihin ile ilgili herşeyin nöronların birbiri ile etkileşiminden kaynaklandığını
gösteriyor. Dolayısıyla, insan bilişi açıklamada kuantum fiziğine bakmaya gerek var mı? Ben, olduğunu
sanmıyorum ama olursa da gerçekten çok şaşırırım.”
Fisher, son zamanlarda anılar hakkında ortaya konulan fikirlerde hatalar olabileceğini düşünüyor. Günümüzdeki
fikirlerden biri: “anılar, nöron ağları arasında ya da nöronların kesiştiği yerlerde depolanıyor“. Fisher ise şöyle
söylüyor: “Bence nörobilimde bilmece olarak kalan pek çok şey mevcut. Öyleyse, kuantumla bunların daha iyi
açıklanıp açıklanamayacağına neden bakmayalım ki…”
Belki daha önceleri de bu noktaya gelinmişti. 1989 yılında Oxford’lu matematikçi Roger Penrose, hiç bir klasik ve
standart hesaplama modelinin beynin, düşünceyi ve bilinçli deneyimi nasıl ürettiğini açıklayamacağını ortaya
koymuştu.
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Bu fikir pek çok insanı etkiledi ama en çok Arizona Üniversitesi’nden anestezist Stuart Hameroff’u etkiledi.
Hameroff, kuantum etkilerinin bu konuya dahil olmasına yönelik belirli bir yol önerdi, olayın püf noktası
mikrotübüllerdi. Mikrotübüller, nöronların yapısını oluşturan protein tüpleridir. Mikrotübüller, iki farklı şeklin aynı
anda “süperpoziyon”da mevcut olması için kuantum etkiyi kullanır. Bu şekillerin her biri klasik bilgiyi de içerir.
Böylece, kuantum bit ya da kubit, klasik kopyasının iki kat misli kadar bilgi depolayabilir.
Bu duruma bir de dolanıklılığı, yani uzakta olasalar bile aynı durumda olmalarını sağlayan kuantum özelliğini de
eklediğinizi düşünün. Klasik bilgisayardan çok daha etkin şekilde bilgiyi işleyen ve depolayan bir kuantum bilgisayar
inşa etmiş olursunuz. Aslında Penrose, bu şekildeki bir bilgisayarın pek çok cevabı beraberinde getireceğini ve bu
cevapları farklı şekillerde birleştirmenin de beynin kendine özgün dehasını açıklamak için en iyi yol olabileceğini öne
sürer.
Penrose ve Hameroff bu konu üzerinde birlikte çalıştılar ve onların bu fikirlerini diğerleri bir süre mantıklı olarak
kabul etti, ancak daha sonra arada bazı boşluklar belirmeye başladı.
Bir fizikçinin bakış açısından, en temel problem “eşfazlılık zamanı” dediğimiz şeydi. Süperpozisyon ve
dolanıklılığın her ikisi de çok hassas oldulardır. Şöyle ki; yüksekte gerilmiş bir tel üzerindeki tek tekerlekli bir
bisikletin üzerinde pek çok kişinin piramit oluşturduğunu ve ufacık bir sarsıntı ile de düzenlerinin bozulduğunu hayal
edin. İşte bu hassasiyeti o zaman anlarsınız. Kuantum sisteminde bu eşfazlı durumun ısı, mekanik titreşim ya da
herhangi başka birşeyden dolayı kaybolması da bu örnekteki kadar hassastır. Böylece, kuantum durumunda
depolanan bilgi genellikle etrafındaki ortamda kaybolur. İşte bu problem, geçen son 20 yıldır Fisher’in de dahil
olduğu fizikçilerin, herhangi bir düzeyde kuantum bilgisayar planlayıp, düzenleme girişimlerini engellemekteydi.
Kubit ağlarını klasik bilgisayarların ötesindeki işlem gücüne ulaştırabilmek için yeterince zaman eşfazlı durumda
tutabilmek, -200 derecelere soğutulmuş ve mekanik olarak izole edilmiş ortamda bile oldukça zorlu bir mücadeleydi.
Kaldı ki; sıcak, ıslak bir beyinde, sallanıp duran bir ortam içerisinde neredeyse imkansız gibi gözüküyor.
Nöronlar, bilgiyi işlerken, bilgiyi ancak mikrosaniyeler seviyesinde tutar. Oysa hesaplamalar gösterdi ki; mikrotübül
süperpozisyonları sadece saniyenin 10 -20 ile 10 -13 arası bir zaman sürüyor.
Nörofelsefeci Patricia Churchland, daha sonra yaygınlaşacak olan fikrini 1996 yılında şöyle özetler: “Sinapslardaki
peri tozu, mikrotübüllerdeki kuantum eşfazlılık kadar açıklayıcı bir şekilde güçlü!.”
“Sıcak, ıslak beyin içinde kuantum etkiyi sağlamak, imkansız olmalı.”
Fisher da bu şüpheyi paylaştı ve şöyle ifade etti: “Penrose ve Hameroff, mikrotübüller hakkında konuşmaya
başladıklarında, bunun pek de anlamlı olmadığını hemen anlamıştım. Eğer kuantum bilgiyi kontrol altına
alamazsanız ve çevre ile dolaşık hale gelmesini engelleyemezseniz, kuantum bilgi ile çalışmak imkansızdır”.
Ancak, aynı anda şu şekilde de düşünüyordu: “Evrimin bunu çözmemiş olması garip olmaz mıydı? Yaşamın,
kuantum mekaniğini ve ondan yararlanan hassas moleküler düzeneklerini çözmesi için milyarlarca yılı
vardı”. Klasik fizikle çok iyi açıklanabilen beyindeki nöronlar arasındaki elektrik impulslar, düşüncenin ve hafızanın
temeli ise, gizli bir kuantum katmanı da nöronların arasındaki bağlantı ve ateşlenmenin nasıl olduğunu tespit edebilir.
Fisher, tanıdığı mental rahatsızlığı olan kişilerin kullandığı ilaçları için kaygı duyarken, bu konuyla ilgili Fisher’in
kişisel ilgisi de ilginç bir hal almaya başlamıştı. Fisher: “Hiç kimse hangi psikiyatrik ilaç kullanımının işe yaradığını
tam anlamıyla bilmiyor. Hangi ilaçların insan zihnini değiştirdiğini bilmek için daha çok şey bilmeliyiz.”
Fisher’in ilgisinin ilk odak noktası “lityum” olur. Lityum, pek çok ruh halini dengeleyebilen bir ilaçtır. Bilimsel
yazıları tararken, karşısına 1986 yılında yazılmış bir rapor çıkar. Bu raporda bir deney anlatılmaktadır. Deneyde
fareler, lityum-6 ve lityum-7 isimli iki lityum izotobu ile beslenirler.
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Lityum-6 verilen fareler, bakımda, yuva yapmada, yavrularını beslemede ve diğer ölçümlerde, lityum-7 verilen ve
kontrol grubu olan farelere göre daha aktiftir.
Bu yazı Fisher’in “kuantum biliş” konusunun yeniden açılabileceğini düşünmesine neden olur. Atom çekirdeğini
meydana getiren parçacıkların ve çekirdeğin “spin–dönme” ismi verilen bir kuantum mekaniksel özelliği vardır. Spin
kabaca bir çekirdeğin ne kadar elektrik ve manyetik alan içrisinde olduğunu belirtir; spin ne kadar yüksek olursa,
etkileşim de o kadar büyük olmaktadır. En düşük spin değerine sahip bir çekirdek, ½, gerçekten de elektrik alanları
ile etkileşim olmadığını hisseder. Dolayısıyla, elektrik alanları ile dolu beyin gibi bir ortamda, ½’lik spinli
çekirdekler, özellikle bozulmaktan izole olmuş olabilirler.
½’lik spinler doğada pek yaygın değillerdir. Ancak şu nokta var ki; lityum-6’nin spin değeri 1’dir ancak, beyindeki
gibi bir kimyasal ortam içinde yani su bazlı tuz solüsyonu içinde suyun ekstra protonunun varlığının, ½ spinli
çekirdek gibi davrandığı biliniyor. 1970’lerde yapılan deneylerde lityum-6’lı çekirdeklerin 5 dakika kadar spinlerini
sabit tutabildikleri belirtilmiştir. Fisher’ın bundan çıkardığı sonuç; beyin işlemleri içinde bir kuantum kontrol varsa,
lityum’un sakinleştirici etkisi, beynin kimyasındaki özellikle eşfazlı çekirdeklerin birleşmesine kadar gidebilir.
Ve bu kadar da değil. Beyinde doğal olarak Lityum-6 bulunmuyor, ancak pek çok biyokimyasal reaksiyondaki
aktif katılımcı fosfor, ½ spinli bir çekirdekle ortaya çıkabilir. Fisher’in zihnindeki düşünce tohumu yeşermeye başlar:
“Beyinde kuantum işlem olup bitiyorsa, bunun tek yolu fosforun atomik-çekirdeksel spinidir.”
Biyolojik ortamlardaki çeşitli fosfor-bazlı moleküllerin ayrıntılı eşfazlı zaman hesaplamalarından sonra, Fisher aday
bir kubit ile halkın karşısına çıkar. Bu, kalsiyum fosfat olarak bilinen Posner molekülü ya da molekül kümesidir ve
1975 yılında kemik minerali olarak tanımlanmıştır. Biyolojk moleküller ve tuzlar eklenmiş su ile laboratuvarda
hazırlanan simule beden sıvısında da gözlenmiştir. Fisher’in bu moleküller için eşfazlı bulunabilme zaman tahmini
saniyenin 105kadardır ki; bu oldukça uzun bir zamandır.
Fisher ayrıca beyinde tanımladığı bir kimyasal reaksiyonun, Posner moleküllerinde çekirdeksel spinler arasındaki
dolanıklığı ve eşfazlı durumu ürettiğini düşünmektedir. Bu proses, kalsiyum emiliminde ve pirofosfataz diye
adlandırılan bir enzimi kullanan yağ metabolizması içeren bir prosestir. Bu enzim, birbirine bağlı iki fosfat iyonundan
oluşan yapıyı ayrıştırarak iki tek iyon üretir. Teorik olarak, en azından, bu iki iyondaki çekirdeksel spinler kuantum
dolanıklık içinde olmalıdır. Onlar hücreleri çevreleyen bir sıvıda serbest bırakılırlar ve böylece Posner molekülünü
oluşturmak için kalsiyum iyonları ile birleşebilirler.
Eğer bunların hepsi doğruysa, beynin hücre dışı sıvısı yüksek derecede dolanık Posner molekülleri ile dolu olabilir.
Bu moleküller, nöronların içinde ise hücrelerin sinyallerini değiştirmeye ve tepki vermeye, düşünce ve hafıza
oluşturmaya başlayabilir.
Fisher bu konuda ortaya koyduğu fikirlerini geçen ayki Annals of Physics adlı dergide yayınlamıştır ve bu konuda
şunu ifade eder: “Ben halâ hikaye anlatma evresindeyim. Bazı deneyler yapmam lazım.”
İlk test, hücre dışı sıvıda Posner müleküllerinin bulunup bulunmadığına ait. Eğer öyleyse, Posner mülekülleri dolanık
olabilir mi? Fisher bunu laboratuvarında test ederek görmek ister. Bunun için kimyasal reaksiyon yaratır ve bu
reaksiyonun dolanık fosforlu atomik spinler oluşturmasını düşünerek, bu solüsyonu iki test tüpüne boşaltır ve bu iki
tüpten açığa çıkan ışık arasındaki kuantum ilişkisini araştırır. Fisher: “Bu şekildeki ilişkileri gözlemleyerek,
kuantum biliş durumunu açıklayabilirsiniz. Bu test yapılabilir ve ben de bunu yapıldığından emin olmak
istiyorum.”
Penrose, şu ana kadarki hikayeden heyecan duymakta ve şöyle söylemektedir: “Stuart Hameroff ve ben çekirdeksel
spinlerin uzun-süreli hafıza için önemli bir içerik olabileceğini uzun bir zamandır düşünüryorduk. Matthew Fisher’in
fikri buna çok pozitif bir katkı sağlayabilir.”
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Penrose halâ kendi mikrotübül hipotezinden vazgeçmiş değil. Ancak, bu yeni önerinin kalıcı hafıza konusuna ek bir
açıklama olabileceğini düşünüyor. Penrose: “Bilinç olgusunun, daha çok birbiri ile bağlantılı mikrotübüllerin
kunatum davranışları ile ilgili olduğunu düşünüyorum.”
Penrose’a göre, kütle çekimin kuantum durumları üzerindeki etkisi ile eşfazlılığın değişiyor ve bu bilincin oluşmasını
sağlıyor. Mikrotübüllerin çekirdekten daha ağır olması nedeniyle de, mikrotübüllerin bu etkileşimi oluşturma
ihtimalinin de daha fazla olduğunu düşünüyor.
Fisher bu yoldan gitmiyor ve yazıdığı makalesinde özellikle bilincin “b”sini bile kullanmıyor, onun yerine daha iyi
tanımlanabilen hafıza gibi kavramlar üzerinde duruyor.
Fisher’in öne sürdüğü fikir çılgınca olmayabilir ama kuşkucuların beyindeki kuantum etkisine yeniden bakmalarına
neden olabilir mi? Thagard kendisini açık fikirli olarak ilan etmiştir. Fotosentez gibi bazı biyolojik işlemlerin, uzun
süreli eşfazlı kuantum durumları içerdiğine dair kanıtların son yirmi beş yılda epeyce biriktiğini açıklamaktadır.
Oxford Üniversitesi’nden Vlatko Vedral de Fisher’in çalışmasını bir miktar kayda değer görmekte. Vedral: “Sıcak,
ıslak beyin ortamında eşfazlılık düşüncesi bence cahilce”. Ayrıca, Fisher’in mekanizmasının tam olarak hangi
kısmının çalışabileceğinden pek de emin değil. Vedral: “Ama en azından Fisher, bu konunun daha da
ileride derinlenlemesine incelenebilmesi için bazı deneyler ortaya koymuştur.”

Herhangi bir başarıya ulaşmak için, Fisher’in sıraladığı fikirlerin test edilmesi gerekir. Örneğin; şu lityum ile ilgili
soru ve ayrıca beyinde civanın etkisinin* ilgili spin etkilerinin açıklayıp açıklayamayacağı gibi. Yaygın bir şekilde
bulunan bazı civa izotopları sıfırdan farklı atomik spinlere sahiptir ve Posner molekülü içinde yakalanırsa, fosforun
atomik spinlerini eşfazlı yapıyor olabilir.
Sorular gelmeye devam ediyor.
Kafayı çarpmak, eşfazlılığı bozduğu için hafıza kaybına neden olabilir mi?,
Beyinde dışarıdan oluşturduğumuz manyetik uyarım ile beyin durumlarını değiştirebilmenin sebebi atomik spinler
mi?
Fisher, Kaliforniya Stanford Üniversitesi’nden nörobilimciler ve moleküler biyologlar ile çalışıyor ve bu soruların
cevabını bulmak için araştırma iznini kullanıyor.
İngiltere, Guilford’daki Surrey Üniversitesi’nden moleküler biyolog Johnjoe McFadden, bir kere daha en basit
açıklama doğruya en yakın olandır bakışı ile yaklaşır: “Eşfazlılık hikayesini oluşturmak için, bir araya getirilmesi
gereken çok fazla şey var ve eğer bunlardan bir unsur bile olmasa, herşey dağılır gider.”
Thagard da dağılıp gitmeyi bekleyenlerden: “İlginç psikolojik fenomeni açıklamak için ekstra bir açıklama
seviyesine gerek var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum. Ancak Fisher’in bu ortaya koyduğunu da ciddi bir
şekilde değerlendirmemek için de bir neden yok. Bilimin en güçlü noktalarından bir tanesi insanların farklı
yaklaşımları denemesi ve bunlardan rekabete girilebilecek açıklamalar elde edebilmesidir. Bu çok iyi ama ben
paramı farklı bir tanesi üzerine koydum.”
Bu arada Fisher da 20.000 dolarını, depresyon ve benzer zihinsel durumları tedavide lityum-6 ile zenginleşmiş
bileşimlerin patentini almak için harcıyor ve son olarak Fisher şunu soruyor: “Kuantum biliş, nörobilimi anlamada
kaçırdıklarımızı anlamamızı sağlayabilir mi?” ve refleksif bir şekilde cevap da veriyor: “belki de evet!”.
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NOTLAR:
*CİVA ETKİSİ: bu fenomen “deli şapkacı” hastalığı olarak bilinir. Çünkü zamanında şapka yapımı sırasında
kullanılan civadan dolayı çalışanlar uzun süreli civa etkisine maruz kalmışladır ve sinir sistemleri etkilenmiş,
dengesizleşmiş ve delirmeye başlamışlardır.
*Occam’ın ustrası: en basit açıklama doğruya en yakın olandır bakışı.
Çeviren: AylinER
Bu makale, 5. Aralık.2015 tarihli New Scientist Dergisinin 28-31 sayfalarından çevrilmiştir.
Makale linki: https://www.newscientist.com/article/mg22830500-300-is-quantum-physics-behind-your-brains-ability-to-think

Bilim İnsanları Farelerin Bilinç Halini Değiştirdi

Bilim insanları talamusun beyin aktivitesini değişik bilinç hallerindeyken nasıl ayarladığını fareler üzerinde çalıştılar.
Bilim insanları farelerin beyin aktivitesini değiştirebildiklerini gösterdiler. Ve hatta talamusun merkezinde yer alan ve
uyanıklığı düzenleyen nöronların ateşlenme oranını değiştirerek fareleri uyandırabildiklerini ya da bilinçsiz bir hale
sokabildiklerini ortaya koydular.
“Sonuçlarımız merkezi talamusun, beyni farklı aktivite ve uyanıklık durumlarına ayarlayan bir radyo kadranı
gibi çalıştığını ileri sürmektedir.” Jin Hyung Lee, Ph. D. Stanford Üniversitesi ve çalışmanın baş yazarı.
Beynin derinlerinde yer alan talamus, sinirsel sinyalleri vücuttan kortekse gönderen bir değişim istasyonu gibi
davranır. Merkezi talamustaki nöronların hasar görmesi, uyku, dikkat ve hafıza gibi konularda problemlere yol
açabilir. Önceki çalışmalar talamustaki nöronları uyarmanın, minimal bilinç hallerinden kaynaklı bir travmatik beyin
yaralanması geçiren hastaları uyandırabileceğini öngörmektedir.
Dr. Lee’nin ekibi uyuyan farelerin merkezi talamusunda yer alan ışığa duyarlı nöronlara lazer sinyali tuttu. Bu işlem
hücrelerin ateşlenmesine neden oldu. Saniyede 40-100 arasındaki yüksek frekanslı uyarımlar fareleri uyandırdı. Tam
tersine saniyede 10 uyarımlı düşük frekanslı uyarımlar uykuya dönmeden önce fareleri kaskatı kesen ve boşluğa
bakmalarına neden olan yokluk nöbetini andıran bir hale soktu.
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“Bu çalışma uyku ve uyanıklığı kontrol eden beyin devre şemasını anlamada büyük bir adım attırdı.”
Yejun(Janet) He, Ph. D., NINDS.
Bilim insanları beyin aktivitelerini taramak için fonskiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullandı.
Yüksek ve düşük frekanslı uyarımların fareleri tamamen farklı aktivite durumlarına soktuğunu gördüler. Yüksek
frekanslı uyarımlarla yükselen kortikal beyin bölgeleri düşük frekanslı uyarımlarla engellenmiştir. Elektronik kayıtlar
sonuçları doğrulamıştır. Somatosensori korteksteki nöronlar merkezi talamusa yapılan yüksek frekanslı uyarımlar
sırasında daha fazla ateşlenirken düşük frekanslı uyarımlar sırasında daha az ateşlenmiştir.
“Dr. Lee’nin yenilikçi çalışması beyin çalışırken kullanılan görüntüleme teknolojilerinin gücünü
göstermektedir”, Guoying Lii, Ph. D. NIBIB.
Bir bölgedeki aynı nöronların ateşlenme hızını değiştirmek beynin geri kalanında değişik etkilere nasıl öncülük
edebilir?
Daha ileriki deneyler, düşük frekanslı uyarımlar sırasında, komşu bir beyin bölgesi olan zona incerta’da* yer alan
engelleyici nöronlardaki eşsiz ateşeleme modelinin farklı etkileri meydana getirdiğini ileri sürmektedir. Bu beyin
bölgesindeki hücrelerin duyu korteksindeki hücrelere engelleyici sinyaller gönderdiği ortaya çıkarılmıştır.
Elektriksel kayıtlara göre merkezi talamusa yapılan düşük frekanslı uyarımlar sırasında, zona incerta nöronları daha
çok uyku sırasında görülen bir mil(spindle) modeli şeklinde ateşlendi. Tam tersine, bu model yüksek frekanslı
uyarımlar sırasında meydana gelmedi. Dahası, bilim insanları merkezi talamusa yapılan düşük frekanslı uyarımlar
sırasında zona incerta nöronlarının ateşlenmesini engellediklerinde duyu korteksteki hücrelerin ortalama aktivitesi
artmıştır.
Bununla birlikte talamusa yapılan derin beyin uyarımları, travmatik beyin yaralanmalarının tedavisi için umut
vaadetmektedir. Azalmış bilinç seviyesine sahip hastalar bu tedaviler sırasında yavaş ilerleme kaydedecektir.
“Beyin devrelerinin uyanıklık hallerini nasıl düzenlediğini gösterdik. Bu bilginin beyin yaralanmaları ve diğer
nörolojik hastalıklar için daha iyi tedaviler geliştirmesini umuyoruz” Dr. Lee.
*Zona incerta: Thalamus ile subthalamus arasındaki bölgede bulunan ince bir gri cevher tabakasıdır.
Mesencephalon ve thalamus’taki retiküler hücrelerle bağlantılıdır. Optik ve vestibular impulsların
değerlendirilmesiyle ilgilidir.
Çeviren : Gültekin Metin
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151217151716.htm

Kalp Hastalıklarının Bağırsak Yoluyla Tedavisi
Araştırmacılar kalp hastalıklarını bağırsak yoluyla tedavi etmek için olası bir yöntem tanımladı

Araştırmacılar bağırsaklardaki mikropları hedef almanın, kırmızı et, yumurta ve çok yağlı günlük ürünler gibi
besinlerin neden olduğu kalp hastalıklarını tedavi edebileceğini ilk kez gösterdiler.
Cleveland Clinc araştırmacıları bağırsaklardaki mikropları hedef almanın kırmızı et, yumurta ve çok yağlı günlük
ürünler gibi besinlerin neden olduğu kalp hastalıklarını tedavi edebileceğini ilk kez gösterdiler.
Bu özgün girişim, araştırma ekibinin önceki keşfi olan TMAO (trimetilamin N-oksit, hayvansal yağların sindirimi
sırasında meydana gelen bir yan ürün) etrafında dönmektedir. TMAO damar tıkanıklığı ve kalp hastalığı ile ilişkilidir.
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Ekip şuan doğal olarak meydana gelen DMB (3,3-dimetil-1-butanol) adlı bir inhibitör tanımlamış durumda. DMB
soğuk sıkım saf sızma zeytinyağında ve üzüm çekirdeği yağında bulunmaktadır. DMB, TMAO seviyesini
düşürmektedir ve farelerde damar tıkanıklığını azaltmaktadır.

Bu keşif Amerika’da 1 numaralı katil olan kalp hastalıklarının önlenmesi için yeni potansiyel bir tedavisel yaklaşımı
temsil edebilir. Aynı zamanda diyabet gibi bağırsakla bağlantılı diğer metabolik hastalıkların tedavisinde de
kullanılabilir.
TMAO ile bağırsak mikropları ve kalp hastalıkları arasındaki bağ ilk olarak dört yıl önce Stanley Hazen
öncülüğündeki aynı araştırma ekibi tarafından keşfedildi.
“Damar tıkanıklığı, obezite ve diyabet gibi birçok kronik rahatsızlık bağırsak mikroplarıyla bağlantılıdır.” Dr.
Hazen “Bu çalışmalar, bağırsakta başlayan beslenmeyle tetiklenen kalp hastalıklarını önleyebileceğimizin ya
da ilerleyişini geciktirebileceğimizin heyecan verici olasılığını göstermektedir.”
TMAO, bir bağırsak metabolitidir (yan ürün). Kolin, fosfatidilkolin(lesitin) ve karnitin’in sindirimi sırasında
meydana gelir. Hayvansal gıdalarda bolca bulunur. Kan TMAO seviyeleri, klinik çalışmalara göre yüksek riskli kalp
krizleri, felç ve ölüm ile ilişkilidir. Karnitin kırmızı et ve ciğerde bol bulunur, kolin ve lesitin sığır eti, kuzu eti, ciğer,
yumurta sarısı ve çok-yağlı günlük ürünlerde bol bulunur.
Mevcut çalışma ilk olarak, TMAO ve komensal mikrobik trimetilamin(TMA) üretimini hedeflenen şekilde
engellemenin beslenme kaynaklı damar tıkanıklığını engellemeye yardım edebileceğini ileri sürmektedir. Araştırma
ekibi TMA üretimini 3,3-dimetil-1-butanol (DMB) kullanarak, yüksek kolin ve karnitin içerikli beslenen farelerde
engelledi. İnihitör ile tedavi edilen fareler daha az TMAO’ya sahipti ve daha az damar tıkanıklığı üretti. DMB bir
antibiyotik değildir. Bu önemli faktör, uygulanacak bir tedavinin bağırsak florasını koruyarak ve dünya genelinde bir
kriz olan aşırı antibiyotik kullanımını ve antibiyotik direncini engelleyerek, belirli bir mikrobik yolu hedef
alabileceğini ileri sürmektedir.
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“Bu tarzdaki beslenme tabanlı kalp rahatsızlıklarını engellemede ‘mikrobiyoma ilaç vermenin’ etkili bir yol
olduğunu gösterebiliyoruz. İnhibitör bağırsak bakterileri tarafından üretilen yan ürün oluşumunu
engellemektedir. TMAO seviyesinin indirilmesine ve beslenmeye bağlı damar tıkanıklıklarının engellenmesine
öncülük etmektedir.” Dr. Hazen “Bu insan hücrelerinde kolesterolü engellemek için kullandığımız statine
benerlik göstermektedir.”
Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi’ne göre kalp hastalıkları Amerika’da yılda yaklaşık 610,000 kişiyi
öldürmektedir. Bu her 4 ölümden birine denk gelmektedir. Amerika’da hem erkek hem de kadınlar için önde gelen
ölüm sebebidir.
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151217130454.htm

Tanrı Fikri ve Çoklu Evren Teorisi
Evren içre evrenlerde TANRI NEREDE?

Evren, bir kuantum parçacığının varlıkta açığa çıkışı ile başladıysa, uzay zaman ve tüm bu parçacık aleminde tanrı
olmadan genişliyorsa, nasıl olup da hayat için bu kadar uygun bir durumda olabiliyor?
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Orta çağdaki felsefeciler için evrenin bu mükemmelliği, tanrının varlığının kanıtı için anahtar rolündeydi. Evren,
akıllı yaşam için o kadar uygundur ki; bu ancak güçlü, cömert, dışsal bir ilahın ürünü olmalıydı. Günümüz dini
öğretisine göre de, tüm bu evren tesadüfen biraraya gelmiş olamazdı.
Modern fizik de bu “hassas ayarlanmış evren problem”i ile boğuşmuş ve kendi cevaplarını bulmuştur. Eğer tek bir
evren var ise, yerçekimsel ve kozmolojik sabitlerdeki küçük bir değişiklik, bambaşka bir evren ile karşılaşmamıza
neden olacaktı. Oysa, kendi farklı sabitlere sahip pek çok evrenli bir “çoklu evren” varsa, problem çözülmüş
olur: “buradayız, çünkü evrenler içerisinde uygun bir evren içinde kendimizi bulduk“. Mucize yok, plan yok,
yaratıcı yok.
Kozmolog Bernard Carr şöyle dillendiriyor: “Tanrıyı istemiyorsanız, o zaman çoklu evrene sahipsiniz demektir”.
Peki bu, gerçekten de bizim tek seçeneğimiz mi? Tanrılık hakkında düşünmek için başka bir yol var mı?
Batı felsefesinde, sonsuz dünyalar teorisinin ortaya atılışı 2500 yıl öncesine, eski yunanıların “atomcu”larına dayanır.
Leukippos, Demokritos, Epiküros gibi felsefeciler için evren, mikroskobik, parçalanmayan madde parçalarından,
atomlardan oluşmaktadır. Bu atomlar, bir vorteks oluşturana kadar sonsuza kadar rastgele bir şekilde bir boşlukta
birbirleri ile çarpışırlar.
Bu vorteksde ağır elementler, dünyayı oluşturmak için biraraya gelirler, hafif elementler ateş gibi merkezden uzağa
doğru dağılırlar ve orta ağırlıktaki elementler de su ve havayı olutururlar. Dolayısıyla, başka yerlerdeki parçacıklar da
diğer sonsuz sayıdaki dünyaları yaratmak için vorteksler oluşturmaktadırlar. Bu dünyalar öldüğünde, onların atomları
başka yerlerde, yeni dünyalar oluşturmaya devam ederler.
Bu dünyalardan bazıları küçük, bazıları büyük, bazıları sönük, cansız, bazıları da bizimki gibidir. Ancak hepsi de
sonsuz uzaydaki rastgele çarpışmaların sonucudur ve bunun için bir tanrıya gerek yoktur. Atomcular için “tanrılar”,
derin düşünceye dalmış, tefekkür ile meşgul olan aydınlanmış bilgelerdir. Bu tanrılar mevcuttur ama bizim dünyamızı
yaratmazlar, dünyamızda yaşamın devam etmesine müdahele etmezler, onlar bir şekilde bu konu ile alakalı
değillerdir.
Eğer atomcular bize uzaysal bir çoklu evren modeli öneriyorsa, o zaman “Stoic” olarak adlandırılan onların
muhalifleri de bize maddi, geçici bir evren modeli öneriyor. Stoic’ler için madde devam eder, sürekliliği vardır.
Atomlar yoktur, boşluk yoktur ve diğer dünyaları yaratabilecek bizim kozmosumuzun ötesinde hiç bir şey yoktur.
Daha da açıkçası, bizim dünyamız tektir. Stoic’ler için kozmos, nihayetinde son bulacaktır ve güneş dünyayı alevler
içinde yuttuğunda, bu, sadece dünyanın yeniden doğması için olacaktır. Evrenin periyodik yıkımı ve yeniden
doğması, ilk Stoic kozmolojisinin “ekyprosis” adlı bir sürecin göze çarpan özelliğidir.
Atomcular tanrılarını kozmosun dışına attıklerı kadar, Stoic’ler de onu tüm bu sürece dahil etmektedirler. Stoic’lerin
tanrısı kozmosun kendisinin canlandırma kuvvesidir: yaratan, devam ettiren, çözen, ortaya çıkaran, herşeyi yeniden
yaratan… Eğer atomcular etkin bir şekilde tanrının varlığını reddediyorsa, o zaman Stoic’ler de etkin bir şekilde
panteisttirler: dünya “tanrı” diye adlandırılanın kendisidir.
Birbirine rakip olarak çarpışan eski çoklu evrenler düşüncelerinden bir tanesi uzaysal, diğeri de maddeseldir, bir
tanesi tanrı tanımaz, diğeri pantesittir, bir tanesi rastgele, diğeri rastgele olmayan, önceden belirlenmiştir. Ancak her
ikisi de geleneksel “Tanrı” fikrine tamamen karşıdır.
Dolayısıyla, çoklu evrenler modeli günümüzde ne kadar ürkütücü ya da tehditkar gözükürse gözüksün,
çocukluğumuzu atomcuların kamplarında alternatif evrenleri modellemekle geçirmişi olsaydık veya Stoic’lerin
tapınaklarında kozmosun sonsuz geri dönüşümünü tefekkür etmiş olsaydık da, her ikisi de o kadar iç karartıcı
olmayabilirdi.
Ama tabii ki, bunları yapmadık. Her iki gelenek de çok farklı bir tanrı kavramına karşı kayboldu gitti: bizimkisi gibi
zaafları olmayan, değişmeyen bir akla sahip, tüm kuvveleri ile kozmos üzerinde varolan güce… Peki bu nasıl oldu?
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Plato, tek bir evren yaratan bir yaratıcının üzerinde ısrarla durmuştur ve bunu şöyle ifade etmiştir: “sadece bir evren
olduğu doğru mu, yoksa çokluktan ya da sonsuzluktan konuşmak mı doğru olur?” diye sorgulamış ve “bizim
evrenimiz vardı, var olmaya devam ediyor ve tek tanrının yarattığı tek yaratılan evren olarak devam
edecek …”
Aristo’nun ise farklı bir fikri vardı ama onunki de tek bir kozmosa yönelikti. Atomcular hristiyanlığın ilk
zamanlarında, hedonist-hazcılar, ahmaklar ve yozlaşmışlar olarak görülmüştür. Düşünceleri ile Batı Hıristiyanlığını
şekillendiren Aziz Agustin, Tanrı’nın Şehri adlı tanınan eserinde atomcuların argumanlarını çürütmeye gerek
duymamıştır. Öte yandan, Stoic’lerin evrenin hem döngüsel, hem mükemmel olduğu ve her dünyanın öncekiler kadar
aynı olduğunu söylemeleri Agustin’i neredeyse delirtecekti. Agustin için bu şu anlama geliyordu: ruhların yaratılıp,
kovulduktan sonra, dönüşseler veya dönüşmeseler, kurtarılıp kurtarılmasalar bile, cennet veya cenhenneme gittikten
sonra tekrar evrensel döngüye girip aynı hayarı yaşarlar. Agustin bu fikirden nefret etti ve “Tanrı, onların doğru
olması gerektiğini düşündükleri şeylerin dile getirilmesini yasakladı” diyerek onların fikilerine karşı çıkarak,
sövüp saydı. Agustin teselliyi İncil’de buldu.Romalılar 6:9:”İsa bizim tüm günahlarımız için bir kere ölmüştür”.
Agustin bunun şu anlama gelmesi gerektiğini not etti: “İncilde yazılandan dolayı, bizden önce ve sonra başka
dünyalar olamaz. İsa’nın sonsuz sayıdaki dünyalara yaşaması için yollanacağını, öğretici olacağını ve öleceğini
düşünebiliyor musunuz?”. Sadece tek bir mesih olmalı, tıpkı Tanrı’nın insan şekline girmesi, vücud bulması gibi.
Bu yüzden sadece tek bir dünya var!…
Tüm farklılıklarına rağmen, atomcular ve Stoic’ler egemen güç olan ilah anlayışına kurban gittiler. Modern
kozmoloji öncesi, günümüz modern kozmolojinin bu fikirlerin tam tersine tavır almasına sebep olmuştur: “Çoklu bir
evren olduğunu düşünmüyorsanız, siz en iyisi gidin bir tanrıya inanın!”
Acaba, tanrı ve çoklu evren hakkında daha az muhalif başka bir açıklama olabilir mi? Bence var ve ben bunu
keşfetmek için sizleri iki kişi ile tanıştırmak istiyorum: Cusa’lı Nikola ve eski Dominiken tarikatı üyesi, bilge bir kişi
olan Giordano Bruno. Bruno günümüzde laik bilimin babası, kurucusu olarak biliniyor. Bu iki kişinin evren
hakkındaki vizyonları neredeyse aynıdır. Ancak aralarındaki çok küçük farklılık, her ikisini de farklı kaderlere
sürüklemiştir.
Bilim tarihinde, Batlamyos’un (ikinci yüzyılda Mısır’da yaşamış Yunanlı coğrafyacı ve astronom) dünyanın
gökkürenin merkezinde olduğuna dair kozmos vizyonu, 16. Yüzyılın ortalarında Kopernik’in güneşi merkeze
koymasına kadar alternatifsiz kabul gören bir fikirdi. Ancak, Kopernik’ten 100 yıl önce, Cusa çok daha radikal bir
fikri ortaya koymuştu: “Evrenin bir merkezi yoktur. Her an herşey hareket halindedir ve bu yüzden, her bir
gözlemciye göre dünya, güneş ya da başka bir yıldız, hareket etmeden bir şeylerin merkezindeymiş gibi ve
diğer şeyler de onların çevresinde hareket halinde gibi gözükebilir. Eğer herşey hareket ediyorsa, o zaman
belirli bir merkez de yoktur. Herhangi kozmolojik bir cisme bir başlangıç belirleyin, onun etrafındaki görülür
alan, dünya diye adlandırılabilir”. Bu görüş, çoklu evrenin modern versiyonu gibi gözükmekte: “Bizim evrenimiz,
çok daha büyük bir kozmosun görülebilir bir kısmı“. Çoklu evren modelindekigibi, Cusa’nın evreni de, kendisi
dışında bir şey olmayan, mekansal sınırı olmayan bir evren. Cusa kozmosa “sonsuz” demeyi reddetmiştir. Çünkü o,
yaratıcısına bağlı bir evrendir. Cusa’nın terminolojisinde, Tanrı’nın kendisi “mutlak sonsuz” olurken, yaradılış
“daralmış- büzüşmüş bir sonsuzluk”ta mevcuttur.
Bu ayrım bir tarafa, Cusa, Stoic’lerin tanrıya benzeyen, tanrı gibi gözüken evren gibi aykırı düşüncelerine
yaklaşmaktadır. Tanrı gibi, Cusa’nın evreninin de sınırları yoktur. Tanrı gibi, evren de olan herşeyi kapsadığı gibi,
olacakların da tohumlarını içerir. Cusa bunu şu şekilde anlatır: “Bu sanki Yaratıcının “Yaradılış OLsun..” diye
“konuşmuş olması gibi.. ve tanrı, sonsuzluğun kendisi olduğu içindir ki; yaratılmaz, yaratır..
Geleneksel hristiyan doktrini, insanın Tanrı’nın görüntüsü, suretinde yaratıldığını öğretmektedir. Cusa: “insan değil,
evren tanrının suretindedir” diyerek bu fikre karşı çıkmıştır. Ve ona göre eğer insanlar tanrısal değillerse, o zaman
tanrı da insana benzemez. Tanrı gökyüzündeki babamız değildir, Tanrı evrene benzer.
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Bu fikrinden dolayı, Cusa’nın başı kilise ile biraz derde girer. Düşüncelerinden dolayı tüm hristiyan alemi ile başını
derde girebilme korkusu, onun kozmoloji fikirlerinin sonu oldu, kilise ile arasını düzeltti hatta kardinal bile oldu.
Ancak, Giordana Bruno o kadar da şanslı değildi, 100 veya 150 yıl sonra benzer şeyleri söyler ama engizisyon
tarafından ölüme mahkum edilir. Bruno’nun dinsel devrim uyanışına ve Koperniğin dünyanın kozmosun merkezinde
olmadığına dair teze denk gelen bir zamanda fikirlerini ortaya koyması onun talihsizliği olmuştur. Ancak, Bruno’nun
sonunu getiren en büyük faktör, Cuso’nun kozmoloji fikrinde yaptığı çok ufak bir değişimdir. Bruno’ya göre, evren
“daralmış-büzülmüş” bir şekilde sonsuz değil, evren gerçekten hem güç, hem de ölçü olarak da sonsuzdu. Bruno
için evren sonsuz, sınırsız olmalıydı. Çünkü yaratıcısı öyleydi.
Ancak, eğer evren sonsuz ve sınırsız ise, o zaman öncesinde, sonrasında ya da ötesinde, evren dışında Tanrı
olamazdı. Mahkeme süresince, Bruno, evrenin bazı anlamlarda Tanrıdan farklı olduğuna ve mesihin diğer herhangi
bir kişiden daha özel olduğuna yönelik yaptığı açıklamalarla engizisyonu ikna edemedi. Aslında anlatmak istediği
şey; sınırsız sonsuz evrenin herşeyin — herkesin tanrı dediği– kaynağı, herşeydeki yaşam ve sonun olduğu idi. Bu,
kısaca, panteizm’dir. Ama bu, sonsuz döngüleri olan Stoic’lerin panteizmi değildir.
Aslında, bu gibi panteizmler teolojik olarak ateismden çok daha tehditkardır. Çünkü, tanrı ile işaret edilenin anlamını
değiştirmektedirler; tanrı, dünyanın ötesindeki insana benzeyen bir yaratıcı değil, ondaki yaratıcı kuvvedir.
Dolayısıyla, tanrı ile çoklu evrenler arasında bir şeçim yapmak zorunda değiliz.Onu yerine, yaradılış, güç-kuvve,
yenilenme ve muhafaza, himaye gibi ilahi terimlerin ne anlama geldiğini yeniden düşünebiliriz. Modern kozmolojinin
bizlerden istediği; dini terketmek yerine, yaşam sunanın, HAYat verenin, nereden geldiği, neyin kutsal olduğu ve
nereye gideceğimiz konusunda farklı düşünmemiz olabilir mi?
Çeviren: AylinER

Yeni Süpernova
Güneş’ten 570 milyar defa daha parlak olan süpernova bilinen fizik kurallarını zorluyor
Bu, tüm insanlık tarihinde şu ana dek keşfedilen en güçlü süpernova.
ASASSN-15 lh* teleskobik incelemesiyle, çok nadir ve “son derece parlak süpernova” sınıfına ait olan bir
süpernova bulundu. Bu süpernova, bizim güneşimizin gelecek 10 milyar yıl içinde üreteceği enerjiden 10 kat daha
fazla enerjiye sahip ve tipik bir süpernovadan 200 kat daha parlak.
Üstelik ASASSN-15 lh sadece 3.8 milyar ışık yılı uzaklıkta ve bu da onu şu ana dek görülen en yakın “süper parlak
süpernova” yapmaktadır. Bu, onu bulan takım için büyük bir sürpriz oldu.
Bir ressamın ASASSN-15lh yorumu: Güneş sistemi dışında, 10000 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenden böyle
görünebilir.
Şili-Cerro Tololo’da, ASAS-SN’nin 14 cmlik ikizi olan teleskoplarca keşfedilen süpernova, bir resimde geçici bir ışık
noktası olarak ortaya çıktı ve önce özel bir şey olarak algılanmadı. Ancak başka teleskoplar da kullanılıp,
parıldamanın sönmekte olan görüntüsüyle ilgili ilave gözlemler sağlanınca, Dong ve arkadaşları çok önemli bir şey
görmüş olduklarını fark ettiler. İlk belirti olarak, ilk keşiften 7 gün sonra Şili’deki 2.5m du Pont teleskobu
süpernovanın bir spektrumunu yakaladı. Dong: “Spektrumu gördüğümüzde çok şaşırdık. Daha önce gördüğümüz
hiçbir süpernovaya benzemiyordu”dedi.
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Dong ve ekibi, farklı teleskoplarla, spektrumu defalarca inceleyerek süpernovanın yerini onayladılar. Ancak bu işin
kolay kısmıydı. Süpernovanın fiziksel olarak nasıl var olabildiğinin teorisini sunmak çok daha zordu.
Hipotezlerden bir tanesi bilindik fizik kurallarının sınırlarını zorluyor. Eğer ASASSN-15lh’in ana yıldızının, dıştaki
gaz tabakaları dağılsa ve sonrasında da iç çekirdek çökerek magnetar denilen yoğun ve son derece hızlı dönen
manyetize çekirdeği oluştursa, bu çökmeden oluşan manyetize rüzgar dıştaki maddeyi etkileyerek devasa bir patlama
yaratabilirdi. Mesele şu ki, bu durumda magnetarın 1 milisaniyede 1 devir ( yani dakikada 60000 rpm) yapmış olması
gerekir. Bu da bilim insanlarının fiziksel olarak olası kabul ettikleri şeylerin sınırlarını zorlamaktadır. Magnetar
görüşü doğru olmayabilir, ama gayet akla yatkın. Bu arada, uzmanlar başka açıklamalar da bulmaya çalışıyorlar.
Süpernovaya kaybolurken bakmak, onun hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacak. Bir süpernova
kaybolurken, çok daha şeffaf olur, bu da bilim insanlarının daha iç tabakaları incelemelerini mümkün kılar. ASASSN teleskobu, her 2-3 gecede bir, görünen tüm gökyüzünü taramaya devam edecek. Ekip, ASASSN-15lh’nin diğer
özelliklerini incelemek için Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanarak zaman tasarrufu ettiler. Bu çalışmalar evrenimizde
gerçekleşen müthiş olaylar için bir tavan oluşturabilir.
KISALTMALAR : ASASSN-15 lh : “Tüm Gökyüzünde Otomatik Süpernova Araştırması”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/space/superluminous-supernova-is-570-billion-times-brighter-than-the-sun-pushes-limits-ofknown-physics/

187

Mitokondriler Hücre Yaşlanmasını Tetikliyor

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip ilk defa, hücrenin bataryası olan mitokondrinin yaşlanma üzerinde
çok etkili olduğunu gösterdi.
Bugün EMBO dergisinde yayımlanan ve Dr Joao Passos tarafından New Castle Üniversitesi’nde yürütülen bir
çalışmaya göre, yaşlanan hücrelerden mitokondriler çıkarılınca, bu hücreler genç hücrelere benzemeye başlıyor. Bu
deney sayesinde, mitokondrilerin hücre yaşlanmasındaki önemi ilk defa ispatlanmış oldu.
Bu da bilim insanlarını, mitokondriyi hedef alarak, hücre yaşlanmasına karşı yeni teoriler geliştirmeye bir adım daha
yaklaştırmaktadır.
Hücre Yaşlanmasına Meydan Okumak
Yaşlandıkça vücudumuzdaki hücreler çeşitli şekillerde hasar görürler ve artan şekilde inflamasyona (iltihap,
bozulma) sahip olurlar. Bunların her ikisinin de yaşlanma sürecine katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
Çalışma grubu, laboratuarda geliştirilen insan hücreleri ile bir dizi genetik deney gerçekleştirdiler ve mitokondrilerin
hepsini olmasa da çoğunluğunu yaşlanan hücrelerden çıkarmayı başardılar. Hücreler normalde kusurlu mitokondriyi
“mitofaji” denen bir süreç ile saf dışı bırakırlar. Bilim insanları bunu çok daha büyük ölçeklerde başlatıp, hücre
içindeki mitokondrinin tamamı fiziksel olarak çıkartılana dek hücreleri kandırmayı başardılar.
Yaşlanmış hücrelerin mitokondrilerini kaybettikten sonra, genç hücrelerinkine benzer özellikler sergilediklerini
gördüler, yani yenilenmişlerdi. Inflamatuar moleküllerin (iltihaplı, bozulmuş) seviyelerindeki, serbest oksijen
radikallerindeki ve de hücre yaşlanmasına sebep olanlar arasında bulunan genlerin ekspresyonundaki (DNA dizisi
olan genlerin, fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi süreci) düşüş seviyesi, genç hücrelerde beklenen kadar
gerçekleşti.
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Mitokondri üzerine yeni görüşler
Dr Joao Passos: “Bu, heyecan verici ve şaşırtıcı bir keşif. Mitokondrinin hücre yaşlanması üzerinde etkisi
olduğunu zaten biliyorduk. Ama bilim insanları bu etkinin ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyorlardı.”
Bu yeni bulgular mitokondrinin hücre yaşlanmasında gerçekten de çok etkili olduğunu göstermektedir.
New Castle Üniversitesi’ndeki ve de İngiltere ile Amerika’daki üniversiteler de dahil olmak üzere, mitokondrinin
yaşlanma üzerindeki katkısını gösteren yeni bir mekanizma deşifre ettiler. Hücreler yaşlandıkça mitokondrial
biyogenezin (mitokondrinin kendi kendini kopyaladığı karmaşık bir süreç) hücre yaşlanmasında önemli bir etmen
olduğunu belirttiler.
Dr Clara Correia: “İlk defa bir çalışmada, hücre yaşlanmasında mitokondrinin önemli olduğu gösterildi. Artık
hücre yaşlanmasıyla savaşmak için mitokondriyi hedef alan tedaviler tasarlamaya bir adım daha yakınlaştık.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://medicalxpress.com/news/2016-02-mitochondria-triggers-cell-aging.html

Dünyayı Saran Görünmez Kalkan
BİLİM İNSANLARI DÜNYAYI SARAN GÖRÜNMEZ BİR KALKAN KEŞFETTİ, NASIL MEYDANA GELDİĞİ
ŞAŞKINLIK UYANDIRIYOR

Bilim insanları Dünya atmosferinin üzerinde dikkate değer bir şey keşfetti. Dünya’nın yaklaşık 11500km üzerinde,
görünmez bir kalkan var ve bilim insanları bu kalkanı “Uzay Yolu filmindeki güç alanlarına” benzetiyorlar.
Front Line Desk’e göre bu kalkan, Van Allen radyasyon kuşakları içinde keşfedildi. Van Allen radyasyon kuşakları
Dünya’nın üzerinde, yüksek enerjili elektron ve protonlarla dolu lokma şeklindeki iki halkadan oluşmaktadır. Mevcut
konumunu Dünya’nın manyetik alanıyla koruyan Van Allen radyasyon kuşakları, güneşten gelen enerji
düzensizliğine göre şişip büzülmektedir. Van Allen radyasyon kuşakları ilk kez 1958’de keşfedilmişti. Bilim
insanları, Dünya yüzeyinden 40000km yukarıya kadar genişleyen biri iç, diğeri dış kuşak olmak üzere iki kuşak
keşfetmişti.
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Bununla birlikte, geçen yıl, Colorado Boulder Üniversitesi’nden Profesör Daniel Baker ve ekibi 2012’de üçüncü bir
geçici “depolama halkası” bulmak için fırlatılan ikiz Van Allen Sondalarını kullandılar. Araştırmaya göre bu üçüncü
kuşak, önceden bilinen iç ve dış Van Allan radyasyon kuşaklarının arasında yer almakta. Bu kuşak uzaydaki hava
koşulları değiştikçe gelip gidiyor gibi görünüyor, bu yüzden diğerlerinden farklılaşıyor.
Araştırmacılara göre bu halkanın amacı oldukça açık: öldürücü elektronların Dünya atmosferinin derinlerine kadar
girmesini engellemek. Bu elektronlar ışık hızına yakın bir hızda oldukça yıkıcı olabiliyorlar. Astronotları tehdit
etmeleriyle, uyduları kızartmalarıyla ve uzay sistemlerine zarar vermeleriyle biliniyorlar.
Beta Wired’ın notuna göre, Profesör Daniel Baker bu görünmez kalkanı, Uzay Yolu’ndaki güç kalkanlarına
benzetiyor. Dünya’nın manyetik alanı Von Allen kuşağını mevcut konumunda tutmaktadır. Fakat bilim insanları, bu
kuşakta yer alan ve neredeyse ışık hızında seyehat eden elektronların, gizli bir kuvvet tarafından engellendiğini
söylemekteler. Uzay Yolu dizisinde, uzaylıların, uzay gemilerini yok etmek için kullandıkları enerji silahlarından
korunmak için kullanılan kalkan türüne benzerliğinden dolayı Baker’a bu diziyi hatırlatmaktadır. Buna benzer şekilde
Dünya için gerçekleşen bu durumunda, görünmez kalkan öldürücü elektronların atmosfere girişini durdurmak için
kullanılmaktadır.
Görümez kalkanın keşfinden önce, bilim insanları, gezegenin üst atmosferine girmeyi başaran elektronların hava
molekülleri tarafından dağıtıldığını varsayıyorlardı, fakat bu görünmez elektron kalkanı ile, şükür ki bu parçacıklar
üst atmosfere kadar ulaşamıyorlar.
Şuan bilim insanları görünmez kalkanın var olduğunu biliyorlar, nasıl meydana geldiğini ve tam olarak nasıl
çalıştığını belirlemeye çalışıyorlar.

“Bu elektronlar sanki uzaydaki camdan bir duvarın içine giriyorlarmış gibi. Bu son
derece kafa karıştırıcı bir olgu.”
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.inquisitr.com/1638338/scientists-discover-an-invisible-shield-surrounding-earth-baffled-at-how-it-formed/

Aklınızı Başınızdan Alabilecek 17 Bilimsel Gerçek
1. Ses sizi öldürebilir. Aslında 160 desibel ses sizi sağır yapabilir ve 200 desibel (bir yangın alarmından 3 kat daha
yüksek) ciğerlerinizi parçalayabilir.
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2.
1 saat içinde uzaya arabayla gidebilirsiniz. Gökyüzüne doğru saatte 95 km hızla araba kullanabiliyor
olsanız, uzaya varmanız sadece 1 saatinizi alacaktır.

3.

Tek bir yıldırımdaki enerjiyle 100bin ekmek kızartabilirsiniz.

4. Bir gaz çıkarmanın ağırlığı 0.0371 gr.dır.
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5. Beyninizin ürettiği enerji ile bir ampul çalıştırılabilir. Tabi ki bu sadece siz uyanıkken geçerlidir.

6. İster inanın ister inanmayın bulutlar hafif ve pofuduk değillerdir.

7. DNA’nızın %50si bir muzun ki ile aynı.

192

8. Hamilelik testlerinde canlı kurbağalar kullanılıyordu. 1960lara kadar doktorlar hamilelik testlerinde canlı
kurbağaları kullanmaktaydılar. Hamilelik beklentisindeki kadından aldıkları idrar örneğini Afrika
kurbağasına enjekte ediyorlardı. Kurbağa 12 saat içinde yumurtlarsa bu kadının hamile olduğunu
gösteriyordu.

9.

Vücudunuzda 9000 kurşun kalem yaratabilecek kadar karbon bulunmaktadır.

10. Rusya’nın yüzölçümü Pluto’nun yüzölçümünden büyüktür.

193

11. Bildiğiniz ve sevdiğiniz dinozorların 1/3 ü uydurmadır. Çünkü bebek dinozorlar büyüklerinden çok
farklıdırlar; ergenlik döneminde müthiş bir değişim geçirirler.

12. Bir elektrikli yılan balığı elektrik prizinden 5 kat daha güçlüdür. Tehlike altındayken ya da avlarına
saldırırken yılan balıkları en azından 600 voltluk hamle yapabilirler.

13. Eğer bir kutup ayısının karaciğerini yerseniz ölürsünüz. İnsan 10000 IU’dan (international unit) fazlasıyla
başa çıkamaz. Bir kutup ayısının ciğeri ise 24.000 ile 35.000 gr arasında değişmektedir.
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14. Klozet kapağınız diş fırçanızdan daha temizdir. Diş fırçanızı banyo tezgahı üzerinde bıraktığınızda, dışkı ve
ölü cilt hücreleri üstünü kaplar.

15. Bir mikrodalganın üzerindeki saati çalıştırmak için çalıştırdığı enerji, yemeği ısıtmak için harcadığı
enerjiden fazladır.

16. Uzay kokuludur. Uzayın barbekü eti, ağır metal ve gaz karışımı bir kokusu olduğu düşünülüyor.
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17. İnsan ereksiyonunda 3 çöl faresini yaşatacak kadar kan bulunur.

Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE
http://diply.com/sciencep/mind-blowing-science-facts/69299

Madde Kullanımı Sözel Belleği Etkiliyor
Yeni bir çalışmanın bulgularına göre, yıllarca süren esrar kullanımı, kişinin sözel belleğini etkiliyor. Sözel
bellek belirli kelimeleri hatırlayabilme yeteneğidir

Araştırmacılar, ortalama olarak her iki kişiden birinin, esrar (marihuana, kenevir) kullandığında 15 kelimelik bir
listeyi her beş yıl için bir kelime eksik hatırladığını ortaya çıkardılar.
Bununla birlikte araştırmacılara göre, uzun-süreli esrar kullanımı, prosess hızı ya da yürütme işlevi gibi diğer zihinsel
fonksiyonları üzerinde de etkilere sahip. Beyindeki yürütme dediğimiz işlevler, planlama ve odaklanma gibi
yetenekleri kapsıyor.
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Esrar kullanımının uzun süreli etkilerini incelemek için araştırmacılar, Genç Yetişkinlerde Koroner Atardamar Risk
Gelişimi (CARDIA) çalışmasına kayıtlı katılımcılar üzerinde çalıştılar. CARDIA çalışması, çalışmaya ilk olarak 18
ve 30 yaşları arasında kayıt olan 5000’den fazla yetişkini kapsıyor.
Bir dizi takip muayenesinden sonra, katılımcıların bir önceki ayda esrar kullanıp kullanmadıkları gibi bilgiler alındı
ve 25 yaş katılımcıları sözel belleğe, preses hızına ve yürütme işlevine bakan bir takım zihinsel testlere tabi
tutuldular.
Uzun süreli esrar kullanımı her üç testte de kötü performansla sonuçlandı.
Araştırmacılar, başka madde kullanımı, depresyon gibi başka faktörleri de işin içine katsalar bile, sadece uzun süreli
esrar kullanımının sözel bellek üzerindeki etkisi istatistiksel olarak çok belirgindi.
Araştırmacılar çalışmalarında şunları yazdılar, “Birikerek artan, ömür boyu süren esrar kullanımı ve orta yaşta
kötüye giden kelime hafızası arasında doza bağımlı bir ilişki bulduk”. Diğer bir deyişle, kişi ne kadar çok esrar
kullanırsa sözel belleğe etkisi o kadar büyük olur.
Araştırmacılar esrara maruz kalmanın sözel belleği nasıl etkilediği konusunda tam olarak emin değiller.
Çalışmalarında yazdıkları potansiyel bir açıklamaya göre, THC (tetrahidrokannabinol) bilginin hipokampusta proses
edilme şeklini etkiliyor olabilir. THC esrarın psikolojik etkilerinden sorumlu olan bir kimyasaldır.
Araştırmacılar çalışma için bir takım kısıtlamaları not düştüler. Örneğin esrar kullanımı kullanıcıların kendi beyanıyla
rapor edildi ve zihinsel testler çalışmanın sonunda sadece bir kere yapıldı.
Çalışmaya eşlik eden bir başyazı şunları ekliyor, “Çünkü zihinsel yetenekler için geçerli baz alınacak temel bir
veri yoktu. Esrar kullanımının düşük zihinsel yeteneklere sahip insanlarda daha yüksek olduğu gibi
olasılıkları göz ardı etmemek gerekir.”
Başyazıya göre bulgular, uzun süreli esrar kullanımı ve zihinsel becerilerde zayıflama üzerindeki bulunmuş başka
kanıtları destekliyor.
Örneğin Yeni Zellanda’daki uzun süreli bir çalışma, uzun süredir esrar kullanan yetişkinlerin, hiç esrar kullanmamış
ya da kullanmayı bırakmış kişilere göre IQ puanında daha büyük bir düşüş olduğunu göstermektedir. Bununla
birlikte bu yılın başlarında yapılan bir çalışmaya göre esrar kullanımı gençlerde IQ gerilemesi ile bağdaştırılmamıştır.
Bu yüzden, esrar-madde kullanımı ve zihinsel yetenekler arasında sebep ve etkiyi ispatlamakdaki bazı zorluklara
rağmen, araştırmacılar potansiyel kullanıcıları esrarın zararları konusunda uyarmaya devam etmek gerektiğini
vurguluyorlar.
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.livescience.com/53550-marijuana-verbal-memory.html
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Karanlık Madde, Gama Işını Bağlantısında Yeni Keşifler
Kanıtlara göre, galaktik merkezden gelen gama ışınları karanlık maddeden kaynaklanmıyor.
Amerika ve Hollanda’da yer alan birbirinden bağımsız iki grup, galaksinin içinde gözlemlenen gama ışını
fazlalığının, karanlık madde yerine yeni bir kaynaktan geldiğini belirtiyor. Bu kaynak için en iyi aday, hızla dönen
nötron yıldızlarıdır. Bu konu gelecekteki araştırmalar içinde daha çok öne çıkacak gibi gözüküyor. Princeton/MIT
grubu ve Hollanda kaynaklı grup, birbirlerinden bağımsız olarak, gama ışını sinyallerinin karanlık madde imhasıyla
meydana gelmediğini belirlemek için, sırasıyla, non-Poisson ses ve dalgacık dönüştürme şeklinde farklı iki teknik
kullandılar.

İki yeni çalışmaya göre galaksimizin merkezindeki gama ışını patlamaları, karanlık maddeye işaret etmiyor gibi
görünüyor. Aksine milisaniye pulsarları olarak adlandırılan yüksek dönme hızlı diğer astrofiziksel fenomenlere işaret
ediyor. Çalışmaların biri Princeton Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde diğeri Hollanda’de yer
alıyor.
Önceki çalışmalar, Samanyolu Galaksisi’nin içindeki yoğun uzay bölgelerinden gelen gama ışınlarının, görünmez
karanlık madde parçacıklarının çarpışmasıyla meydana geldiğini ileri sürüyordu. Fakat iki araştırma ekibi, yeni
istatistiksel analiz metodlarını kullanarak, gama ışını sinyallerinin beklenen karanlık madde karakteristiğinde
olmadığını buldular.
“Analizlerimize göre gördüğümüz şey, galaksinin merkezindeki yeni bir astrofiziksel gama ışını kaynağı için
delil oluşturmaktadır. Bu gökyüzünün çok karmaşık bir bölgesidir ve karanlık madde sinyalleriyle karışmış
olabilecek diğer astrofiziksel işaretler var.” Mariengela Lisanti, Princeton.
Samanyolu Galaksisi merkezinin karanlık madde içerdiği düşünülmektedir. Çünkü yoğun yıldız kümelerini ve bir
kara deliği içeren yoğun bir kütle yığınağına ev sahipliği yapmaktadır. Galaksi merkezindeki karanlık madde
çarpışmalarına dair nihai bir bulgu, evren anlayışımızın onaylanması için öne doğru atılan büyük bir adım olurdu.

198

“Bu çarpışmalara dair doğrudan bir delil bulmak ilginç olurdu çünkü bu, bize karanlık maddeyle olağan
madde arasındaki ilişkiyi anlamamız konusunda yardım ederdi.” Benjamin Safdi, MIT’den bir araştırmacı.
Sinyallerin karanlık maddeden mi yoksa diğer kaynaklardan mı olduğunu söylemek için Princeton/MIT araştırma
ekibi görüntü işleme tekniklerine dikkatlerini verdiler. Gama ışınları bugüne kadar düşünüldüğü gibi karanlık madde
parçacıklarının çarpışmasından geliyorsa, onların nasıl görünmeleri gerektiğine baktılar. Bu karanlık madde
parçacıkları zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklar (WIMP) olarak bilinirler. Analizler için Lisanti, Safdi ve
Samuel Lee, MIT’den meslektaşları Wei Xue ve Tracy Slatyer ile birlikte, 2008’den beri ışınları haritalayan
NASA’nın Fermi Gama-ışını Uzay Teleskopu’ndan aldıkları resimler üzerinde çalıştılar.
Karanlık madde parçacıklarının evrendeki kütlenin yüzde 85’ini oluşturduğu düşünülüyor fakat hiçbir zaman
doğrudan saptanamamıştır. Yaygın olarak kabul gören bir modele göre, iki WIMP’nin çarpışması gama ışını üreterek
birbirini imha etmesine neden olur, bu ışığın evrendeki en yüksek enerji formudur.
Bu modele göre, yüksek enerjili ışık parçacıkları ya da fotonlar, Fermi teleskopunun yakalamış olduğu resimlerin
piksellerinde düzenli bir şekilde dağılmış olmalıdır. Bunun tersine diğer kaynaklar(pulsarlar diye bilinen dönen
yıldızlar gibi), izole, parlak pikseller şeklinde görülen ışık patlamaları salmaktadır.
Araştırmacılar Fermi teleskopu tarafından toplanılan resimlere istatistiksel analizlerini uyguladılar ve foton
dağılımının düzenli değil de küme küme olduğunu buldular. Bu da gama ışınlarının karanlık madde parçacıklarının
çarpışmasından kaynaklanmadığını belirtmektedir.
Lisanti, “ Bu yeni kaynakların tam olarak ne olduğu bilinmiyor fakat bunlar bir ihtimale göre milisaniye
pulsarları olarak bilinen çok eski, hızlıca dönen yıldızlardır. Ve radyo frekanslarını saptayan teleskopları içine
alan, diğer türdeki uzay araştırmalarını kullanarak gama ışını kaynağını keşfetmek mümkün olabilir”, diyor.
Çalışmaya doğrudan dahil olmayan Harward Üniversitesi’nden Douglas Finkbeiner, “Bulgu karanlık madde
araştırmasını karmaşıklaştırsa da, diğer keşif alanlarına öncülük etmektedir. Astrofizikçiler olarak bizim
işimiz evrende gördüklerimizi karakterize etmektir. Önceden belirlenmiş, istenilen çıktıyı almak değil. Tabiki
karanlık maddeyi bulmak harika olurdu, fakat nelerin olup bittiğini anlamaya çalışmak ve yeni keşifler
yapmak çok heyecan verici” diyor.
Amsterdam Üniversitesi’nden Christoph Weniger’e göre bulgu, çift taraflı bir kazanç durumunu ifade etmektedir:
“Önümüzdeki 10 yılda ya Samanyolu tarihine ışık tutan yüzlerce ya da binlerce milisaniye pulsarı buluruz ya
da hiçbir şey bulmayız. Sonraki durumda, gama ışını fazlalığı için gerekli bir karanlık madde açıklaması daha
fazla aşikar olacaktır.”
Çeviren : Gültekin METİN
http://phys.org/news/2016-02-galactic-center-gamma-rays-dark.html

Yeni Çalışma, Beynin Dalga Paketi Olduğunu Vurguluyor
Nörobilimciler, farklı frekanslardaki beyin dalgalarının, farklı beyin bölgelerini birarada çalıştırarak, anıları
depolamada önemli bir rol oynadığını tespit ettiler.
Bu konuda giderek artan araştırmalardan bir tanesi olan bu araştırma, beyin dalgalarımızınbeynimizin içsel
iletişimde önemli bir role sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu önemli, cünkü, uzun süredir, beyin dalgalarının
nöral aktivitenin bir yan ürünü olduğu düşünülüyordu.
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Bu alanda yapılan daha önceki çalışmaların kendilerinde merak uyandırmasından dolayı, MIT’den Earl Miller ve
Scott Brincat’ten oluşan bir ekip, öğrenme için önemli olan hipokampus ve prefrontal korteksteki beyin dalgalarının,
beynin ilgisiz nesneleri ilişkilendirmeyi öğrenmeye çalışırken nasıl değiştiğini incelemeye karar verirler.

Tespit ettikleri şey epey çarpıcıydı:beyin, sorudaki iki şeyi doğru bir şekilde bağladığında, beyin dalgaları yüksek
“beta” frekansında salınmakta, ancak, tahmin yanlışsa, dalgalar daha düşük“teta” frekansında salınmaktaydı.
Miller basın açıklamasında şunları ifade etmekte: “Bu tıpkı bir bilgisayar oyunu oynamanız gibi birşey. Bir şeyi
doğru yaptığınızda bir çan sesi, tınlama ve yanlış yaptığınızda da vızıltıya benzer bir ses duyarsınız. Beyindeki bu iki
alan, yanlış tahmin ve doğru tahminlerde iki farklı “nota” çalmakta. Beyin dalgaları, nörobilimde on yıllardır
gözardı edilmişti ve araba motorunun çalışması gibi düşünülüyordu. Bu deneyle ve diğer deneylerle keşfettiğimiz
şey; beyin dalgalarının nöral iletişimin altyapısı olabilir..”
Araştırmacılar, şimdi bu beyin dalga geribildirim sisteminin, yanlış cevapları bastırarak ve doğru cevabı öğrenmede
beyne yardım ederek, doğru tahminleri güçlendirebileceğine inanıyorlar.
Ekip, bu konuyu araştırmak için, insanların beyni ile benzerlikleri yüzünden maymunların beyinlerini incelerken,
“explicit memory – açık bellek” diye adlandırılan bir şey oluşturdular. Bilim insanları bunu, maymunlara çifter
çifter resim gösterip, onların yavaş yavaş deneme-düzeltme şeklinde resimleri eşleştirmelerini sağlayarak, her doğru
yaptıklarında ödüllendirerek yaptılar.
Bilim insanları, bu sırada maymunların beyin dalgalarını da kaydettiler ve maymunların her yanlış cevabında
beyin dalgalarının yaklaşık 2-6 hertz’de (saniyedeki döngüler) salınmakta ve doğru cevapta ise beyin
dalgalarını 9 ile 16 hertz arasında salınmakta olduğunu tespit ettiler.
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Miller: “ Hayvan doğru tahminde bulunduğunda, beyni doğru cevap notasında hımlar ve o frekans bağlantıların
güçlenmesini destekler. Hayvan doğru tahminde bulunmazsa, “yanlış” şeklinde vızıltılı bir ses çıkar ve o frekans da
bağlantıları zayıflatır ve bu da basit anlamda beyne biraz önce yaptığını unutması gerektiğini söyler.
Sonuçlar, Nature adlı dergide yayınlanmıştır ve bu araştırmadaki belki de en heyecan vericisi şey ise; bu işlemi,
bilişsel becerilerimizi artırmak, geliştirmede de kullanabilecek olmamız.
Bilim insanları, non-invasif (müdahelesiz), düşük voltajlı elektrik uyarımlarını, yetişkinlerin hafızalarını geliştirmeye
yardım etmede, depresyon ve şizofreni gibi bir dizi nörolojik durumları tedavide zaten kullanıyorlar. Ekip, beyin
tarafından ne zaman hangi dalga frekanslarının kullanıldığını bilmenin, öğrenme prosesini hızlandırabileceğini umud
ediyorlar.
Miller: “Fikir şu; doğru cevap verdiğinde, bunun beyne daha doğru olduğunu hissettiriyorsun ve yanlışların da
daha yanlış olduğunu.”
Bizler beyinlerimizi anlayabilecek kadar akıllı olabilecek miyiz?
Çeviren: AylinER
http://www.sciencealert.com/your-brain-uses-a-clever-pattern-of-wavelengths-to-store-memories
İLGİLİ
http://okyanusum.com/belgesel/6-saniye-once/
http://www.ahmedhulusi.org/tr/video/beyin-calisma-sistemi-kuantum-potansiyel-ve-kurandaki-isaretleri

Beyindeki Sosyal Ağ
Beynin sosyal ağı: Sinir hücreleri Facebook’taki arkadaşlar gibi iletişim kuruyor

Bir sinir ağı sosyal bir ağ gibidir. En güçlü bağlar benzer partnerler arasında gerçekleşmektedir.
Basel Üniversitesi’nden araştırmacıların raporuna göre, beyindeki nöronlar sosyal bir ağ gibi bağlıdır. Her bir sinir
hücresi diğer birçok hücreyle bağlantıya sahiptir, fakat en güçlü bağlar birbirine en çok benzeyen az miktardaki
hücreler arasındadır. Sonuçlar Nature dergisinde yayınlanmıştır.
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Sinir hücreleri sinaps adı verilen, her bir hücre için binlerce bağlantı ile şaşırtıcı bir bağlantı ağı oluşturur. Gerçi
bütün sinaptik bağlantılar eşit değildir. Bağlantıların büyük çoğunluğu zayıftır, ve hücreler çok az güçlü bağlantı
kurarlar. Basel Üniversitesi ve University College London’dan Profesör Thomas Mrsic-Flogel, “Milyonlarca nöronu
içeren karmaşık ağların nasıl bağlandığını açıklayan kuralların olup olmadığını görmek istedik. Görünüşe
göre kurallardan bir tanesi olukça basit; birbiriyle zayıf bağlı olan ya da birbiriyle bağlı olmayan nöronlar
birbirlerinden çok farklı davranırken, aynı fikirdeki nöronlar daha güçlü eşleşiyorlar” diyor.
Yakın arkadaşlar arasında daha güçlü bağlar var
Araştırmacılar serebral korteksin, gözden bilgileri alarak görsel algıyı meydana getiren görsel alanına odaklandılar.
Beynin bu alanındaki nöronlar belirli görsel kalıplara cevap vermektedirler fakat hangi hücrelerin sinapsal olarak
bağlı olduğunu çözmek zordur. Çünkü yoğun bir şekilde bir araya gelmiş binlercesi vardır.(her milimetre küp için
yaklaşık 100,000 adet)
Araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve hassas elektriksel ölçümlerden oluşan bir birleşim kullanılarak,
birbirine yakın nöronların sosyal bir ağ gibi organize olduğunu buldular. Facebook gibi siteler bizleri çok sayıda
tanıdıkla bağlı tutmaktadır, fakat çoğu kimse yakın arkadaşlardan oluşan daha küçük bir çevreye sahiptir. Bu kişiler
genellikle daha çok ortak yanımızın olduğu kimselerdir ve onların görüşleri bizim için geriye kalanların görüşlerine
göre daha önemlidir.
Mrsic-Flogel, “Beyindeki zayıf bağlantılar çoğunluğa sahip olmalarına rağmen düşük etkiye sahiptir. Benzer
işlevli nöronlara ait az sayıdaki güçlü bağlantı, işbirlikçilerinin aktiviteleri üzerindeki en güçlü etkiyi
yapmaktadır. Bu dış dünyadaki belirli bilgileri güçlendirmeleri için birlikte çalışmalarına yardımcı oluyor
olabilir” diyor.
Zayıf bağlantılar öğrenme için önemli olabilir
Peki, nöronlar neden bu kadar çok sayıda zayıf bağlantı kuruyor? Çalışmanın başyazarlarından Dr Lee Cossell,
“Bunun öğrenme ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Eğer nöronlar davranışını değiştirmeye ihtiyaç duyarsa,
zayıf bağlantılar güçlendirilmek üzere zaten burada mevcutlar, belki de beyindeki hızlı şekil alabilirliğin,
yenilenmenin (plastisite) güvencesini veriyor.” diyor. Sonuç olarak, beyin hızlı bir şekilde çevredeki değişikliklere
adapte olabilmektedir.
Bu çalışma beynin bağlantı diyagramının haritasını çıkararak, beynin, algılamayı, düşünceleri ve eylemleri nasıl
meydana getirdiği konusuna ışık tutmak için dünya çapındaki çabanın bir parçasıdır. “Bu, nöron ağlarının bilgiyi
işlemek için birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu açığa çıkarmaktadır. Nöronların nasıl bağlandığını
anlamak beynin detaylı simülasyonlarını inşa etmek için yol açacaktır.” Mrsic-Flogel. Nöronların nasıl
bağlandığını keşfeden çalışma aynı zamanda nörolojik hastalıkları anlamak için önemli olacaktır. Mrsic-Flogel,
“Beyindeki kalıpların nasıl olması gerektiğini bilirsek, sonrasında işler sarpa sardığında neler olduğunu
anlamaya başlayacağız, örneğin şizofreni ver otizmde.” diye ekliyor.
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150204134127.htm
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İçinizdeki Neanderthal
Konuyla ilgili yapılan ilk araştırmanın sonuçları: “Depresyonda mısınız? Sigara içiyor musunuz? İçinizdeki
Neanderthal yüzündendir.”

Amerikalı bilim insanları, depresyon ve nikotin bağımlılığı da dahil olmak üzere bir dizi sağlık ve psikolojik
bozuklukların DNA’larımızdaki Neanderthal genlerle ilişkili olduğunu onayladılar.
Konuyla ilgili ilk defa genom karşılaştırılması yapıldı.
Homo sapiensler ile ırklarının karıştığı 2010’da yayınlanmıştı. O günden bu yana biliniyor ki, Avrasya genleri,
Neanderthal DNA’alarıyla alakalı bir dizi sağlık sorunu yaşıyor olabilir. Bu çalışma, iki DNA türü üzerinde direk
olarak yapılan ilk çalışma ve Tennessee’deki Vanderbilt Üniversitesi bilim insanlarınca yürütüldü.
Bilim insanı John Capra’nın makalesine göre : “Esas bulgumuz şudur: Neanderthal DNA’sı modern insanlardaki
kliniksel özellikleri kesinlikle etkilemektedir, Neanderthal DNAsı ve çok çeşitli özellikler arasında bağlantılar
keşfettik. Bu özellikler arasında immünolojik, dermatolojik, nörolojik, psikiyatrik ve genetik hastalıklar da
bulunmaktadır”. Çalışma, Science Dergisi’nin 12 Şubat’taki sayısında yayımlandı.
Bu alandaki yeni çalışmanın sonuçları da önce ki çalışma ile aynı ve Neanderthal atalarımızdan miras aldığımız
hastalıklar üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.
Araştırmacılar çalışmalarında bir sonuca varabilmek için günümüz insanlarında 135,000 Neanderthal genetik
varyasyon tespit ettiler. Sonra da Elektronik Sağlık Kayıt ve Genom Bilimi (eMERGE) ağıyla 28,000 Avrupalının
atalarını incelediler.
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Capra: “Vanderbilt’in BioVUsu ve ülke çapındaki hastanelerin benzer veri bankası ağları, hastalığın genetik
tabanı hakkında keşifler yapabilmemize olanak sağladı. Bu verileri insan evrimiyle ilgili önemli soruları
cevaplamada kullanabileceğimizi fark ettik.”

2 data dizisi, kalıtsal olarak edinme olasılığımızın daha fazla olduğu toplam 12 özelliği bulmak üzere birleştirildi. Bu
özellikler arasında depresyon, damar kalınlaşması, kalp hastalıkları ve nikotin bağımlılığı vardı.
Tütünün Avrupa’ya Amerikalılar tarafından getirilmediğini bilmemize rağmen, bilim insanlarına göre, artan
bağımlılık riskinden sorumlu Neanderthal özellik 50,000 yıl önce çok daha farklı bir amaca hizmet ediyordu.
Araştırmacılar öncelikle fiziksel çevreyle iletişimimizi etkileyen şeylere bakmamız gerektiğini biliyorlardı.
Bu varsayımda bulunduk çünkü Neanderthaller bizim atalarımız daha bölgeye gelmeden 100binlerce yıl öncesinde,
Merkez Asya ve Avrupa’da yaşamaktaydılar. Bu yüzden de muhtemelen bu bölgelerin Afrika’ya kıyasla farklı, iklim,
bitki örtüsü, hayvanlar, patojenler gibi çevre koşullarına zaten uyum sağlamışlardı.
Bu sayede, hücrelerimizin ultraviyole radyasyona karşı dayanıksızlığını açıklayan önceki hipotezimize de bir
açıklama gelmiş oldu. Neanderthal DNAnın, keratinositleri (cildimizi zararlardan korumaya yardım eden hücreler)
olumsuz etkilediği görüldü.
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Ama şaşırtıcı şeyler de görüldü. Mesela, miras almış olabileceğimiz hem olumlu hem de olumsuz psikiyatrik
özellikler. Nikotin bağımlılığıyla birlikte, artan depresyon riski de bunlardan biri. Önceki kuşkularımızın aksine,
Neanderthal DNA’nın modern insanda cilt rengi değişimine direk olarak etki etmediği onaylandı. Capra’ya göre,
Neanderthaller’in de farklı cilt renkleri olmuş olabilir.
Corinne Simonti: “Beyin inanılmaz kompleks. Dolayısıyla farklı bir evrimsel yoldan değişiklikler öne sürmek
olumsuz sonuçlar doğurabilir.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.rt.com/news/332244-dna-neanderthal-depression-smoking/

Bir milyar ışık yılı uzunluğunda galaksi yapısı keşfedildi
Kanarya Adaları’nda çalışmalarını yürütmekte olan ekip, “BOSS” isimli proje kapsamında kütlesi Samanyolu’nun 10
bin katı olan bir yapı keşfetti. Ekip bu yapıya BOSS Great Wall adını verdi.

205

Galaksiler (komşu denebilecek kadar yakın olanları) bir araya gelerek clusters adı verilen kümelenmeleri oluştururlar.
Tıpkı bizim güneş sistemimiz ve gezegenlerimizde olduğu gibi. Eğer bu clusters grubu yeteri kadar büyükse
“supercluster” adını alır. Peki bunların da ötesinde ne geldiğini hiç düşündünüz mü?
Cevap: Great Walls (Büyük Duvarlar) ve bunun son keşfi Heidi Lietzen, Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü’nün
keşfi olan BOSS Great Wall (BGW).

Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü, astronomi ve astrofizik araştırmalarının sonucunda, “İki farklı galaksi duvarı
bulduk. Hacim ve çap olarak şimdiye dek bilinen supercluster’lerin hepsinden büyük. İkisi birlikte BOSS Great
Wall’u oluşturuyorlar ve bu duvar bilinen tüm yapılardan daha büyük” açıklamasını yaptı.

Yeni keşfedilen bu yapı, dört adet supercluster da içermek üzere en az 830 galaksiden oluşuyor. Yaklaşık olarak bir
milyar ışık yılı uzunluğunda. Sloan Great Wall 1.38 milyar ışık yılı uzunluğu ile daha uzun olsa da hacim olarak
BOSS Great Wall onu aşıyor.
Buna rağmen bazı otoriteler bu keşfin tek bir yapıdan oluşmadığını düşünüyor.
“Neden tek bir yapı olarak anmak için tüm özellikleri birleştirdiklerini tam olarak anlayamıyorum. Açıkça görülüyor
ki Sloan Great Wall’da bulunmayan bükülmeler bu yapıda var.” Allison Coil, California Üniversitesi
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Kaynak : http://woisio.com/tr/teknoloji/56ede805e4b017078f993c21/bir-milyar-isik-yili-uzunlugunda-galaksi-yapisi-kesfedildi

Öfkelenmenin Neticesi
Öfke problemi olanlar; iki kat fazla toksoplozmoz paraziti enfeksiyonuna sahip olabilir.

Yeni bir çalışmaya göre, yaygın toksoplazma gondii paraziti ile Aralıklı Taşkınlık Rahatsızlığı arasında bir bağlantı
mevcut. Toksoplazma gondii parazitleri sıklıkla az pişmiş et ve kedi dışkısında bulunuyor.
Protozoon parazit (bir gözeli hayvan) Toksoplazma gondii’nin, bir farenin beynindeki doku kistindeki elektron
mikrografisi.
Tekrarlayan aşırı fevri öfkenin de içinde yer aldığı psikiyatrik bozukluklara (örneğin yol verdin yol vermedin
kavgası) sahip bireyler, psikiyatrik teşhis konulmamış bireylere göre, yaygın bir parazite iki kattan fazla maruz
kalmış olabilir.
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358 yetişkin bireyi kapsayan bir çalışmada, Chicago Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğindeki bir ekip, tüm
insanların yüzde 30’u tarafından taşınan, kısmen zararsız ve parazitli bir enfeksiyon olan toksoplazmozun, Aralıklı
Taşkınlık Rahatsızlığı ve aşırı saldırganlıkla ilişkili olduğunu buldular.
“Çalışmamıza göre, toksoplazma gondii parazitinin yer aldığı gizli enfeksiyon, beyin kimyasını, saldırgan
davranış riskini arttırma yönünde değiştiriyor olabilir.” Emil Coccaro, Chicago Üniversitesi.
“Bununla birlikte, bu ilişkinin bir nedene dayalı olup olmadığını bilmiyoruz, ve toksoplazmoz testi pozitif
çıkan herkes saldırganlık durumlarına sahip değil. Ve ek çalışmalara ihtiyaç var.” Coccaro.
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksiksel El Kitabı’nın beşinci baskısında, Aralıklı Taşkınlık Rahatsızlığı(ATR),
tekrar eden, dürtüsel, sözlü ve fiziksel saldırganlığın problematik olarak patlak vermesi şeklinde tanımlanmıştır.
Saldırganlığı tetikleyen durumlara göre orantısızdır. ATR’nin 16 milyon kadar Amerikalıyı etkilediği düşünülüyor.
Bu bipolar rahatsızlık ve şizofreninin birleşiminden daha fazladır.
ATR ve dürtüsel saldırganlığın teşhis ve tedavisinde, Coccaro ve meslektaşları araştırmalarının bir parçası olarak,
oldukça bilindik bir parazitli enfeksiyon olan toksoplazmoz ile meydana gelebilecek olası bağlantıları incelediler.
Enfeksiyonlu kedilerin dışkısı, az pişmiş et ya da kirli su ile bulaşabilen toksoplazmoz, sağlıklı yetişkinler için tipik
olarak gizli ve zararsızdır. Bununla birlikte, beyin dokusunda yer aldığı ve şizofreni, bipolar rahatsızlık ve intihara
eğilimli davranış gibi bazı psikiyatrik hastalıklarla bağlantılı olduğu bilinmektedir
Araştırma ekibi, Amerika’da ATR, kişilik bozukluğu, depresyon ve diğer psikiyatrik rahatsızlıklara sahip 358
yetişkini iyileştirdi. Çalışmaya katılanlar aynı zamanda öfke, saldırganlık ve dürtüsellik hususlarında başarı
sağladılar. Katılımcılar üç gruptan birinde yer aldılar. Yaklaşık olarak üçte biri ATR’liydi. Üçte biri psikiyatrik
geçmişi olmayan sağlıklı bireylerdi. Diğer kısım ise diğer bir takım psikiyatrik hastalık teşhisi konmuş ancak ATR
olmayan katılımcılardı. Bu son grup, ATR’yi diğer psikiyatrik faktörlerden ayrıştırmak için bir kontrol olarak
kullanıldı.
Kedilerinize sahip çıkın
Araştırma ekibinin bulgularına göre ATR-teşhisi konulan grup, sağlıklı grupla (yüzde 9) karşılaştırıldığında kan
testinde iki kattan fazla (yüzde 22) pozitif toksoplazmoz sonucuna sahipti.
Psikiyatrik kontrol grubunda olanların yaklaşık yüzde 16’sı toksoplazmoz testinden pozitif çıktı, fakat sağlıklı kontrol
grubuna benzer bir saldırganlık ve dürtüsellik puanına sahiplerdi. ATR-teşhisli kişiler her iki ölçümde de diğer iki
gruba nazaran daha yüksek puan kaydettiler.
Tüm deneklerin içinde, toksoplazmoz-pozitif bireyler belirgin bir şekilde öfke ve saldırganlık değerlerinde daha
yüksek skor kaydettiler. Ekip, toksoplazmoz ile aşırı dürtüsellik arasında bir bağlantı kaydetti, fakat saldırganlık
değerlerine uyarlandığında, bu bağlantı anlamsız hale geldi. Bu bulgu toksoplazmoz ve saldırganlığın en güçlü
şeklide ilişkili olduğunu önermektedir.
Bununla birlikte, yazarlar, toksoplazmoz enfeksiyonunun aşırı saldırganlığa ya da ATR’ye neden olup olmadığı
konusunda, yapmış oldukları çalışmanın bir adres vermediği konusunda uyarıyorlar.
“Karşılıklı ilişki neden olmak anlamına gelmez, ve bu kesinlikle insanların kedilerinden kurtulması gerektiği
anlamına gelmez.” Prof. Royce Lee. “Henüz dahil olan mekanizmaları tam anlamış değiliz. Bu, beyin
modülasyonunun parazit tarafından yönlendirildiği, yüksek iltihaplı bir tepki olabilir, ya da tam tersi bir
şekilde çok sayıda kediye sahip olma eğilimindeki ya da daha fazla az pişmiş et yiyen saldırgan bireylerde,
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saldırganlığa neden olan durum olabilir. Çalışmamız insanlar üzerinde daha fazla araştırma yapma ve daha
fazla delile ihtiyaç olduğu yönünde işaretler veriyor.”
Coccaro ve ekibi şuan toksoplazmoz, saldırganlık ve ATR arasındaki ilişkinin ileri tetkiklerini yapıyorlar. Eğer iyice
anlaşılabilirse, bu bağlantı gelecekte ATR’nin teşhisi ve tedavisinde yeni stratejiler verebilir.
“Gizli bir toksoplazmoz enfeksiyonunu ilaçla tedavi etmenin saldırganlığı azalttığını görmek için deneysel
çalışmalar yapılacak. Daha fazlasını öğrenebilirsek, toksoplazmoz-pozitif hastalarda ATR’nin tedavisi için
önce gizli enfeksiyonu tedavi etmek makul gelebilir.” Coccaro.
Aralıklı Taşkınlık Rahatsızlığı ATR : Başkalarına yönelik ciddi saldırganlık patlamalarıyla, ya da mala-mülke zarar
vermeyle kendini gösteren ve davranışa neden olabilecek organik, epileptik veya kişilik rahatsızlığından
kaynaklanmayan bir dürtü kontrolü bozukluğu. Saldırganlık dürtüleri ansızın ortaya çıkar. Söz konusu kişi bu durumu
sıklıkla bir nöbet veya sinir krizi olarak adlandırır. Olaylar arasında genelleşmiş bir dürtüsellik veya saldırganlık
belirtisi gözlenmez.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323142328.htm

Korku ve Stres
Korku ve stres sistemleri nasıl bir etkileşim içindedirler? Mevcut ve gelecekteki
davranışsal tepkileri nasıl şekillendirirler?
Korku ve stresi klasik olarak, türe bağlı defansif tehdit tepkisinin, tehditkar bir uyarıcı tarafından harekete geçirilmesi
olarak tanımlayabiliriz. Bu defansif (savunmacı) tepki, adrenal hormon salımı da dahil olmak üzere fizyolojik stres
tepkilerini tetikler. Koşullu tehdit hafızasının mikroanatomi bilgisi gelişiyor. Ama bunun stres aracılı adrenal steroid
sistemlerle olan etkileşim bilgisi yine de ortaya çıkıyor. Araştırmalar lateral amigdalanın kilit rol oynadığını tespit
ettiler. Bu noktadaki, Pavlovyan korku/tehdit hafıza bütünleşmesinin, yeniden bir araya gelmesinin ve de sönmesinin
mikroanatomisi gözler önüne serilmeye başlandı. Bu çalışma da, korku ve stresin beyni nasıl şekillendirdiğinin
mekanizmasını gösteren anahtar sorular dikkate alınarak, daha önceki araştırmanın üzerine inşaa edilmiştir.
Korku nöral devre sisteminde şunlar mevcuttur: sempatik sinir sistemini doğrudan aktive eden amigdala çıktı(output)
devresi ve hipotalamik pituiter adrenal aksisi (HPA); dolayısıyla da negatif duygusal tepkideki stres hormonları.
(Radley) Olumsuz duyguların stres tepkisi içerdiği kabul edilir. Ama stresin ne olduğu ve bedende nasıl ortaya çıktığı
her zaman olduğu gibi hala şiddetle tartışılmakta ve araştırılmaktadır. Radley beyindeki stres ve korku sistemleri
arasındaki etkileşimi anlamak için, ayrıntılı devre takibi ve bağlantısallık yaklaşımlarını özetliyor. Korku ve strese
karşı zihinsel tepkideki farklılıkların altında yatan sebep, amigdala anatomisinin özellikleri ve HPA tepkisinin
kontrolü olabilir.
Kruger ve diğerleri, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan bir dizi araştırmayı anlatıyor. Bu araştırmalar, stres
hormonları, norepinephrine ve glucocorticoidlerin korku anılarına olanak sağlamadaki temel süreçlerini ve
mekanizmalarını açıklamaktadır. NE Beta’nın kısa süreli hızlı aktivasyonunu tanımlıyorlar. Postsinaptik alandaki
Mineralocorticoid reseptörler( MR), postsinaptik membrandaki AMPA reseptörlerinin hızlı yerleşimine yol açar.
Uzun süre (saatler), genomik mekanizmalar arasında yol alan Glucocorticoid reseptörler (GR) ayrıca AMPA
reseptörlerinin de postsinaptik membrana yerleşmesine sebep olurlar. Araştırmacılar, bu çoklu bütünleyici
hücresel mekanizmaların, stresli olaylarla ilgili anıların oluşmasına olanak sağladığını ve güçlendirdiğini
buldular.
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Tehditkar uyarıcı topluluğuna tepki olarak oluşan korku sistemindeki yapısal değişikliklerin altında yatan temel
mekanizmaları tanımlayan Lamprecht, aktin hücre iskeletindeki(sitoskeleton) değişiklikleri anlatıyor. Lamprecht,
korkunun akabinde (özellikle lateral amigdala ve hipokampüsteki) dendrit spine’larda oluşan sinaptik
değişiklikler öncesi ve sonrasının önemli olabileceğini söylüyor. Aktin sitoskeleton inhibitörlerinin nöron
yapısını değiştirdiği ve uzun süreli hafızayı körelttiği görüldü.
Yaş unsurunun anksiyete bozukluklarında bir risk faktörü oluşturduğu varsayımından yola çıkarak, Beracochea ve
arkadaşları “stresli orta yaş faraler” ve “stressiz genç fareler” kullanarak, korku döngüsü ile anksiyete bozukluğu,
hafıza ve farmokoloji arasındaki etkileşimi anlamaya çalıştılar. Belirgin bir doz aralığında benzodiyazepin
verildiğinde stresli orta yaş fareler, stressiz genç yetişkin fareler gibi oldular. Bu, benzodiyazepin ve kortikosteron
seviyeleri arasındaki dinamik etkileşimin ilk kanıtı oldu. Bu da azalmış stres etkisi ile artan hafıza performansına
işaret etmektedir.
Korku, stres, intihar, anksiyete ve yaşlanma arasında potansiyel örtüşen yollar Choi ve arkadaşlarınca tanımlandı. Bu
kişiler ayrıca, kontrollere nazaran intihar kurbanlarının prefrontal kortekslerinde artan kinaz gen ifade seviyelerini
bulan kişilerdir. Çevresel etkiler yüzünden kinaz genlerin doğum sonrası bozulması, intihar riskini artıran daha
sonraki fizyopatolojiyi artırabilir. Kinaz genlerine ek olarak diğer stres regülatörleri de önemli göstergeler olabilirler.
Mc Guire ve arkadaşları, Nöropeptit Y (NYP)’nin CRH regülasyonuyla kısmen stres ve duygunun entegre
edilmesinde rol oynadığını ve NPYnin bozulmasının, bireyi stres sonrası olumsuz etkilere daha çok maruz
bırakabileceğini bildirdiler.
Nolte ve arkadaşları, gelişim esnasındaki ek deneyimlerin, anksiyete gelişimini ve HPA aksis duyarlığını nasıl
etkilediğini anlattılar. Şunu iddia ediyorlar: Çocuğun doğuştan sahip olduğu stres duyarlılık özellikleri, annenin stres
regulasyon sitilinin rahim içi adaptasyonunu gösteriyor olabilir. Yani HPAaksinin bozukluğu yüzünden annedeki
anksiyete çocuğa geçebilir. Bir kişinin ilerleyen travmatik stres bozukluğu sonrasına (PTSA) olan duyarlığı
genetikten, gelişim ve çevresel deneyimlerden etkileniyor olabilir.
PTSD, bozulmuş korku ve stres sistemleriyle ilişkilendirilir. Jovanovic ve Norrholm’un yazdığı bir makalede,
insanlar ve hayvanlarda korkuyu azaltma çalışmalarında kullanılan korku önleme modellerinin olası dönüştürülebilir
araçlar olduğu iddia edilmektedir. Hem davranışsal hem de farmakolojik olarak korku söndürme mekanizmalarının
basitleştirilmesi, nöral devrede iyileştirici bir değişiklik yaratabilir. Korkuyu azaltmak üzere zayıflayan yetenek
PSTDnin gelişiminde bir risk faktörüdür. Korkunun azalması olay ve zamana bağlıdır.
Vahşi hayvanlarda PTSD araştırmasına yeni ve orijinal bir şekilde bakan Clinchy ve arkadaşları, gerçek hayvanların
gerçek stresle nasıl başa çıktığını bilmemiz gerektiğini söylüyorlar. “PTSD yırtıcı model”i araştırıyorlar. Bu modelde
predatörün(yırtıcı) kokusuna maruz kalmak, CRH, kortikosteron ve dendrit morfolojisi de dahil olmak üzere beyinde
ve vücutta uzun süreli değişikliklere yol açmaktadır. Vahşi av hayvanlarının yırtıcı avcı hayvanlarına maruz kalması
%40 daha az üremelerine sebep olmaktadır ve bu da ebeveynlerdeki glukokortikoid artışıyla bağlantılıdır. Çok nesilli
stres vahşi tavşanlarda görülmektedir ve gelecek nesillerde uyarlanır avcı tepkisinde artış olabilir. Clinchy ve
arkadaşları, arakuşak stres tepkilerinin bireysel olarak uyumsuz ama evrimsel olarak uyarlanabilir olduğunu
söylüyorlar. Peki stres uyumsuz ise, neden hala devam ediyor? Bir yaşam mücadelesi olabilir ama mücadele uyumsuz
olmak zorunda değil. İşte bu durumda uyumsuz stres tepkileri mantıklı görünür.
İnsan tarihi boyunca, muhtemelen her nesil PTSD olarak bildirilen korku ve strese bağlı mental travma salgını
yaşamıştır. Bu salgın, geçmiş, şuan ve gelecek nesillerin başına bela olur. Anlatılan 11 çalışma, korku ve stres
sistemlerinin birbirleriyle nasıl etkileşimde olduklarını ve bunların duygusal ve patolojik durumların gelişimini nasıl
etkileyebileceklerini yepyeni bir bakış açısıyla anlatıyor.
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Bedensel stres sistemelrinin korku ve mental sağlık nörobiyolojisini nasıl etkilediği hala öenmli bir araştırma konusu
olmaya devam ediyor. Gelecekteki çalışmalarda, duygunun önemli mekanizmaları tekrar ele alınıp çözümlenmeye
ihtiyaç duyuyor. Böylelikle korku, stres ve travma patolojileri daha etkili bir şekilde anlaşılabilir, gerekli tedaviler
uygulanabilir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4782011/

Beyin Sosyal Bilgiyi Yüksek Öncelikte Proses Ediyor
Günlük eylemler, aşağıdan-yukarıya dikkat, proseslerini aktifleştiriyor. Bochum araştırmacıları, zihinsel
prosesler üzerinde çalışmak için hipnozu kullanıyorlar.

Beynimiz sosyal bir çevre ile bağlantılı olan günlük eylemeleri otomatik olarak dikkate almaktadır. Bochum’dan
araştırmacılar bu durumu hipnoz yardımı ile doğruladılar.
Beyin sosyal bilgiye karşı duyarlıdır
Uluslararası bir araştırma ekibi, algımızın, sosyal bilgiyi kavramak için oldukça hassaslaştırılmış olduğunu buldu. Bu
nedenle beyin, günlük eylemleri yüksek oranda dikkate almak için eğitilmiştir. Sonuçlar Consciousness and
Cognition dergisine, nörolog Prof Dr Martin Brüne ve filozof Prof Dr Albert Newen tarafından bildirilmiştir.
Hipnoz, kusursuz olarak dikkati devre dışı bırakmaktadır
Araştırmacılar çalışmalarında, aşağıdan-yukarıya dikkat ile yukarıdan-aşağıya dikkati ayrı ayrı analiz ettiler. Ekip,
her iki dikkat prosesini birbirinden ayırabilmek için hipnozu kullandı. Bu nedenle, teste dahil olan katılımcıların
yukarıdan-aşağıya proseslerini devre dışı bıraktılar. Hipnotize edilen katılımcılar, insanların farklı renklerdeki şişelere
bozuk para koyduğu video klipler izlediler. Araştırmacılar, hipnoz altındayken sosyal bilginin prosesinin (bu
durumda diğer insanların günlük eylemleri) önceliklendirileceğini umut ettiler. Çünkü beyin, sosyal bilgiyi, aşağıdanyukarıya dikkat prosesinde, otomatik olarak proses etmektedir.
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Sosyal bilginin otomatik proses edilmesi
Araştırma ekibi elektroansefalografi (EEG) kullanarak, kasıtlı hareketlerin hangi yönde proses edildiğini gösteren
sinyali kaydetti. Bu belirli sinyali, diğer bir deyişle “mu–supresyon”, hem hipnozlu hem de hipnozsuz durum için
karşılaştırdılar. Sonuç olarak: Mu-supresyon, beklendiği gibi, katılımcılar hipnoz halindeyken daha güçlüydü. Hipnoz
ile yukarıdan-aşağıya dikkat prosesleri devre dışı bırakılırsa, beyin sosyal bilginin proses edilmesini önceliklendirir.
Bu, “günlük eylemlere genellikle özel bir dikkat gösterilmektedir”, fikrini öngörmektedir. “Araştırma sonucu,
insanların sosyal kabiliyetlerinin, onları hayvanlardan ayıran özellik olduğu görüşünü desteklemektedir.”
Albert Newen.
Araştırma ekibi elektroansefalografi (EEG) kullanarak, kasıtlı hareketlerin hangi yönde proses edildiğini gösteren
sinyali kaydetti.
Zihinsel prosesleri hipnoz ile analiz etmek
Sonuçlar Sosyal Uygunluk Hipotezini desteklemektedir. Bu hipotez, “günlük eylemlerin prosesi, otomatik olarak
daha fazla dikkate alınmaktadır”, fikrini doğru varsaymaktadır. Dahası, bu proje, hengi derecedeki hipnozun,
zihinsel prosesleri analiz etmek için uygulanabilir seçenek olduğunu göstermektedir.
Çeviren : Gültekin METİN
http://neurosciencenews.com/attention-processing-social-information-3955/

Dopamin Öğrenmeyi Nasıl Etkiliyor
Dopamin Öğrenmeyi Nasıl Etkiliyor: Araştırmacılar, Parkinson Hastalarındaki Sürekliye-Yakın Dopamin
Aktivitesini Ölçtüler.
Dopamin, öğrenme ve hafıza da dahil olmak üzere pek çok beyin fonksiyonunda önemli bir role sahiptir.
Dopamin, güzel bir deneyim yaşadığımızda beyinde salgılanan bir kimyasaldır. Ayrıca madde bağımlılığı ve aşık
olma duygularıyla da yakındır alakalıdır. Bu nörotransmitter öğrenme üzerinde büyük role sahiptir; çünkü dopamin
artışı ile birlikte beyin daha fazla bilgi edinebilir ve hatırlayabilir. Dopamin yokluğunda ise, bilgiye odaklanmak ya
da daha sonra hatırlamak güçleşir.
Virginia Tech’s Carilion Enstitüsü’nden araştırmacılar bir süredir dopamin ve öğrenme arasındaki ilişkiyi biliyorlar.
Ama yeni bir araştırmayla birlikte konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediler. Araştırmacılar en son teknolojiyi
kullanarak, Parkinson hastalarındaki dopamin seviyelerini incelediler. Bunlar, insanlarda bu güne kadar
kaydedilenlerden 1000kat daha fazla oranda beyin ameliyatı geçiren hastalardır. Sonuçlar araştırmacılara, eski
dopamin bilgilerinin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi. Dopaminin aslında öğrenme ve ruhsal bozukluklar üzerinde,
önceden bilinenin aksine çok daha büyük bir etkiye sahip olduğunu gördüler.
Read Montague (Aynı Enstitüde İnsan Beyin Tarama Laboratuvarı Müdürü ve araştırmanın yazarlarından): “İnsan
dışındaki model organizmalar üzerinde 20 yıldan fazla süredir yapılan araştırma, insan davranışlarını
yönlendirmede dopaminin önemli olduğunu çok net şekilde gösterdi. Direk olarak insanlar üzerinde yapılan
bu türde ölçümlerin ilki olarak gördük ki, resim henüz tamamlanmış değil. ”
Araştırmacılar, Wake Forest Üniversitesi Sağlık Bilimi beyin cerrahlarıyla birlikte çalışarak Parkinson hastalığı olan
deneklerdeki dopamin seviyesini incelediler. Çalışma sırasında, özellikle derin-beyin uyarım elektrodu yerleştirilmek
üzere ameliyat olan Parkinson hastalarına odaklandılar. Parkinson hastalarını seçtiler çünkü bu hastalığın içinde
“kendi beyinlerinde yok olan bir sistem” mevcut. Ken Kishida-araştırmanın yazarlarından biri- “Parkinson
hastalığı, dopamin açığa çıkaran nöronların ölümü olarak bilinir. Bu hastalık sürecinin altında yatan
mekanizmaları anlamaya çalışıyoruz.”
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Ameliyat esnasında dopamin sinyal seviyelerinin ölçülmesinde gönüllü olan 17 Parkinson hastası, araştırmacılara
daha önce bu düzeyde hiç analiz edilmemiş bazı şeyleri inceleme fırsatı sundular. Kullandıkları teknoloji- beyin
merkezi yakınında striyatum içine yerleştirilen karbon fiber elektrod- çok hızlı ve daha önce ölçülmemiş ayrıntıları
gösterebilecek gelişmiş bir yöntemdi. Elektrod ve hızlı tarama periyodik voltametri ile –ki bu, beyindeki sürekliye
yakın kimyasal aktiviteyi ölçer- araştırmacılar, hastalardaki dopamin değişimini görüntülediler.
Montague: “ Bu hastalardaki dopamin seviyesinde artış ya da azalma olmadı. Yaklaşık 1000 dopamin sinyaltitreşiminin datasetini inceledik; sabitti. Sinyaller pozitif ve negatif tepki arasında farklılık göstermedi.”
Üzerinde çalıştıkları ayrıntılar daha sonra, Parkinson hastalarında dopaminin nasıl çalıştığıyla ilgili yeni bilgiler
sundu. Eski araştırmaya göre, dopamin sinyali kişinin ne zaman ödül beklentisi içinde olduğunu, ödülü alıp
almadığını gösteriyordu. Ama yeni araştırmaya göre bundan çok daha fazlası söz konusuydu. Dopamin sinyalleri,
bilgiye ne olmuş olabileceği ve aslında ne olduğuyla ilgili bilgiyi kombine ediyordu; bu da insan beyninde sinyal
veren dopaminin görevini yeni bir şekilde gösteriyordu.
Montague: “Dopaminin iki faktörü izlediğini gördük: Ne oldu ve ne olabilirdi? Öyle görünüyor ki, Dopamin
nöronlarımız bir şeyin daha iyi ya da kötü olmuş olabileceğini izliyor; bu bilgi de dopamin salınımındaki hızlı
değişiklikler tarafından kodlanıyor. Bu bilgiler, sayısal bakımdan Parkinson hastalarının dopamin sisteminde
neyin eksik olduğunu ortaya koymaya başlayabilir.
Montague: “Yaşayan insan beyninde dopamin kodlu bu kadar net, gerçek zamanlı ölçümler, sağlıkta ve
hastalıkta karar verme mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olacak.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.medicaldaily.com/how-dopamine-affects-learning-researchers-measure-near-continuous-dopamine-activity362894?utm_content=buffera24b5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Samanyolu Andromeda Çarpışması
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Samanyolu’nun sonu şimdiden zamanlanmış durumda, ve havai fişeklerle kutlanacak. 4 milyar yıl sonra,
komşumuzAndromeda galaksisi üzerimize doğru geldikçe, geceleyin gökyüzü milyarlarca yıldızın parıltısıyla
aydınlanacak, iki gök devi bir olacak. Yıldızlar, gezegenler ve gaz bulutları devasa yerçekimsel güçler tarafından
galaksiler arası uzaya savrulacak. Sağ kurtulan yıldızlar ve gezegenler, yeni yıldızlarla alevlenen karmakarışık bir
bulutun üstüne atılacak. Samanyolu (Milky Way) ya da Andromeda değil de “Milkomeda” galaksisinin içinde uzun
bir geleceğe doğru ilerleyecekler.
Bu, galaksimizin dehşet verici geleceğinin iyi düzenlenmiş bir resmidir. Üzerinde fikir birliği olmasa da, bu aynı
zamanda geçmişinin bir görünütüsü de olabilir.
Gözlemlerin belirttiğine göre, iki büyük devin geçmişteki bir karşılaşmasının kalıntıları galaksimizin çevresini
kuşatmaktadır. Uydu galaksilerin yasak işbirlikleri, küresel kümeler ve galaktik sarmallarımızın içine uzanan yıldız
izi akıntıları, hepsi birden, lokal kozmik tarihimizin yeniden yazılması gerektiğine işaret ediyor. Ve sadece bunu
değil: teleskoplarımızın bize neler söylediğini açıklamak için, en gizemli maddeleri, karanlık maddeyi ve muhtemelen
yerçekiminin nasıl çalıştığına dair tüm görüşlerimizi de yeniden düşünmeye ihtiyaç duyabiliriz.
Birçok büyük problem gibi, bu da, minik cüce galaksilerin tuhaf bir gruplaşmasının Samanyolu’nu çevrelemesiyle,
küçük olarak başladı. 2012 yılında, Almanya Bonn Üniversitesi’nden astronom Marcel Pawlowski, bunu “geniş
kutuplu yapı” olarak adlandırdı. Cücelerin galaksiyi çevreleyen bir çember üzerinde sıralanarak, güneşimizi ve diğer
herşeyi içeren yıldızların ana diskine dik açı yaptığı yoldan dolayı bu isim verildi.
Fakat bunu gören ilk kişi o değildi. Cambridge Üniversitesi’nden Donald Lyndon-Bell, 1976 yılında Samanyolu’nu
çevreleyen uydu galaksilerin rastgele dağılmadığına, birşeyin onları belirgin bir hizada toparlamış gibi
göründüklerine dikkat çekti. “Bunun, büyük bir galaksinin bir çeşit enkaz akıntısı meydana getiren
parçalanması olabileceğini düşündüler. O zamanlar açık bir tartışma vardı, fakat sonra konu popülerliğini
yitirdi.”, Pawlowski.
Popülerliğini yitirmesine neden olan şey, karanlık madde konusunun gündeme gelmesi oldu. Karanlık madde
1970lerde, Newton ve Einstein tarafından açıklığa kavuşturulan, yerçekimine dayanan standart kozmolojik
modellerimiz ile gerçeklik gözlemleri arasındaki apaçık bir çelişkiyi açıklamak için gündeme geldi. Astronomlar
uzak galaksilerin hangi hızda döndüklerini hesapladıklarında, bu göksel cisimleri çok hızlı bir şekilde dönerken
buldular. Onları bir arada tutmak için sadece görünen maddenin yerçekimine dayanıyor olsalardı tuzla buz olurlardı.
Bu çılgın dönüş, galaksilerde gözle görünenden daha fazlasının olduğuyla açıklanabilirdi. Maddelerinin çoğu
alışılagelmiş atomlardan yapılmış olmasaydı da ışıkla etkileşim sağlamayan parçacıklardan yapılsaydı, bu sayede
görünmez olurlardı.
Karanlık madde uyumlu fikirler, yıldızlar ve galaksiler şekillenmeden önce, evrenin ilk yıllarını çalışan fizikçiler
tarafından piyasaya çıkıyordu. Bu yanıcı atmosferde, tam teçhizatlı yeni parçacıklar güç ve enerjiyi taşımak için
ortaya çıktı. Evren genişledikçe ve sıcaklığı düştükçe, bu parçacıklar potansiyellerini kaybedeceklerdi ve etkisiz,
görünmez bir çorba haline geleceklerdi.
Hiç kimse henüz karanlık maddeyi saptayamadı ya da üretemedi. Ancak popülerliği büyüdükçe büyüdü. Şuanki
standart kozmolojik modelimizde, karanlık madde normal maddeye göre 5 kat daha ağır basmaktadır. Böylece
karanlık madde, sadece galaktik dönüşü açıklamıyor, ayrıca Samanyolu gibi galaksilerin var olmasını da
açıklayabiliyor. Karanlık maddenin başlangıç yoğunluğundaki minik düzensizlikler, maddelerin, diğer hiç birşeyin
etkilişimden etkilenmeden, kendi ağırlıkları altında çökmesine neden oldu. Bu, normal maddeye doğru çekildi, düz
yüzeyli, dönen madde disklerinin içine çöken – galaksilere.
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Bu oluşumun similasyonunu oluşturduğumuzda, Samanyolu gibi gözlemlenen galaksi formlarının oluştuğunu gördük.
Mikrodalga arkaplanda gördüğümüz sıcak ve soğuk bölgeler, sadece 380.000 yıl yaşındayken kozmosun etrafına
gönderilen ışık, bu işleme işaret ediyor gibi gözüküyor. Böylelikle bugün inanıyoruz ki galaksiler, yerçekimini
meydana getiren ve herşeyi birarada tutan bir karanlık madde hâlesi tarafından çevrelenmektedir.
Aynı simülasyonlar, karanlık madde galaksi hâlesi oluşturmak için çöktükçe, kısımlarının parçalandığını, normal
maddeye indiğini ve cçevredeki galaksilere doğru yayılan bir cüce galaksi popülasyonunu doğurduğunu gösteriyor.
Bu yüzden Samanyolu’nun cüce uydularının hiç bir suretle rastgele yayılmadığı görülüyor.
Karanlık madde modelinin büyük başarısı, birçok astronom için bu küçük problemi hep arka plana attıkları için
mutluluk vericiydi: Düşünce şöyleydi, “Samanyolu’na eşlik eden cüceleri basitçe henüz görmedik.” Fakat
2005’de Bonn Üniversitesi’nden Pavel Kroupa, uydu galaksi datasını yeniden analiz etti ve karanlık madde
teorisindeki çarpıcı uyumsuzluğu doğruladı.
Kroupa’nın doktora öğrencisi Pawlowski sonra daha da ileri gitti. Samanyolu hâlesindeki diğer objelerin dizilimini
araştırdı. Küresel kümeler olarak bilinen, cüce galaksilerden çok daha küçük küresel yıldız toplulukları ve galaksiler
parçalandığında oluştuğu düşünülen uzun incecik yıldız kuyruklarını tıpkı cüce gezegenlerde olduğu gibi dizili halde
buldu.
Tüm bunları açıklamak için, Pawlowski Lyndon-Bell’in orjinal önerisi olan “bu, galaksiler arası bir çarpışmanın
enkazı olabilir” fikrine kanalize oldu ve böylesi bir çarpışmanın ortaya çıkışının nasıl olabileceğine baktı. Cüce
galaksilerin gerçekten de iki galaksinin etkileşiminin ardında kalan malzemelerden oluşmuş olabileceğini araştırdı.
Astronomlar, evren boyunca uzaya muazzam yıldız izleri ve gaz fırlatan bir çok galaktik dans görüyorlar.
Pawlowski’nin simülasyonları Samanyolu cüce galaksilerinin böylesine bir karşılaşmayı takip ederek, gerçekten de
gözlemlediği pozisyonda meydana geldiğini doğruladı.
Fakat bizimle dans eden şey neydi? 2013’e kadar görünür bir aday yoktu, ta ki Fransa, Strasbourg Gözlemevi’nden
Rodrigo Ibata ve meslektaşları, 2.5 milyon ışık yılı uzaklıktaki en yakın galaktik komşumuz Andromeda etrafında,
cüce galaksilerin benzer kutupsal yapılarının var olduğunu gösteren gözlemler yayınlayana kadar. Andromeda
düzleminin altındaki cüceler bize yaklaşırken, üzerindekiler bizden uzaklaşıyorlar. (Diskin şans eseri bir dizilim
olmadığına, aksine uyumlu dönen bir yapı olduğuna dair ikna edici bir delil) Andromeda’nın uydu diski ayrıca
bizimki ile aynı şekilde dönüyor, ve Samanyolu’na işaret ediyor, yine de bizim galaksinin kutup yapısından 35
derecelik bir hafif bir sapmaya sahip.
Farzettikleri karanlık madde hâlelerini hesaplamalarına rağmen, Anromeda ve Samanyolu basitçe Büyük Patlama’dan
bu yana geçen zamanda, kendilerini bir çarpışmaya çekecek yeterli kütleye sahip değil. (ve bu nedenle ortak
yerçekimine de)
Bu bir açmazdır. Tabi yerçekimiyle birlikte birşey olmadığı müddetçe. Newton ve Einstein’in teorilerinin
öngörülerine göre; yerçekimi öyle bir kuvettir ki şiddeti kütleli iki nesnenin arasındaki mesafenin karesi oranında
zayıflar. Bu gerçekten de güneş sistemimize uygun bir açıklama görünüyor. ( plüto kadar uzaktaki bir kütlenin
yörüngesi de tahminlere uymaktadır.) Fakat bu henüz bir varsayımdır, hiçbir zaman daha geniş ölçeklerde test
edemedik.
Yerçekimi şiddetinin heryerde aynı olmadığı şeklindeki normal inanışa ters düşen fikir, karanlık maddeye alternatif
olarak 1980’lerde tekrar teklif edildi. Bu, MOND olarak bilinen “Değiştirilmiş Newton İlkeleriydi”. Fikir, New
Jersey Princeton Üniversitesi’nden Mordechai Milgrom tarafından ortaya çıkarıldı. Bulgularına göre, yerçekimi
alanının kısmen zayıf olduğu durumlarda, yerçekimi şiddeti uzaklığın karesi oranında zayıflamayacak, fakat
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düzleşecektir. Bu durumda galaksilerin dönüşü neredeyse mükemmel olarak tanımlabilecekti. Böyle bir çevrede,
örneğin galaksilerin dış alanlarında, yerçekimi beklenenden daha güçlü olacaktır.
2014’de Kroupa ve diğerleri ile birlikte çalışan, İngiltere St Andrews Üniversitesinden Hongsheng Zhao, böylesi
hemen göze çarpmayan bir değişimin, Samanyolu ve Andromeda arasında 7 ila 11 milyar yıl önce bir etkileşime izin
verdiğini gösterdi. “ Basitçe konuşursak, MOND dinamikleri bu ikili arasında geçmişte bir etkileşim olduğu
tespitinde bulunuyor” Pawlowski.
Tam akışkan epifani (görünüş – tezahür )
Fakat MOND fizikçiler arasındaki en popüler konu değil. Yerçekimi şiddeti çok zayıf alanlarda hiç test edilmemiş
olmasına rağmen, “doğanın gücü onun şiddetini kolaylıkla değiştirmeli” fikri en tatsız olandır. Ve ölçekler çok
genişlediğinde MOND ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Birçok galaksi kümesinde, karanlık madde hâla herşeyi
birarada tutmak için gereklidir. Ve kozmik mikrodalga arkaplanındaki bu sıcak ve soğuk bölgeleri açıklamak, normal
maddeyi galaksilere çökertmek için yardımcı olacak bazı formlardaki karanlık madde olmadan çok zordur.
Tüm bunlar Pawlowski’nin, sadece geçmişteki bir Samanyolu ve Andromeda çarpışmasını açıklamak için değil de
ayrıca diğer bütün gözlemleri uygun hale getirmek için, MOND fikrinin modifiye edilebileceğini durup düşünmesine
neden oldu. “Belkide MOND bize yerçekimi hakkında birşeyler söylüyordur. Ya da bize karanlık madde
hakkında birşeyler söylüyordur” diyor.
Justin Khoury kendine aynı soruyu sorar ve muhtemelen bir cevabı vardı. Pensilvanya Üniversitesi’nden teorik bir
fizikçi olan Khoury, galaksilerin ölçeklerine kadar kozmik dinamikleri açıklamada MOND’un başarılarına uzunca bir
süre hayranlık duydu. Ve hatalı oluşu herşeyden daha büyüktü. “Kozmolojik ölçeklerde sessizce ilerlemek için,
yerçekimini galaksi ölçeklerinde değiştirecek bir bileşene ihtiyacınız var. Bunu nasıl yapabilirsiniz?” Onun
cevabı: “tam akışkanlarla.”
Khoury’nin epifanisi Bose-Einstein yoğunlaşması olarak bilinen süper akışken bir hâli içeriyor. Bir kez belirli
derecedeki bir sıcaklığın altına düştüğünde, bazı normal türden madde atomlarının arasında sonuç vermeye başlar. Bu
durumda kurucu parçacıklar, akışkanlığı olmayan ve gecikme olmadan akan, tek bir uyumlu kütle gibi davranmaya
başlar. Sıcaklık tekrar arttığında, normal, akışkan sıvı bir duruma ayrışırlar.
Eğer karanlık madde parçacıkları Bose-Einstein haline geçerse, Khoury’ye göre bu, MOND’un belirli ölçekler
üzerindeki ve olağan karanlık maddenin diğerleri üzerindeki kopyasını oluşturacak şey olurdu. Galaksilerin göreceli
zayıf yerçekimi alanlarında, karanlık madde yavaş hareket ediyor olurdu ve az etkili bir sıcaklığa sahip olurdu. Uzayı
bükerek ve MOND-benzeri ek bir yerçekimsel güç oluşturarak, boyutları doğrultusunda enerjisinin eşit oranda
yayıldığı bir Bose-Einstein haline geçerdi. Ancak galaksi kümelerindeki gibi daha güçlü yerçekimsel alanlarda, uyum
bozulur ve madde, kendi küçücük yerçekimi gücüne parçacık parçacık katılım sağlayan, olağan karanlık madde gibi
davranırdı.
Bu ayrıca güneş sistemimiz ölçeklerinde neden MONDsal bir davranış görmediğimizi açıklar. Güneşimizle birlikte
çok güçlü lokal bir yerçekimi gücüne sahibiz, bu yüzden yoğuşuk madde kendi seviyesinde bozulur. Bunun aynısı,
yoğuşuk maddenin içinde yabancı madde gibi davranacak şekilde Samanyolu’nun her bir yıldızı için doğrudur. Fakat
galaksimiz temel olarak bütün diğer galaksiler gibi boş uzay olduğu için tüm galaktik yoğuşukluk halâ baskın
gelecektir.
Khoury, karanlık madde ilkelerinin Bose-Einstein yoğuşuğunu doğal olarak taklit ettiğini öne süren ilk kişi değildir.
Fakat o, yerşekimindeki MOND-benzeri varyasyonlara öncülük edeceğini öngören ilk kişiydi. Böylece iki modelin
parçalarını birleştirmeye önceden acımasızca karşı çıkılıyordu. Bu hibrid modelin çalışması için, Khoury’nin
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hesaplamaları, karanlık maddenin kendisinin, şimdiki modelin işaret ettiğinden milyar kere daha hafif olduğunu
öngörmektedir.
Sert uyumsuzluk
Khoury şuan, süper akışkan karanlık madde hâlelerinin, galaksilerin birleşme şekillerini nasıl etkilediğini görmek
için bir bilgisayar modeli geliştiriyor. Bu fikri test edebilmek için yapabileceği herhangi bir gözlem varmıdır onu
görmek istiyor. Ayrıca bir yoğun madde fizikçisi olan meslektaşı Tom Lobensky ile tam olarak tahmin edilen etkiyi
yaratacak bilindik aşırı soğutulmuş bir atomik akışkan olup olmadığını görmek için çalışıyor. “Eğer varsa,
muhtemelen atom gazlarını galaksileri ve birleşenlerini simüle edebilmek için laboratuvarda kullanabiliriz.”,
diyor
Süper akışkan karanlık madde hakkındaki bazı konuşmalar, yerçekimini gereksiz ve istenilmeyen bir karmaşıklık
şeklinde niteliyor. Örneğin Maryland College Park Üniversitesi’nden Ed Shaya, simülasyonların birbiri içinde
uyumsuz olduğunu ve cüce gezegenler gerçekliğinin hesaplama gücü yoksunluğunda olduğunu düşünüyor. Bu da
simülasyonların çözünürlüğünü sınırlamaktadır. Ve halâ, olağan fizik ve olağan karanlık madde ile başlatılacak
çözümlerin olduğuna inanıyor. “Henüz standart modelden vazgeçmenin zamanı değil” diyor.
Simülasyon ve gerçeklik arasındaki mesafe şimdilik çok sert. Engin kutupsal yapıların halka şekilleri çap olarak
yaklaşık 500.000 ışık yılı uzunluğunda ama 50.000 ışık yılından daha geniş değil. Ayrıca bazı standart galaksi oluşum
simülasyonları benzer hizalama üretmek için donatılabilir, ancak hiçbir zaman bir milyon ışık yılı genişliğinden daha
az halka üretmezler. Pawlowskiye göre, bu uyumsuzluk büyük bir meseledir. “Galaksiler ölçeğinde standart
modelin sahip olduğu birkaç problem var, ama en büyüğü bu” diyor.
Biz sakin bir şekilde galaksimizin sonundaki havai fişek gösterisine doğru kıvrılarak gittikçe, bunların hiçbiri bizim
nihai inancımızı etkilemeyecektir. Fakat bu şok edici ve korkutucu görüntü tekrar yaşanan bir performans mı olacak?
Kim bilir – ve eğer yerçekimi ve karanlık madde hakkındaki fikirlerimizi değiştirmek zorunda kalırsak,
günlüklerimize bir sonraki randevuyu bu kadar netlikte yazamayız.
Havai fişekler beklediğimizden biraz daha erken havalanabilir.
Stuart Clark – New Scientist
Çeviren Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/mg23030670-300-how-a-galactic-smashup-could-force-a-rethink-of-gravityslaws/?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=hoot&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2016-GLOBAL-hoot

Mikroplar Zihinle Oyun Oynayabilir
Bağırsaklarımızdaki bakteriler endişe ve depresyon konusunda kilit noktada..
İÇGÜDÜSEL DUYULAR: Bağırsak bakterileri ve beyin çeşitli iletişim hatları üzerinden birbirini etkiliyor

22 erkek dört hafta boyunca aynı hapları aldı. Kendileriyle görüşüldüğünde, daha az stres hissettiklerini ve
hafızalarının daha keskin olduğunu söylediler. Beyin için sağladığı yararlar hemen göze çarpmıyordu fakat Society
for Neuroscience’ın yıllık toplantısında raporlanan sonuçlar dikkat çekti. Çünkü haplar ilaç endüstrisi tarafından
sentezlenen belirli kimyasal formüller değildi.
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Kapsüller
bakterilerle doluydu.
Alınan görüşler gösterdi ki, bir zamanlar korkulan bakteriler artık sağlık kahramanları olarak görülüyordu. İnsanlar
onları probiyotik yoğurtlarla silip süpürüyor, milyarlarca mikropla dolu hapları yutuyor ve el dezenfektanlarından
uzak duruyorlar. Vücudumuzun içinde ve üzerinde, mikrobiyal bahçeleri bakıp büyütmemize yardımcı olmak büyük
çaplı bir iş haline geldi. Market raflarını da yargılamayı sağladı.
Bu bakteriler muhtemelen vücudumuzu sağlıklı tutmaktan daha fazlasını yapıyorlar: Zihnimizi değiştiriyor olabilirler.
Son çalışmalar, bağırsaklarda yaşayan bakterilerin, beynin çalışma şeklini nasıl değiştirdiği üzerinde bulgular ortaya
çıkarıyor. Bu bulgular zihinsel sağlık için önemli bir soruyu berberinde getiriyor: “Beyinlerimizi bakterilerimizi
geliştirerek rahatlatabilir miyiz?”

Beyin kimyasalı üreten bakteriler
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Bilim insanları, bağırsaklara yerleşen bakterileri düzenlemeye çalışarak, laboratuvar hayvanlarının ve az sayıda
insanın davranışını değiştirdi. Mikropsal müdahale, huzursuz fareleri cesurlaştırdı ve utangaç olanları da sosyal hale
getirdi. Depresyonlu insanlardan alınan bakterilerin aşılandığı fareler, depresyon işaretleri gösterdiler. Ve insanlar
üzerindeki küçük çalışmalarının önerdiğine göre, belirli türden bakterileri yemek, beyin aktivitesini değiştiriyor ve
endişeyi hafifletiyor. Çünkü bağırsak bakterileri, beynin iletişim için kullandığı belirli bakterileri üretebiliyor. Bu
fikir ciddi seviyede mantıklı geliyor.
Başlangıç aşamasında olmasına rağmen, bu gibi sonuçların önerdiğine göre; bağırsaklarınızdaki doğru bakteriler, ruh
halini canlandırır ve endişe ve depresyonun dahil olduğu tehlikeli zihinsel rahatsızlıklarla savaşabilir. Buna karşın
yanlış mikroplar, daha da karanlık bir yönde ilerlemeye neden olabilir.
Bu bakış açısı, beynimizin bakteriler tarafından yönetildiği şeklinde düşündürüyor olabilir. Fakat şunu ele alın:
Mikroplar, bizler henüz insan olmadan önce bile, bizimle birliktelerdi. İnsan ve bakteri hücreleri birlikte evrildiler,
tıpkı uyumlu bir ekosisteme adapte olan bir çift dolaşık ağaç gibi.
Toplu şekilde mikrobiyom olarak bilinen mikroplarımız, “Kim olduğumuzun oldukça özündedir” gastroenterelog
Kirsten Tillisch. “Onlar bizi yönetiyor ya da biz onları yönetiyoruz” şeklinde düşünebilirsiniz, fakat gitgide daha
da netleşiyor ki kimse patron değil. Bunun yerine “Bu, vücudumuzun, mikrobiyomumuzla birlikte yapmış olduğu
karşılıklı bir konuşmadır” diyor Tillisch.
Bu vücut-mikrop alış verişinde nelerin konuşulduğunu anlamaya çalışmak, ve zihinsel sağlığı arttırmak yönünde
konuşmayı yönlendirmek, kolay olmayacaktır. Yeni başlayanlar için hiçkimse, sağlıklı bir mikrobik topluluk
oluşturabilmek için kesin bir içerik bilmiyor. Ve reçete muhtemelen insandan insana değişmektedir. Ve mikropları
bağırsaklara yerleştirmek ve orada kalmaya ikna etmek her zaman kolay olmaz. Mikroplar ve beyin arasında
mesajların nasıl ilerlediği konusunda tam emin olmasalar da bilim insanları bazı fikirlere sahipler.
“Bunlar ilk günler, fakat şimdiye kadar ki sonuçlar çok güçlü. “Tamamen tuhaf ve tamamen büyüleyici” diyor
College Cork Üniversitesi’nden nörolog John Cryan.
Cryan ve diğerleri gelecekte “psikobiyotiklere” öncülük edecek deliller topluyorlar. Psikobiyotik : canlı
organizmalardan yapılan, zihinsel sağlığı geliştiren bakteri tabanlı ilaç.
Yalnız değiliz
“Psikobiyotik” fikrini ortaya atan psikiyatrist Ted Dinan, Mayıs 2000’de Walkerton Kanada’da meydana gelen bir
trajediden etkilendi. Oluşan seller küçük kasabalardaki su kaynaklarının iki tehlikeli bakteriyle dolmasını sağladı:
Koli basili ve Kampilobakter. Kasabaların nüfuslarının neredeyse yarısı hastalandı, ve bir avuç insan öldü. Bir çok
yerleşkede hastalık kısa süre yaşadı, ortalama 10 gün, diyor Dinan. Fakat yıllar sonra, Walkerton’da yaşayan
insanların sağlığını takip eden bilim insanları şaşırtıcı birşeyi farketti. “Walkerton’daki depresyon oranı açık ve
önemli bir şekilde artmıştı”, Dinan. Bu durum enfeksiyonun depresyona neden olduğu şüphesini doğurdu.
“Frengi ve büyükbaş hayvan bağlantılı bruselloz gibi diğer kötü şöhretli bakteriler de depresyon ile
ilişkilendirildi” Dinan. Zihinsel sağlığa zarar veren, ayarı bozulmuş bir mikrobiyomla ilişkili birşey olduğundan
şüpheleniyor.
Bu olasılık, her ne kadar özgür irade konusunda ortaya rahatsız edici sorular atsa da, laboratuvar hayvanları için
kesinlikle doğrudur. Bakterisiz doğan ve büyüyen fareler tuhaf şekilde her türlü davranışı gösteriyor. Örneğin,
antisosyal eğilimler sergileme, hafıza problemleri ve bazı durumlarda dikkatsizlik. Sirkesineğindeki bakteriler kimin
kimle eşleşeceğini etkiliyor ve ısıran eşek arılarındaki bakteriler ayrı türlerin birleşmesini önleyerek bir bakıma
üremeyi engelliyor. Bazıları, Vanderbilt Üniversitesi’nden evrimci biyolog Nashville tarafından ortaya atılan bu
bulgular gösteriyor ki; “Bakteriler için, davranışları bu karmaşık ve geniş yolla etkilemede, bu potansiyel var”,
diyor.
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İnsan vücudu çok sayıda bakteriyle örtülüdür. Yakın bir çalışma, vücudumuzdaki insan hücresi kadar bakteri hücresi
olduğunu tahmin etmektedir. Sadece, bakteri birliklerinin mesajlarını beyine nasıl ulaştırdıkları net değildir, gerçi
bilim insanları muhtemel iletişim kanalları bulmuş durumdalar. Kimyasal olarak, bağırsak mikropları ve beyin,
gerçekte aynı dili konuşuyorlar. Mikrobiyom, ruh halini etkileyen nörotransmiterler olan serotonin, noradrenalin ve
dopamini bolca üretir. Bakteriler ayrıca, merkezi sinir sisteminin bu kimyasalları nasıl kullanacağını da değiştirir.
Cryan bağırsaktaki mikropları “farklı nöro-aktif maddeleri üretmek için küçük fabrikalar” şeklinde
nitelendiriyor.
Bağırsak ve beyin arasındaki sinyaller, çok şeritli bir otoyol olan vagus siniri aracılığıyla iletiliyor olabilir. Bilim
insanları mesajların vagus siniri aracılığıyla nasıl iletildiğini anlamamalarına rağmen, bu otoyolun önemli olduğunu
biliyorlar. 2011 yılındaki bir çalışmanın bulgusuna göre, farelerde bu siniri kestiğinizde, davranış üzerinde
bakterilerin etkisinin kalmadığını görürsünüz. Ve bağırsaktan beyne giden mesajlar değiştiğinde problemler ortaya
çıkabilir.
Bakterisiz fareler üzerindeki çalışma
Bakterisiz bir şekilde doğan ve büyüyen farelere dayanarak; bağırsaktaki bakteriler beyin gelişimine yardımcı
olabilir, denebilir. Bu fareler, normal farelere göre beyindeki kilit bir kaç bölgede farklılık gösterirler.
Striyatum: Bakterisiz farelerde, striyatumdaki nöral taşıyıcı olan dopamin ve serotonin akışı artmaktadır. Striyatum
hareket ve duygusal tepkiler ile ilişkili bir beyin alanıdır. Yeni bağlantılar striyatumda da kolayca oluşabilir. Bu
değişiklikler bakterisiz hayvanlarda anormal olarak hareket etmeye ve keşfetmeye neden olabilir.
Hipokampus: Hipokampus hafıza ve navigasyon konularına müdahildir. Bakterisiz farelerin hipokampusunda,
Serotonin’i ve büyüme faktörü BDNF’i (Beyin-türevli nörotrofik faktör) algılayan molekül seviyesinde azalma
vardır. Bu farelerde hafıza problemi görülmektedir.
Amigdala: Bakterisiz farelerin amigdalasında serotonin, BDNF ve diğer sinyal veren moleküllerin seviyesinde
değişimler görülmektedir. Amigdala duygular ile ilişkili bir beyin yapısıdır. Bu değişimler risk-alma davranışı
üzerinde bir artışa neden olabilir.
Hipotalamus: Beyinde strese cevap veren hipotalamus, kortikotropin salgılayan faktör
ve adrenokortikotropik hormon seviyelerinde yükselme gösterdi. Bu değişiklikler hayvanların yükseltilmiş stres
yanıtlarıyla ilişkili olabilir.
Yeni bakteri, yeni davranış
Büyük çaptaki bakteri değişimi de ayrıca davranışı etkileyebilir. Yayınlanmayan bir çalışmada Dinan ve
meslektaşları, depresyonlu insanlardan dışkı örnekleri aldı ve bu bakterileri (Dinan “melankolik bakteriler” diyor)
farelere yerleştirdiler. Vaktiyle kaygısız olan fareler, depresyon ve endişe işaretleri göstermeye başladılar. Tatlı su
tedavisinden vazgeçtiler ve çeşitli testlerde daha fazla endişe gösterdiler. “Davranışları oldukça dramatik bir
şekilde değişti” diyor Dinan. Desresyonu olmayan bir insandan mikrobiyom alan fareler, herhangi bir davranış
değişikliği göstermediler.
Cryan ve meslektaşları depresyonlu insanların mikrobiyomunun, depresyonsuz olanlardan ayrıldığını buldular.
Bunun için hastalıklı bir mikrobiyomun suçlanabileceği olasılığı ortaya çıkıyor.
Dışkı nakli sonuçları depresyon -ve muhtemelen diğer zihinsel bozuklukların- bulaşıcı olduğunu ileri sürüyor. Ve
mikrop değişimiyle yakalanılan zihinsel hastalıklar problemleri açığa çıkarabilir. Dışkı nakli, son zamanlarda ciddi
bağırsak enfeksiyonlarını tedavi etmek için güçlü bir yöntem olarak ortaya çıktı. “Dışkı donörleri, zihinsel hastalık
ve diğer potansiyel bulaşıcı hastalık geçmişi için kontrol edilmelidir.” Dinan.
“Gastroentereloglar açıkça HIV ve heptatit C kontrolü yapıyor. Bir enfeksiyonu aktarmak istemiyorlar.
Donörün psikiyatrik karakterisitiği de ayrıca hesaba katılmalıdır” diyor.
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Dışkı nakli uç noktadaki bir mikrobiyom bakımıdır. Fakat sadece bir ya da birkaç bakteri türünü içeri sokmanın bile
beynin çalışma şeklini değiştirebileceği şeklinde ipuçları var. Cryan, Dinan ve melektaşlarından gelen bir örneği ele
alalım. 22 sağlıklı erkek bir ay boyunca bifidobakteriyum adlı bakteriyi içeren probiyotik bir hap aldıktan sonra,
plasebo aldıkları zamana göre daha az stres hissettiklerini bildirdi. Ayrıca erkeklerin kortizol seviyesi de düşmüştü.
Kortizol baskı altındaykenki stresle ilişkili hormondur. Probiyotiği aldıktan sonra kişiler, ayrıca görsel hafıza
konusunda yapılan bir testte de hafif bir gelişme gösterdiler. “EEG kayıtları, hafıza yetilerine bağlı olan beyin
dalgası işaretlerini açığa çıkardı.”, Cryan.
Araştırmacılar daha önce farelerde benzer etkileri paylaşmıştı, fakat yeni sonuçlar bu bulguları insanlara taşıyor.
Cryan, “Bu belirli bakterilerin neden bu etkilere sebep olduğunu mekanik yollardan bulmak, gelecekte önemli
olan şey olacaktır” şeklinde uyarıyor.
Daha lezzetli bir formda olan bakteriler (yoğurt), bir çalışmadaki üzücü sahnelerde beyin aktivitesini etkilemiştir. Her
sabah ve her akşam özenle hazırlanmış yoğurdu yiyen 12 sağlıklı kadın, yoğurda benzer bakterisiz bir besin tüketen
11 kadınla karşılaştırıldığında, kızgın ya da korkmuş yüzlerin olduğu resimlere karşı keskin olmayan bir beyin tepkisi
gösteriler.
Beyin yanıtı fonksiyonel MRI ile ölçülebilir. “Bilhassa, acı gibi duyguları ve algıları işlemede görev alan beyin
alanları sakinleştirilmişti” Tillisch. Resimler gösterildiğinde, “Bu küçük grupta gördük ki beyin farklı yanıt
veriyordu” diyor. Kesin olmayan bir cevabın iyi mi kötü mü olduğu tam net değil, özellikle de çalışmaya
katılanların hepsi sağlıklı kadınken ve daha önce kaygı problemi yaşamamışken. Yine de sonuçlar şu soruları ortaya
çıkarıyor diyor Tillisch: “Probiyotikler ruh halinizi değiştirebiliyor mu? Kötü hissediyorsanız, sizi daha iyi
hissettirebilirler mi?”
“İnsan üzerinde yapılan şimdiye kadarki çalışmalar çok az. Fakat hayvanlar üzerindeki çalışmaların artışıyla
birlikte, sonuçları görmezden gelmek zordur”, diyor Tillisch. “Bu alanda çalışan çoğumuz farklı bir şeylerin
meydana geldiğini düşünüyor. Fakat bu oldukça karmaşıktır ve muhtemelen hemen göze çarpmaz… Diğer
türlü, hepimiz bunun farkında olurduk” diyor. Antibiyotik tedavisi almış, ya da bakteriyle ilgili bir hastalığa
yakalanmış, ya da beslenme şeklini değiştirmiş herhangi bir kişi, ruh halindeki gözle görünür değişimi farkeder, diye
ekliyor.
Açık kanallar
İletişim hatları tamamen anlaşılmamasına rağmen, bağırsaktaki bakteriler ve beyindeki hücreler birkaç farklı yönden
bağlantıda kalabilirler. Sinyaller vagus kanalı aracılığıyla ilerleyebilir, ya da serotonin gibi kimyasal taşıyıcılarla
taşınabilir ve bağışıklık sistemi aracılığıyla gezinen moleküller aracılığıyla taşınabilir.
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İki yönlü trafik
Hemen farkedilmeyen yollardan olsa da, bakterilerin beyinlerimizi ve davranışlarımızı etkilediği ortaya çıktı. Bu,
bizlerin, bağırsak sakinlerimizin merhametine kalmış pasif kimseler olduğu anlamına gelmez. Bizim davranışlarımız
da aynı şekilde mikrobiyomu etkileyebilir.
“Bizler genellikle bu karşılıklı konuşmadaki gücümüzden oldukça hızlı vazgeçeriz”, Tillisch. “Deriz ki, ‘Bizler
doğduğumuz zaman annemizden aldığımız bakterilerin ve çocuk doktorunun ofisinde aldığımız
antibiyotiklerin merhametine kaldık.’ Ama bakterilerimiz bizim kaderimiz değildir. Biz de onlarla
uğraşabiliriz” diyor.
Bunu yapmanın en kolay yollarından biri gıdalar aracılığıyladır: Kefir ve yoğurt gibi bakteri içeren probiyotikleri
tüketmek ve soğan, sarımsak, kuşkonmaz gibi “prebiyotikleri” içeren beslenme şeklini tercih etmek. Prebiyotikler,
faydalı mikroplar olarak değerlendirdiğimiz şeyleri destekler. Mikrobiyomun gelişimi için basit bir yol sunar ve
dolayısıyla da sağlığı etkiler.
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İyi bir diyet iyi sağlığın giriş kapısıdır fikri yeni değildir, diyor Cryan. Eski atasözünü hatırlayın: “Gıdanın senin
ilacın olmasına izin ver ve ilacın senin gıdan olmasına izin ver.” Bu tavsiyenin işe yaramasını sağlayan şeyin
mikrobiyomumuz olduğundan şüpheleniyor.
Tillisch ve diğerleri, stresle mücadelenin, mikrobiyomu değiştirmenin diğer bir yolu olabileceğinden şüpheleniyor.
Fareler üzerindeki çalışmalar stresin, bilhassa erken yaşamda, bakterisel toplulukları olumsuz yönde
değiştirebileceğini gösterdiler.
O ve melektaşları mikrobiyomu etkilemek için farkındalık-tabanlı stres azaltma olarak adlandırdıkları bir rahatlama
tekniğini test ediyorlar. Henüz yayınlanmayan bir çalışmaya göre, bağırsak ağrısı ve rahatsızlığı olan insanlarda,
meditasyon tabanlı uygulama, semptomları azalttı ve beyinlerini klinik olarak ilginç yönlerde değiştirdi.
Araştırmacılar mikrobiyomun ayrıca meditasyon ile değiştirildiğinden şüpheleniyorlar. Şuan bu hipotezi test
ediyorlar.
“Eğer zihin mikrobiyomu etkileyebiliyorsa ve mikrobiyom da zihni etkileyebiliyorsa, kimin patron olduğu
konusunda konuşmak bir anlam ifade eder” diyor Bordenstein. Geçen yıl PLOS Biology’deki bir araştırmada,
Bordenstein ve meslektaşı Kevin Theis “BEN” tanımının genişletilmesi gerektiği konusunu ortaya koydular.
Bordenstein ve Theis, içinde ve üzerinde bakterilerin yaşadığı, çeşitli parçaların kümelendiği holobiont adlı iri bir
organizmayı tartıştılar. Bu karmaşık ve değişik birliğe bir isim vermek, bilim insanlarının insana bakış açısını,
içyüzünü daha derin anlamaya öncülük edecek şekilde değiştrecek. “Yapmamız gereken şey ‘BANA, KENDİME
ve BEN’ kavramına bakterileri eklemektir.”, Bordenstein.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.sciencenews.org/article/microbes-can-play-games-mind
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Korkuların Üstesinden Gelmek
Beyninize farklı düşünmeyi öğreterek
korkuların üstesinden gelebilirsiniz.

Herkes bir şeylerden korkar: örümcekler, karanlık, varlığın anlamsız gerekliliği gibi… Bu korkuların üstesinden
gelemeye ne kadar çalışsak ya da onlardan kaçsak da içimizde derinlerde bir yerde korkular hep saklı kalmakta. Ve
bu korkular, rastlantı sonucu ortaya çıkana kadar da çoğu zaman unutulmuş olarak kalır ve bizler, “bunlar olmasaydı
nasıl daha iyi bir yaşama sahip olurduk?…” diye o zaman düşünürüz.
Aslında çok şanlıyız, çünkü; neden korktuğumuz ve bu korkuların üstesinden nasıl geleceğimiz bilimsel
araştırmaların ana konusu. Psikologlar, beynin korku tepkisi verdiği andaki görüntülerini tespit edip,
derleyebiliyorlar. Belki günlük yaşamda bu tespitler bize çok fazla birşey ifade etmeyebilir, ancak sunulan bir kaç
anahtar strateji ile insanlar huzurlu da yaşabilirler.
Korku Nedir?
Beynin bir arada ortaya koyduğu bir çok becerinin aksine, korku çoğunlukla tek başınadır. Korku, beyne ulaşan,
sinyallerin gözden ve kulaktan geçerek, sinir uyarımlarına dönüşüp, doğrudan ulaştığı yer olan gözümüzün
arkasındaki iki badem şeklindeki amigdalada yaşar.
Bu sinyaller daha sonra, ilkokuldan beri beynimize kazınmışolan “savaş, kaç ya da donup kal” şeklindeki listeden
bir aksiyon planı yaratmak için bütünleşik anıları kullanır.
Örümcekler, ürpertici böceklerdir ve kimse onlardan hoşlanmaz, ve onların bir şey yaradığın da düşünülmez. Mesela;
onu mutfağınızın yerinde görseniz, muhtemelen çığlık atıp, en yakın sandalyenin tepesine çıkarsınız.
Bu hareketi bilimsel olarak bunu şu şekilde açıklayabiliriz; örümceğin görüntüsü, korkuya dayalı anınızı tetiklemiş ve
bu da kaslarınızın bir eyleme geçmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında, korku bir duygu
değil, daha çok bir harekettir. Sonuç olarak, sandalyenin tepesine atlamayı siz seçmiyor; bu hareketi sadece
yapıveriyorsunuz. Bu ayrıca şu demek: korkular bazı noktalarda kışkırtıcı bir hareketin , bir hayvanın, bir his ya
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da olayların olumsuz bağdaştırılmasından dolayı açığa çıkıyor olabiliyor ve çoğunlukla bu korkular, bebeklikten
itibaren oluşmakta. Örneğin; yükseklik korkusu gibi.
2013 yılındaki bir çalışmada, emeklemeye erken başlayan bebeklerin, daha geç başlayanlara göre düşmeye karşı
(1metreden düşüş) daha çok korku reaksiyonu verdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla da emekleyerek içinde bulunduğu
çevreyi daha iyi tanıyan bebekler düşme tehlikesini daha iyi değerlendirirler, öte yandan emeklemeyen bebekler, bu
değerlendirmeyi yapamadıklarından dolayı korkuyla karışık şaşkınlık içinde kaldıkları gözlemlenir.
Yükseklik ya da örümcek korkusu, pek çok korkudan sadece bir tanesi ve tüm korkular belirli bir fobi olarak kendini
göstermeyebilir. Örneğin; önemli bir konuşma öncesinde gelen ani endişe dalgası ya da bir endişe atağından gelişen
korku gibi. Ancak iş, genel anlamda korkuların üstesinden gelmeye gelince, bu oldukça da önemli olabilir. Bilim
insanları, insanların geçmişte oluşturduğu olumsuz ilişkilendirmeleri kırarak, korkuları yenebilecekleri yollar
aramakta. Bunun için de bazı seçenekler menüsü önermekteler.
Tümüyle Bundan Nasıl Kurtulunur?
Bilim insanları, korkunun giderilmesini “ortadan kalma, tükenme (extinction)” diye adlandırmak istiyorlar. Korku,
uyarıcının herhangi bir fizyolojik ya da davranışsal tepkiyi tetiklemediği anda ortadan kalkar. Bu,
genellikle maruz bırakma terapisi, fizyolojik olarak yeniden, farklı bir açıdan bakma ve birazcık da
hormonların yardımından oluşan bir karışımla olur.
Maruz bırakma terapisi isminden de açıkça anlaşıldığı gibi; bir kişi yılandan korkuyorsa, o kişi yılanlarla temasını
derece derece artırır, ta ki yılanlarla birlikte olmaktan dolayı rahat hissedene ya da onlardan korkmayana kadar. Buna
da ilk olarak, yılanların resmine bakarak ve nasıl hissettiğini dile getirerek başlanabilir. Bu, “duygu
etiketlemesi” olarak bilinir ve korku veren bir uyarıcıya karşı kişinin otomatik tepkisini listeleyerek çalışır. Bilim
insanları bunu 2007 yılında yaptıkları bir çalışmada çok ilginç bir şekilde tespit etmişlerdir. Deneye katılanlar
bağırsak reaksiyonlarını dile getirirken, amigdala tepkisi, bütünleşik duygusal tepki sistemlerinin diğer kısımlarıyla
birlikte hafiflemiştir. Onlar düşünmeden ortaya konulan bir tepkiyi nasıl hissedeceğine dair bir seçeneğe
dönüştürmüşlerdir.
Bu teknikler sadece genel fobilerde iyi çalışmıyor ayrıca günlük korkularda (endişe, stres ya da tedirginlik, sinirlilik
gibi formlarla açığa çıkan çeşidiyle) da işe yarıyor.
Biz reaksiyonları deneyimlediğimizde, beynimiz kortizol ve adrenalin salgılar. Bilim insanları bunları terk
etmenin bir yolunun da; sarıldığımızda, öpüştüğümüzde ya da bir kişi ile yakınlaştığımızda salgıladığımız “aşk
hormonu” diye bilinen oksitosin’den geçtiğini bulmuşlardır.
2014 yılında bilim insanları oksitosin burun spreyinin uyarıcıya karşı deneklerde korkunun giderilmesine yardımcı
olduğunu tespit ederler. Araştırmacılar, bu tespitlerin kaygıya sahip olan hastalar için çok büyük çıkarımlara sahip
olabileceğini açıklarlar. Günlük hayatta bu, sarılarak güven vermenin korkunuza yönelik tüm davranışlarınızı
değiştirebileceği anlamına da gelmektedir.
Sinir bozucu ve rahatsız edici korkular hakkında söylenip dururarak, onları geçiremezsiniz. “Sakin olmalısınız”
şeklindeki bilindik tavsiyenin aksine, belki de en iyi tavsiye “harekete geçmelisiniz” olmalıdır. 2013 yılında, bilim
insanları, deneklerin kendilerini şişirip,göğüslerini kabartıp, gaza getirdiklerinde, endişe performans oranlarının
önemli derecede düştüğünü tespit ederler. Benzer şekilde psikolog Amy Cuddy şu ünlü çarpıcı güçlü duruşu (“güç
duruşu”) bulmasıyla “Muhteşem Kadın” ünvanını almıştır. Önemli bir mülakat ya da toplantıdan önce ortaya
konulan bu duruş, testesteron salgılatır ve kendine güveni artırır.
Eğer tüm bunlar da işe yaramaz ve dünyadaki en çok bilindik fobilerden bir tanesi olan bu örümcek fobinizden
kurtulmak isterseniz, bunun için bir aplikasyon-uygulama da mevcut.
Gücü Geri Almak
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Bir korkunun üstesinden gelmek, çaresiz ve tek başına bir uğraşı gibi gelebilir. Psikologlar, otomatik tepkilerden
kurtulmak demenin, bu deneyimin neden korkutucu olduğunu anlamaktan, kabul etmekten geçtiği konusu üzerinde
durmaktalar.
Yapacağınız önemli konuşmalar, beyninizi hayatta kalmanın risk altında olduğuna ikna eder. Çünkü, gıda ve
korunağa sahip olan grup içinde kalmak için eski insanlar, sosyal onaya ihtiyaç duyarlardı. Böcekler ve sürüngenler
(zararız kertenkele ya da bahçe yılanı bile olsa) zehir taşıyan vahşi hayata dair başlıca kuvvetli bir tepki uyandırır.
Korkular ne kadar derine gömülü ise, bu duygusal bariyerlerin üstesinden gelmek de o kadar zordur ve bunların
kökeni çocukluk yıllarında yaşanmış ve henüz dile getirilmemiş bir olayda saklı olabilir.
Çoğunluğun önerdiği püf noktası; korkulan şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu fark etmektir. Sadece
yapmamız gereken şey; bununla yüzleşmek için cesur olmamız.
Çeviren: AylinER
http://www.medicaldaily.com/overcoming-fear-be-it-spiders-or-public-speaking-means-reteaching-your-brain-think335306?utm_content=buffereade9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

DNA Zincirine DATA Depolama
Milyonlarca DNA Molekülü İçeren 1 Damla Solüsyon
10.000 Gigabayt Data Depolayabiliyor!

Son bir kaç on yıldır, “Moore Yasası” gerçerliliğini kaybetmeye başladı. 1965 yılında Gordon E. Moore, bir çipteki
bileşenlerin sayısının her yıl iki katına çıktığını gözlemlemişti ama şimdilerde bizler silikon depolama kapasitesi
sınırına ulaşıyoruz.
Bilgisayar teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam etme noktasında bilgisayarın temel parçalarını yeniden,
etraflıca düşünmeye ihtiyacımız var ve DNA depolama alanı, dijital dünyamızda interneti oluşturan milyarlarca
gigabayt datayı nerede depolayacağımıza dair probleme çözüm önerebilir.
Washington Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü profesörü Luis Ceze: “Daha iyi bilgisayarlar
oluşturmanın yolu, o bilgisayarlar için daha iyi materyalleri oluşturmaktan geçer. Dolayısıyla, silikon bu
noktada en harika malzemedir ancak şu da var ki; silikon ile devam edip etmeyeceğimiz de o kadar net değil.
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Ben, biyolojinin, gelecekte daha iyi bilgisayarlar oluşturmada yararlı pek çok molekül geliştirmesini büyüleci
buluyorum.”
Silikonun Ötesinde
Güncel arşiv tesisleri, örneğin; yakın zamanda Oregon’da kurulan Facebook’un data depolama merkezi, tüm depoları
kapsamakta ve yaklaşık maksimum exabayt (1 milyar gigabayt) data depolayabilmekte. 2017 itibari ile bunun da tüm
internetin sadece bir kısmı olan 16 zettabayt ya da 16.000 exabayta ulaşması tahmin ediliyor.
Araştırmacılar, dünyadaki yaşam için mavi-iz (blueprint) olan DNA’yı kullanarak kodladıkları bilginin tümünü bir
odaya sığdırabileceklerini dile getirmekteler. Bilgisayar çipindeki 1’ler ve 0’lardan oluşan bilgi bitlerini alıp, 4 harfli
DNA’ya çevirerek, bilim insanları, Taylor Swift’ten Kongre Kütühanesine kadar herhangi bir şeyi kodlayan DNA
dizileri yaratabiliyorlar.
Araştırmacılar bunu başarmak için de DNA’yı oluşturan 4 nükleotidi (A,T,C,G) bilgisayarlarımızda kullandığımız
1’ler ve 0’lar dizgilerine bağlayan bir indeks-fihrist oluşturdular. Bir DNA sentezleyicisi, her biri bir dosya kodunun
parçası olan kısa DNA dizisi yaratır. Tüm bilgi DNA’ya dönüştüğü zaman, bilgi depolanabilir ve nükleotid
kombinasyonlarını okuyan bir DNA dizilimcisi (sequencer) tarafından da yeniden düzenlenir.
DNA’yı Kodlamanın Daha İyi Bir Yolu
Prof. Ceze, Sentetik DNA’daki bilgiyi kodlama ve depolama konusunda yeni bir metod geliştiren Washington
Üniversitesi’ndeki araştırma ekibinin bir parçası. Ekip, yaygın olarak ses verisi sıkıştırmasında (compression) ve ikili
kod dizilerini daha kısa yoldan ifade etmede kullanılan “Huffman Kodu” adında bir kodlama kullandılar.
Prof.Ceze metodlarının fazlalıkları (hatalara sebep veren çoklu benzer zincir yapma prosesi) azaltarak daha büyük
depolama kapasitesine imkan sağladığını ve daha önce yapılmamış olan; depolanmış DNA’nın tüm dizilimi olmadan,
her bir data parçasının okunmasını da sağladığını açıklamakta. Bu metod, dizilim prosesi süresince belirli bir dizini
vurgulamayı hedefleyebilen her bir dizide bulunan DNA zincirlerindeki özgün “primerler”ini kapsamakta. Ekip
bunun, tek bir dizini okmak için tüm veritabanını dizme gerekliliğini ortadan kaldırarak, sistemlerinin işlevselliğini
geliştirdiğini dile getirmekte.
Ortaya koydukları açıklamayı kanıtlmak için, ekip pek çok görüntü dosyası için sentetik bir DNA’ya bilgi kodlayıp,
resimleri yeniden çizmek için dizileri başarılı bir şekilde sıralamalarına rağmen sadece birkaç megabayt bilgi
kodlamışlardı. Bunun üzerine Prof Ceze de çok daha geniş bir veritabanına sahip olmak için bu işlemin
artırılabileceğini ifade etti.
Prof. Ceze: “Flaş diski, yoğunluk ya da belirli bir hacimdeki bit sayısı açısından DNA ile karşılaştırırsak, DNA
en azından bir milyar kere daha yoğun olacaktır. Bir exabaytı bir inçküp(16.4 cm3) içine koyabilirsiniz ki bu
da bir kaç şeker küpü kadardır.”
Prof. Ceze, datayı depolamada DNA’yı sentezlemenin genetik mühendisliği ile bir ilgisi olmadığının da üzerinde
durmakta. Bir organizma yaratmada doğru DNA zincirlerini bir araya getirme girişimi yerine, prof. Ceze tamamiyle
sentetik olan kendi metodlarının uygulanabileceğini dile getirdi.
DNA Bilgisayarlar
DNA zincirine data depolamanın belirgin bir de kusuru var. O da; yavaş olması. Elektronları kullanarak yakalaşık
ışık hızında iletişim kuran bilgisayar çiplerinin aksine, DNA data depolama, moleküllerin fiziksel hareketlerine
dayalı.
Prof. Ceze, bu sebepten dolayı da, yakın gelecekte bize yakın bilgisayar dükkanlarında DNA hard drive’larını (sabit
sürücüleri) görmeyi beklememizi dile getiriyor. Prof. Ceze, bunun yerine DNA data depolamasını, hızın çok önemli
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olmadığı Facebook ya da Cloud Storage (Bulut Depolama) gibi servislerin kullandığı geniş data arşivlerini saklamak
için kullanılabileceğini düşünüyor.
Prof. Ceze’e göre, ayrıca teknoloji de pahalı kalmakta. Ancak, geçen 5 yıl öncesine kıyasla fiyatlar hızlı bir şekilde
düşük. Kendisi, DNA data banka fizibilitesini yükseltecek olan DNA sentezleme ve dizilim masraflarının daha ileride
azalmasını umut ettiğini de sözlerine ekliyor.
Prof. Ceze: “Bir süre öncesine kadar bilgisayarlar oldukça pahalıydı ama sonra ucuzladılar. Çünkü, fiyatı
düşüren bir talep vardı. Bu yüzden, şimdilerde DNA depolama, biyomedikal endüstrinin ötesinde çok
daha talep (DNA sentezleme ve dizilim) yaratmakta, ki bunun da fiyatları düşüreceğini düşünüyorum.”
Çeviren: AylinER
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2016/04/08/dna-data-storage/#.Vw9k84sxHEZ

Antibakteriyel Sabunlar Faydadan çok Zarar veriyor olabilir!

Antibakteriyel sabunlar sanıldığı miktarda fayda sağlamadığı gibi, yüksek enfeksiyon riski, mikrobiyom değişimi ve
ilaç direnci gibi zararları barındırıyor.
Mikroplarla dolu uluslararası bir havaalanından eve geldiğinizde, parmakları yapış yapış yeni yürüyen çocukların
günlük bakımlarında, kirli bir ofis binasında, ellerinizi bakteri temizleyen sabunla ovalamak iyi bir fikir gibi geliyor.
Ancak son yıllarda temizleyicilerle ilgili ortaya çıkan veriler, sizin için, etrafınızdakiler için ve çevreniz için aslında
faydasından çok zararının olduğunu ortaya çıkardı.
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Bilim insanları, bu sabunların içinde yer alan, triclosan ve triclocarban olarak adlandırılan yaygın antibakteriyel
bileşenlerin, enfeksiyon riskini arttırdığını, bağırsak mikrobiyomunu değiştirdiğini ve bakterileri reçeteleli
antibiyotiklere karşı dirençli hale getirdiğini bildiriyor. Bu arada, sabunların faydalarına dair deliller zayıftır.
McNamara of Marquette Universitesinden Patrick McNamara şöyle vurguluyor: “Bu antimikrobiyallerin
kullanımının faydalı olabileceği belirli koşullar vardır”. Örneğin triclosan, doktorlar için ameliyattan önce ellerini
temizlemede ya da hastanedeki sabunla kendini temizleyemeyen hastalar için kullanışlı olabilir. Triclosan ve
triclocarbon, uzun süreli yıkamalarda bakterileri öldürmektedir. Fakat insanların çoğu ellerini sadece birkaç saniye
temizliyor. “Ellerinizi, içerisinde bu kimyasalları içermeyen ılık su altında 30 saniye yıkamayla, bu
kimyasalları içeren sabunları kullanarak yıkama arasında herhangi bir farklılık olmadığına dair deliller var”
diyor.
Ve konu Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nda(FDA) değerini yitirmedi. Yıllar önce triclosan ve diğer
antimikrobiyalların güvenli olduğu hükmüne varılmasına rağmen, yapılan yeniden değerlendirmeler şuan, bu
kimyasalların sabunları ve diğer kişisel bakım ürünlerini daha iyi yaptığını iddia ediyor. FDA, antibakteriyel sabun
üreticilerinden, yaptıkları sabunların normal sabun üreticilerinin ürettiği sabunlara göre insanları daha mikropsuz ve
sağlıklı tuttuğunu gösterecek veri talebinde bulundu. Kurum, gönderilen verilerin uygun olup olmadığı bu Eylül’de
duyurmayı umuyor. Eğer uygun bulunmazsa, sabun pazarından 5.5 milyar$ toplayan şirketler, bu kimyasallardan
tamamıyla kurtulmaya zorlanabilir.
Lekeli Sabunlar
Bu süre içerisinde, araştırmacılar bu kimyasallar üzerinde daha da fazla kirli şey araştırıyor, bilhassa triclosan
üzerinde. Bu antimikrobiyal sadece el sabunlarında değil, ayrıca duş jelleri, şampuanlar, diş macunları, kozmetik
ürünler, ev temizlik ürünleri, tıbbi malzemeler ve daha fazlasında yaygın olarak kullanılıyor. Ve evlerimiz ve
kliniklerimize nüfuz ettiği kadar insanlara da etki ediyor. Triclosan vücuda ağızdan emilimle (diş macunu) ya da deri
emilimiyle kolaylıkla girer. İnsanların idrarında, kanında, anne sütünde ve hatta sümüğünde yaygın olarak bulunur.
Michigan Üniversitesi’nde mikrobiyolog olan Blaise Boles tarafından öncülük edilen 2014 yılındaki bir çalışma ile
90 yetişkin test edildi ve yüzde 41’inde (37 kişi) triclosana bağlı kurumuş sümük görüldü. Antimikrobiyal-sümük
çelişkili bir biçimde burnunuzun içinde potansiyel olarak bulaşıcı olan Staphylococcus aureus bakteri sayısını ikiye
katlıyor.
Dr. Boles ve meslektaşları, triclosana maruz kalan farelerde, triclosan maruziyetinin, Stapfbakterisi işgalini
savuşturmayı daha da zorlaştırdığını ortaya çıkardı. Triclosan, bakterileri daha da “yapışkan” yapıyor gibi
görünüyor. Böylelikle proteinlere ve yüzeylere daha iyi yapışıyorlar. Staph bakterisinin burunda işe koyulup sonraki
enfeksiyonlar için sahneyi hazırlamada neden bu kadar iyi olduğunun sebebi bu yapışkanlık olabilir.
Diğer araştırmacılar, burundan daha aşağıya bağırsaklara kadar, triclosan ve diğer antimikrobiyallerin, bakteri
topluluklarını nasıl değiştirebileceğini inceliyor.
Oregon State Üniversitesi’nden mikrobiyolog Thomas Sharpton ve meslektaşları şuan, triclosanın, omurgalı
gelişiminde model bir organizma olan zebrabalığının bağırsak mikropları üzerindeki etkileri üzerinde çalışıyor. İlk
datalarının önerdiğine göre antimikrobiyaller, zebrabalığının bağırsak mikrobiyomunda süratli ve çok kapsamlı
değişikliklere neden oluyor. Değişik tür ve toplulukların yapısını değiştiriyor.
Boston’da Endocrine Society’nin 98. yıllık toplantısında sunulan diğer bir çalışmada, araştırmacılar triclocarbona
maruz kalan anne farelerin, kimyasalı yavrularına aktardığını raporladılar. Triclocarbon şuan en çok kalıp sabunlarda
kullanılmakta. Tennessee Üniversitesi’nden toplum sağlığı araştırmacısı Rebekah Kennedy’nin öncülüğündeki
çalışmada ayrıca kimyasalın hem anne farenin hem de bebeklerin mikrobiyomlarını değiştirdiği ortaya çıktı.
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“Araştırmamız, reçetesiz antimikrobiyal kullanımıyla ilişkili amaçlanmamış sağlık sonuçlarını, bilimsel
literatürün büyüyen gövdesine ekliyor. Ve araştırmamız, hamile ve emziren annelerin bu antimikrobiyal
ürünlerin kullanımında bilgiye dayalı kararlar almasına izin verecek” diyor Dr. Kennedy.
Fakat, Dr. Sharpton uyarıyor, “Bu tarz mikrobiyom değişimlerinin kalıcı olup olmadığını ya da sağlığı olumsuz
etkileyip etkilemediğini henüz bilmiyoruz. Bizler mikrobiyomdaki değişiklikleri nasıl yorumlamamız gerektiği
konusunda gerçekten başlangıç aşamasındayız.”
Araştırmacılar antimikrobiyallerin insan vücudundayken neler yaptığını araştırmaya devam ederken, Marquette
Üniversitesi’nden Dr. McNamara, insanlar birkez onları idrarıyla dışarı attığında ya da pis su borusundan onları aşağı
akıttığında neler yaptığına odaklanıyor. McNamara ve meslektaşları hem triclosan hem de triclocarbonu, her iki
kimyasalın da birikebildiği atıksu arıtma tesislerinde takip ediyorlar.
2014 yılındaki bir çalışmada, McNamara’nın araştırma ekibi triclosanın lağım suyundaki mikrobiyal topluluklara
dalaştığını ortaya çıkardı. Bazı durumlarda mikropların lağım pisliğini sindirmesini sabote ettiğini tesip ettiler.
Kimyasal aynı zamanda lağım mikropları içindeki mexB olarak adlandırılan genin varlığına tehdit oluşturdu. Pompa
işleviyle kodlanmış bu gen bakterilere basitçe, triclosan kendilerini tamamen yok etmeden önce onu dışarı atma
olanağı sağlar. McNamara’nın hipotezine göre bu pompa aynı zamanda ciprofloxacin gibi reçeteli yaygın
antiboytikleri de dışarı atıyor. Deneylerde, mexB’li bakteriler antibiyotiklere karşı dirençliydi.
Ocak ayındaki bir çalışmada, McNamara, mezun öğrencisi Daniel Carey ve meslektaşları triclocarbonun da triclosan
ile aynı etkiye sahip olduğunu buldu. Triclosan ayrıca lağım pisliğini sindiren mikrobiyal toplulukları dağıtır ve
bakterileri ilaçlara dirençli olmaları konusunda kışkırtır.
“Bu antibiyotik dirençli bakteriler, atıksu arıtma tesislerinden su yollarımıza sızarlar ve potansiyel olarak da
insanlara geçerler” diyor McNamara.
Bazı uzamanlar, FDA ve devlet düzenleyicilerinin aldığı tepkilerin, bu kimyasalların kullanımını reklam ürünlerinde
engellenebileci konusunda umutlular. McNamara belki de bu kimyasalların kullanımını azaltmada en güçlü yolun
tüketici tercihleri olacağını düşünüyor. İnsanlar normal sabun ya da etanol-tabanlı dezenfektanları kullanabilirler ve
daha etkili, daha az riskli temizleyiciler elde etmiş olurlar, diyor. “Hijyenimizi bu extra kimyasalları almadan
koruyabileceğimiz bir yol halâ var.”
Çeviren : Gültekin METİN
http://arstechnica.com/science/2016/04/mounting-data-suggest-antibacterial-soaps-do-more-harm-than-good/

Beyniniz ve migren
Migren, insanların dünyayı deneyimleme şekillerinde önemli değişikliklere neden oluyor.Haber sunucusu Serene
Branson’un, 2011 yılındaki 53. Grammy ödül töreninde yapmış olduğu anlaşılmaz sunum, bir gecelik internet
sansasyonuna neden oldu. Sağlık görevlileri canlı yayında bir kriz geçirdiğini söylediler. Bazı bilirkişiler bu duruma
neden olarak, ilaçları, sahne korkusunu ya da alkolu gösterdiler. Daha sonraki röportajlarında anlaşıldı ki, migren
krizine girmiş.
Ben de bu şekilde “auralı” migreni deneyimledim, şükür ki toplum içinde değildim. Cümlenin ortasında saçma sapan
konuşmaya başladım. Doğru kelimeleri bulamıyordum. Anlamsız ve bozuk kelimeleri söylememek için kendimi
durduramıyordum. O kelimelere yakın sesleri ya da yakın kalıptaki kelimeleri çıkarıyordum. Mahçup durumdaydım.
Birkaç dakika sonra, dans eden siyah beyaz yarım dairelerin olduğu sabit şekilde genişleyen kör bir nokta gelişmeye
başladı. Birkaç gün sonra hayal edilebilecek en şiddetli baş ağrısına tutuldum. 19 yaşındaydım.
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Migren, ara sıra meydana gelen şiddetli baş ağrısı olarak düşünülür. Buna bazen, garip görsel efektler ve bulantı da
eşlik eder. Gerçekte ciddi bir şey olmadığı düşünülür, çünkü baş ağrısı bittiğinde kişi normale döner. Fakat bu garip
ve rahatsız edici aura belirtileri, tek başına bize, migrende, gözün gördüğünden daha da fazlasının olduğunu
gösteriyor. Son 10 yıldaki bir araştırma, migrene, düşünülenden daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koydu.
Araştırma gösteriyor ki migren, beyindeki gerçek yapısal ve fonksiyonel değişikliklerden dolayı gerçekleşiyor. Ve
migren geçiren insanlar dünyayı her zaman daha farklı hissediyor, görüyor, dokunuyor, duyuyor ve tepki veriyor ve
bu sadece migren krizi sırasında da olmuyor. Belki de daha endişe vereci durum ise, hastalık ve ona eşlik eden beyin
değişiklikleri ilerleyici özellik gösteriyor ve her krizle daha da kötüye gidiyor. “Migren insanların düşündüğünden
daha ciddi bir durumdur. Bu tekrarlayan çarpıntılar, beyin ağını değiştirmektedir ve bunu anlamaya daha
yeni başlıyoruz.” David Borsook, Harvard Tıp Fakültesi.

Amerika’da 37 milyondan fazla insanın migreni vardır. Bu ağrıları çeken migrenli kişilerin yarısına teşhis
konulamamakta. Verilen bu son bulgular sonrasında, artık bu durumla nasıl mücadele edileceği, teşhis edileceği ve
tedavi edileceği konusunda yeniden düşünme zamanıdır. “Migrene, damarla ilgili bir rahatsızlık ya da ağrı
durumudur demeyi bırakmalıyız. Bu nörolojik bir rahatsızlıktır.” migren uzmanı Peter Goadsby.
Migrenin etkileri yüzyıllardır dökümante edilmektedir. Fakat sadece günümüzde, beyin görüntüleme teknikleriyle
büyük resmi görme imkânımız vardır. Şimdiye kadar ki ilginin çoğu, bazı migrenli insanların küçük hasarlı bir beyin
alanını gösteren, MRI beyin taramalarına ait raporlara odaklıydı. Bu alan, resim üzerinde küçük parlak lekeler
şeklinde görünmekteydi. 2004’de Hollanda Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Mark Kruit ve meslektaşları,
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migrenli 300 hastanın beynini taradı ve diğer kontrollere göre daha fazla parlak lekeye sahipmiş gibi göründüklerini
tespit etti. Lekelerin bazıları, çoğunlukla serebellumda, ak maddedeki değişimlerle ilişkiliydi. Ak madde sinir
liflerinin elektrik sinyalleri göndermesine olanak sağlayan yalıtkan kılıftır(şet), ve artık öğrenmede ve hafızadaki
önemiyle de bilinmektedir.
Üzücü şekilde diğer lekeler, migren atağı geçirmiş bir kimsenin beyninde görmeyi umduğunuz türden hasara,
yakından benzerlik göstermektedir. İnme-benzeri (stroke-like) lezyonlar olarak anlandırılan lezyon vakası fazla
değildi, fakat istatistiksel olarak dikkate değerdi. Vakaların yüzde 8’inde görülmektedir ve karşılaştırıldığında yüzde
5’i auralı migrendir.
İnme-benzeri hasar
“İnme–benzeri lezyonlar” kelimeleri yeterince endişe verici olmasaydı, kimse beyindeki bu hasarlı lekelerden ya da
ne demek olduklarından emin olmayacaktı. Artık biliyoruz ki migren, insanları yüksek oranda inme riskine
sokmaktadır – özellikle aura ve kan basıncı problemleri gibi kalp ve damarla ilişkili risk faktörleri olan, sigara içen ya
da obez kimseleri ve ağız yollu belirli doğum kontrol hapları alan kadınları. “Çünkü beynin iki kısmına akan, aura
ile ilişkili kan, önce artar sonra azalır. Bu değişikliklerin küçük inmelerle ilişkili olması muhtemeldir.” Richard
Lipton, New York Albert Einstein Tıp Okulu. Fakat hem onun hem de Kruit’in ekibi, lekelerin belirtilere neden
olmadığına ya da migreni daha kötü hale getirmediğine işaret etmede aceleci davranıyorlar.
Gerçekten nelerin olup bittiğini anlamak için, bu değişiklikler izlenmelidir. Düzenli migrenler, inme-benzeri hasarı
olan daha fazla bölge oluşturuyor mu? Ve neye etki ediyor? Kruit ve ekibi dokuz yıl sonra gönüllülerinden birçoğunu
tekrar taradı. İlginç bir şekilde migrenli kadınlarda lekelerin sayısı kısmen artmıştı, fakat erkeklerde artmamıştı. Ama
migren frekansı, şiddeti ya da tedavisiyle ilişki kuramadılar. Lekeler hafıza ya da dikkat gibi zihinsel fonksiyonlar
üzerinde herhangi bir dayanağa sahip değil gibi görünüyordu. Fransa’daki diğer uzun soluklu bir çalışma, migren ve
bilişsel zayıflama arasında 80 yaşına kadar herhangi bir bağlantı bulamadı.
Şu iyi haber ki sessin inmeler bile, bilişsel zayıflama ve sonrasındaki aşırı bunama için bir risk faktörü olarak
gösterilmektedir. Sessiz inmede, beyin hasarları, herhangi kliniksel bir belirtli olmadan, taramalarda görünmektedir.
Kruit’e göre lekeler, ardı ardına meydana gelen ataklardan ziyade, migren “hastalığına” sahip olmayla ilişkili
olabilir. Ve Lipton’un dediğine göre migrenli olan insanların beyinleri daha hızlı yaşlanmıyor.
Yani jüri hala migrendeki inme-benzeri lezyonların önemini araştırıyor. Bununla birlikte beyinde, hakkında daha az
konuşulmuş bazı diğer yapısal değişiklikler vardır ve belkide daha önemli olabilirler. Bu farklılıklar zamanla değişen
migren belirtilerinin şiddetinin azalması ve artmasıyla ilişkilidir. Bazı gruplar, migrenli insanların çeşitli beyin
alanlarının kalınlığındaki ya da hacimdeki değişiklikleri tanımladı. Ve görünüşe göre bu değişiklikler, bu durumu
yaşayan insanların duyusal, duygusal ve cinsiyet farklılıklarının altında yatmakta.
2007’deki bir çalışmada, Harvard Tıp Okulu’ndan Nouchine Hadjikhani ve ekibi, somatosensori korteks olarak
adlandırılan bir beyin bölgesinin kalınlaştığını buldular. Bu bölge, vücudun değişik bölgelerindeki dokunma
duyusunu haritalar. En dikkate değer değişikliklerin, baş ve yüzle ilişkili bölgede olduğunu buldular. “Migren her
zaman ara ara olan bir problem olarak değerlendirilmiştir. Fakat eğer yüz bölgenizde birkaç bölümlü bir acı
hissederseniz, bu kortikal kalınlığı arttırır.” Hadjikhani. Eğer insanlar sık sık görülen migrene sahipse, çoğunlukla
allodini denen bir durum geliştirirler, bu durumda normal bir dokunuş bile sancılı olabilir. Değişik tahminler vardır,
fakat bu durum en azından migrenlilerin dörtte birini etkilemektedir. “Bu önemli bir bulgudur. Migren uzun süreli
sonuçlara neden olabilir.” diyor.
Hadjikhani’nin grubu aynı zamanda görme merkezinde de kalınlaşma tespit etti. Sık migren krizlerinin görsel
rahatsızlıklara eşlik ettiğini göz önünde bulunduruğunuzda, bu bir anlam ifade etmektedir. Migren saldırısının
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psikolojik özelliklerinden birisi, korteksel yayılan depresyon olarak adlandırılan bir sinirsel aktivite fırtınasıdır. Beyin
yüzeyinden bir dalga şeklinde geçer. Hadjikhani’nin grubu, titreme hareketine cevap veren bir görsel bölge içindeki
migren aurası sırasında, epilepsi-benzeri bu aktiviteyi bir beyin tarayıcısına kaydeden ilk ekipti. Çalışma, yayılan
depresyon ile migren ağrısında öncü olan aura arasındaki uzun süredir şüphelenilen bağlantıyı doğruladı. “Migrenli
insanlar çoğu kez hareket hastalığı, çizgi hassaslığı ya da belirli görsel uyarıcı geçmişine sahiptir. Ve biz bu
görsel alanlarda kortikal kalınlaşma bulduk.” Hadjikhani.Bu bölgelerdeki değişikliklerin bu fırtına dalgalarına
neden olduğunu ya da onların bir sonucu olduğunu henüz bilmediklerini kabul ediyor. Aslında diğer çalışma, yayılan
depresyonun, beynin her yerinde meydana geldiğini ileri sürüyor, çoğunlukla farkına varılmadan, ve hatta sağlıklı
beyinlerde bile meydana gelebilir. Bu yüzden aura bir kişinin beyninin yayılan depresyona daha hassas hale gelişinin
bir sonucu olabilir.
Yapısal değişikliklerin listesi, daha çok kalınlaşma formundaki, son yıllarda kabarmaktadır. Bu yüzden şuan
değişmemiş halde bulunabilen migrenli bir beyin bölgesi çok çok azdır. Liste duyusal ve duygusal alanları, ve
otobiyografik hafıza ve navigasyon ile alakası olan hipokampusla birlikte ödül ağlarını, planlama, kavrama ve istemli
hareketlerle ilişkili frontal alanları ve sürpriz olmayan bir biçimde acıyla ilişkili alanları içermektedir. “Tüm beynin
değiştirildiği olasılığına bakmamız gerekir. Tamamen migrenli bir beyin çok kolay telaşa kapılır. Sağlıklı
halktan daha telaşlıdır.” Borsook. Bu şekilde olmasını tekrarlayan atakların sağlıdığından şüpheleniyor. Aslında,
Hadjikhan’nin takımı da aynı zamanda talamustaki mikroskopik yapılı farklıklıkları bulmuştu. Talamus duyusal
bilgiyi kortekse ileten ve uyarılabilirliğini kontrol eden bölgedir. “Küçük patikalara benzer yolların, acıyı ileten
otoyollar haline gelmesi gibiydi. Sistemi tekrar tekrar kullanmak daha etkin çalışmasını sağlamakta.”
Hadjikhani.
Fakat muhtemelen tıp dünyasında en büyük heyecana hipotalamustaki işlevsel değişiklikler neden oldu. Hipotalamus
iç vücut durumlarını kontrol etmede hayati öneme sahiptir. Örneğin uyku ve uyanma döngüleri, metabolik denge,
beslenme davranışı, stres, ve hormon döngüleri. Bunların hepsi migren ataklarıyla ilişkilidir. Migrenli insanlar şu
belitrilerin çoğunun hipotalamus etrafındaki devrelerle kontrol edildiğini fark edecekler: Bulantı ve kusma, burun
tıkanıklığı, göz sulanması, aşırı idrar yapma, susama ve açlık, aşırı istek, esneme ve yorgunluk. “Hipotalamusun
migren konusunda kritik olması fikri yeni değildir. Fakat şuan biliyoruz ki migren
durumunda hipotalamusun diğer beyin bölgeleriyle etkileşiminde fonksiyonel farklılıklar vardır.” Borsook.
Fonksiyonel MRI taramaları, araştırmacıların farklı beyin alanlarının nasıl ilişkili olduğuna bakmalarına imkan
sunmaktadır. Bu taramalar migrene yakalanan insanlarda, hipotalamus ve otomatik vücut hallerini kontrol eden
bölgeler arasındaki devrelerde, artmış “fonksiyonel bağlantı” olduğunu ortaya çıkardı. Bu bölgeler normalde stres
etkeni her türden şeye tepki verirler. Örneğin soğuk, açlık, egzersiz. Bu tepkiler, devreleri daha fazla duyarlı yapar.
Duyarlılık seviyesini bir eşik değeri olarak düşünün. Eğer iyi uyumadıysanız ya da düzgün yemediyseniz, işlevsiz
hareketlenmeye karşı aşırı-duyarlılığınız, beyninizin aşırı tepki vermesine neden olur ve tam bir migren krizine neden
olur. Dahası, bu hassasiyet kriz sırasında artıyor gibi görünüyor.
Bu yapısal ve fonksiyonel değişikliklere daha sıkı sarılmak, migrenin en nadir yönlerinden birini anlamak konusunda
anahtar olabilir. Nasim Maleki ve Borsook’un da içinde yer aldığı meslektaşları, migrenli kadınlar ve erkekler
arasındaki en büyük farklılığın iki beyin bölgesi arasında olduğunu buldu. Biri öz-farkındalıkla ilişkili precuneus
(beynin dörtgen lopçuğu). Ki bu benim de migren deneyime uyan bölgedir. Gözlerimi kapadığım zaman ağrının her
zaman beynimin “ben” dediğim bölgeden geldiğini tarif ederim.
Diğeri insuladır. Özellikle arka insula. Duyusal proses ve otomatik vücut fonksiyonlarıyla ilişkilidir. İnsula duygusal
beynin ilgi çekici bir bölgesidir. Birkaç önemli işlev ile alakası vardır, örneğin algılama, otonom düzenleme, iş
halimizi anlama ve “dikkat çekme”, diğer bir deyişle şuan neyin önemli olduğu hükmünü verme. İki bölge de
migrenli olan erkeklere göre migrenli kadınlarda daha kalındı.
Sıra erkek ve kadın beyinlerinin MRI ile görüntülenmesine geldiğinde, Maleki’nin ekibi kadınlardaki migrenin
erkeklere göre daha çok duygusal devreleri içine aldığını buldular. Acı kadınlar için daha duygusal bir deneyim
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olabilir. Ve anektotsal olarak çoğu kadın, migren krizlerinin öncesinde ve sonrasında yoğun ruh hali değişikliği
hissettiğini raporluyor. Ayrıca depresyon ve migren arasında güçlü bir ilişki vardır. Farklılıkların altında kadın
cinsiyet hormonları yatıyor olabilir. Her nasılsa, tekrarlayan ataklarla birlikte devreler değişime daha hassaslar fakat
bu mekanizma tam olarak net değil.
Borsook şuan, ergenliğe giriş ve geçiş sırasında, çocuklardaki migren ilerleyişini inceliyor. Ve erkek ve
kızlarda farklılıklar buldu. “Hiç şüpheniz olmasın ki erkek çocuklar ergenlik çağını atlattıktan sonra baş
ağrılarının geçmesi için iyi bir fırsata sahipler. Ve kızlarda daha kötü olma olasılığı var.” diyor.
Çocuklarla yapılan çalışma migrenin, ilerleyen bir beyin hastalığı olması hususuna ağırlık kazandırıyor. Bazı genetik
hassasiyetler ile başlayarak hayatın farklı aşamalarında farklı yollarla açığa çıkabilir. Korkutucu bir olasılık şudur ki
bebek koliği migrenin erken bir formu olabilir. Kolik, kontrol edilemeyen ağlama ve huysuzluk, sıklıkla hassas mide
ya da reflüye dayandırılır. Goadsby ve meslektaşları kolikli bebeklerin annelerindeki migrenin yaygınlığına baktılar,
ve ilk beliritilere göre migren, kolikli bebeklerin ailelerinde daha yaygın. Bebekleri rutin olarak 2 ayda bir check-up
olan 154 annenin dahil olduğu bir çalışmada, koliği olan bebeğe sahip annelerin migreni 2.6 kat daha
fazlaydı. “Migrene eğilimi olan bir bebeğin, sinir sistemi olgunlaşmaya başladığında duyusal bilgi yağmuru ile
baş edememesi muhtemeldir. Ve bebeğin verdiği üzücü tepki kolik olarak adlandırdığımız şey olabilir.”
Goadsby.
Öyleyse tüm bu araştırmaları neden yapıyoruz? Migrenli bir kişinin beyni aşırı hassas bir şekilde ve artan bir şekilde
birbirini izleyen krizlerle ortaya çıkıyor. Belkide sürpriz olmayan bir şekilde, araştırmacılar beyin fonksiyonlarındaki
karşılık gelen farklılıkları buluyorlar, ataklar arasındakileri bile. Görme uzmanı Marla Mickeborough, ataklar
arasındaki “normal” periyotlarda, görme uyarılarında hassaslık tespit etti. Örneğin, migrenli insanlar açık bir ışık
lambasına bakmaya daha az tolerans gösteriyorlar.
Önceki çalışmadan yararlanarak, bulgularıyla, beyin tepkilerinin normalde olduğu gibi “sık sık gidip gelmediğini”
gösterdi. Genellikle beyin defalarca tekrar eden birşeyin önemsiz olduğunu görmek için kontrole gelir. Fakat migrenli
insanlarda tepki zamanla azalmaz. Mickleborough problemin dikkatle ilgili olduğundan şüphelenerek, yakın zamanda
migrenlilerde görsel dikkati görüntüledi. “Görmezden gelmeleri gereken şeylere dikkat kesiliyor gibi
görünüyorlardı. Konsatre olmakta zorlanıyorlardı.” diyor. Anektodsal raporlara ve benim krizden bir ya da iki
gün önceki deneyimlerime uyuyor. Kendimi kolaylıkla çeldirilebilir buluyordum ve bilgisayarımın karşısında
oturamıyordum. Titreşen reklamlara tolerans gösteremiyordum ya da TV ekranlarını görmezden geliyordum ve
müzik ya da konuşmalar ilgimi daha fazla dağıtıyordu.
Görmezden gelmek zor
Mickleborough ayrıca migrenlilerin olumsuzluk önyargısı testlerinde iyi performans göstermediğini buldu.
Olumsuzluk önyargısı testi, sevmediğimiz uyartılara daha fazla dikkatimizi verdiğimiz psikolojik bir fenomendir.
Çünkü onlar belki de daha önemli ya da korkutucu olmak için daha yüksek bir şansa sahiptir. Migrenlilerin bu testi
yapamadığı gerçeği, aynı andaki sayısız uyartı tarafından dağılmış hissetmelerinden ve doğru şeye
odaklanamamalarından kaynaklanıyor olabilir.
Beyinlerimizin farklı olduğu ve her bir atakla her zamankinden daha da çok büyüdüğü fikri migren geçiren kişiler
için derinden endişe vericidir. Bu, doktorlara bu durumu daha da agresif olarak tedavi etmeleri için ve her bir bireye
özel tetiklemeler hususunda daha fazlasını bulmaları için bir uyandırma çağrısıdır, böylece her bir atak beyinlerini
hassaslaştırırken, acı çekmeleri yerine durdurulabilsin.
Fakat bir umut ışığı var. Migren hakkında ilerleyici nörolojik bir hastalık olarak konuşmaktan ziyade, bu yapısal
değişiklikler, beyin dokularının onarılmayacak şekilde kaybolduğu ya da hasar gördüğü aşırı bunamaya, alzaymıra
ya da yaşlanmaya benzetilmemelidir. “Bu bakış açısı yanlıştır. Migreni beyin telafi ediyor.” Borsook. Bu da
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demek oluyor ki migrenin şiddetini ya da frekansını azaltan tedaviler muhtemelen yapısal değişikliklerin bazılarını
geri çevirecektir. Lipton buna katılıyor.
“Baş ağrısı baş ağrısına neden olur. Şimdiye kadar tedaviler anlık ağrıyı azaltmak üzerindeydi. Fakat şimdi
görünüşe göre migren için iyi tedaviler bulmak uzun süreli faydalar sağlayacak” diyor.
MİGRENE YAKALANDIYSANIZ…
Migren anormal bir beyin aktivitesi olmasına rağmen, nedeni hala belirsizidir. Migrenli olduğunu bildiren insanların
yüzde 70’i aile geçmişinde de bu duruma sahip. Fakat yanlış teşhislerden dolayı aile geçmişi gizli kalıyor olabilir.
Migren atakları genellikle şiddetli, tek-taraflı, zonklayıcı baş ağrısını içine alır. Ve aynı zamanda genel olarak diğer
belirtiler tarafından eşlik edilirler. Bu belirtiler bulantı ve kusmadan, ışığa, sese ve kokuya duyarlıklığa kadar değişir.
Burun tıkanıklığı, göz yaşı ve terleme olabilir. Bazen kol ve bacaklarda karıncalanma, boyun ağrısı, hatta tek-taraflı
felç ve geveleyerek konuşma olabilir, bu yüzden arasıra neredeyse inme gibi görünebilir. Ve migrenli insanların
yaklaşık yüzde 20’si aura olarak bilinen tuhaf görsel ve işitsel halisülasyonlara sahipler. Çünkü migren belirtileri
oldukça geniş ve genellikle yanlış anlaşılıyor ve yanlış teşhis konuluyor.
Bu yüzden migren şikayetiniz varsa, profesyonel destek arayın ve düzgün bir tanı edinin. Kendi belirtileriniz için
hangi tür yaşam stili değişiklikleri ve tedaviler en uygunsa onları bulun. Dişinizi sıkıp geçiştirmeyin, uzun dönemde
bu işleri daha da kötü hale getirebilir. Kendi kullandığınız reçetesiz ağrı kesiciler de ağrıyı uzatabilir. Ağrı kesici
almak geri tepebilir. İlaçların etkisi azaldıkça belitriler geri gelebilir ve daha da kötüleşen bir belirti döngüsüne neden
olabilir.
Güzel bir günlük rutin oluşturun, iyi uyuyun, bol su için ve “temiz” yemeye çalışın. Hiçbir şey yapmasa da ataklarınız
için kalıpları ve tetiklemeleri belirlemenizde size yardımcı olur. Dikkate almadığınız bağlantıları bulmanıza yardımcı
olabilecek, migren günlüğü tutmak yardımcı olacaktır. Online günlükler ve uygulamalar mevcuttur.
TETİKLEME SORUNU
Migrenin eşsiz özelliklerinden biri, çevresel başka birşey tarafından “tetikleniyor” olmasıdır. Yaygın tetikleyiciler,
kırmızı şarap, çikolata, yanıp sönen ışıklar, hormonel değişiklikler, uyku bozukluğu ve stres olarak sıralanabilir.
Doktorlar hastalarına, bir günlük tutarak, kendi tetikleyicilerini belirlemelerini ve yaşam biçimi ve beslenmelerinde
değişiklikler yapmalarını tavsiye ediyor.
Fakat son çalışmalar hikayenin ilk düşünülenden daha karmaşık olduğunu söylüyor.
Öncelikle, tetikleyici olarak raporlanan şeyler her zaman suçlanacak şeyler olmayabilir. Yanıp sönen ışıkların
migrenini tetiklediğini düşünen insanlar üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, araştırmacılar, laboratuvar ortamında
rahatsız edici bütün ışıkları kullanmalarına rağmen, migreni tetikleyemediler. Dışarıdan birilerinin tetiklemesi atağa
sebep olmuyor olabilirdi, fakat migren başlamışsa, bu kişiler bu uyartı için en duyarlı ve bunun farkına varabilecek
kişilerdir.
Bir atağın prodrom aşamasında, insanlar ışık ve gürültü gibi uyartılara daha duyarlıdır, fakat her zaman ataklarının
başladığının farkında değillerdir. Uykunun atak tarafından bozulması muhtemeldir, işler daha stresli hissettirir ya da
parlak ışıklar daha da sorun yaratabilir. İşte o zaman atak ilerleme halindeyken bu şeyler suçlanabilir.
Stresli bir dönemin ardından rahatlama hissi de en yaygın tetikleyicilerden biri olarak saptandı. İnsanlar migreni
çoğunlukla hafta sonlarında ya da büyük bir sınav sonrasında ya da çalışma olayında raporlamışlardır. Fakat bu bile
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rutinin değişmesinden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin geç saate kadar yatmak, beslenme şeklinin değişmesi ya da
kafein alımı.
MİGREN ÇEŞİTLERİ
Auralı Migren: Migren başlamadan önce görsel bozulmalar gibi uyarı işaretleriyle meydana gelir.
Aurasız Migren: Uyarı işaretleri olmadan meydana gelir.
Sessiz Migren: Aura ya da diğer migren belirtileri deneyimlenir, fakat baş ağrısı olmaz.
Kronik Migren: Her yıl en az 15 gün deneyimlenir.
Aralıklı(Epizodik) Migren: Aralıklı olarak meydana gelir.
Abdominal(karın) Migreni: Genellikle çouklarda olur. Tekrar eden karın ağrıları vardır.
Adet Migreni: Adet sırasında meydana gelen belirli bir durumdur ve diğer zamanlarda meydana gelmez.
Hemiplejik Migren: Ataklar vücudun bir bölümünde felç ya da zayıflığıa neden olur.
Çeviren : Gültekin METİN
Helen Phillips

Akıllı İkinci Deri
Üretilen akıllı ikinci deri, göz altı torbalarını ve kırışıklıkları azaltıyor.

Yaşlı deri ve genç deri fiziksel olarak birbirinden farklıdır.

Gözlerinizin altında yeterince göz altı torbası mı var? Görünüşe göre, İkinci Deri (Second Skin) denen görünmez
giyilebilir bir polimer, yüzünüzün üzerinde yer alan daha genç görünen bir deri katmanı gibi davranıyor. Malzemeyi
geliştiren ekip, “Günler boyunca dayanıyor, ve hatta zamanla yüzünüzü yeniden şekillendirebilir” diyor.
Araştırmaya dahil olmayan Standord Üniversitesi’nden dermatolog Anne Lynn Chang, “Bu yüzünüz için bir çeşit
Spanx(korse türü) olurdu”, diyor.
Fakat diğerleri kuşkulu olduklarını ve daha fazla delil görmeden, malzemenin gerçekten de sarkmayı ve şişkinliği
azaltıp azaltmadığı konusunda bir yargıda bulunamayacaklarını söylüyorlar.
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Genç deri ve yaşlı deri fiziksel olarak farklıdır ve insanların zamanı geri çevirme arzusu milyarlarca dolarlık bir
makyaj endüstrisine yakıt sağlamaktadır.
Genç deri daha kalındır ve yüzeyinin altında ışığı dağıtır. Ve bu, gençliğin belirgin, hayat dolu parıltısını verir. Bazı
kremler, epidermis(üstderi) üzerinde yer alan ölü deri hücrelerinin dış katmanını nemlendirerek, yaşlı derilere bunu
taklit etmesi için yardımcı olur.
Farklılıklar sadece yüzey üzerinde değildir. Derinin epidermis katmanlarının altında dermis (esas deri) yer alır.
Dermis, kollajenlerin ve deriye elastik geritepki ve sıkılık özelliklerini veren elastin liflerin çoğunluğunu barındırır.
Ve ergenlik yılları sonrasında, her yıl yüzde 1.5 oranında kollajenlerimizi kaybederiz. Bu oran güneş hasarı ve sigara
tüketiminin hesaba katılmadığı durumlarda geçerlidir.
Kollajen kremleri ve kollajen tüketimi, bu kaybı önlemek için artan bir şekilde popüler olmaya başladı. Fakat işe
yaradıklarına dair ikna edici bir delil bulunmamakta.
Görünmez deri
Şuan kozmetik firması Olivo ile çalışan Massachussets Teknoloji Ensitüsü’nden Robert Langer ve ekibi, bir
polisiloksan polimer geliştirdi. Bu polimer, elastiklik, ışığı yansıtma ve ışığı dağıtmayı kapsar şekilde, doğal genç
derinin özelliklerini taklit edebiliyor.
Langer, “Üzerinizde olduğunu anlamıyorsunuz”, diyor. İlk önce yüzünüzün üzerine silikon bir polimer krem
katmanlandırılıyor, sonra üzeri platin bir katalizör ile boyanıyor. Bu katalizör, krem içerisindeki molekülleri çapraz
bağlıyor. Sonuç olarak oluşan deri, söylenenlere bakılırsa, nefes almaya elverişli, nemi hapsediyor ve ışığı dağıtıyor.
25 kişilik pilot bir çalışmanın bulgularına göre rahatsızlık hissetmeden 24 saatten fazla giyilebiliyor.
İkinci Deri

Ekip, polimerin, genç derinin esnekliği ve yansıtıcılığıyla eşleşen ve çektiğinizde eski şekline dönebilme kabiliyetine
sahip bir şekilde yapıldığını söylüyor.
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Bristol Üniversitesi’nden Adam Perriman “Bunun dokuz yıl alması hiç garip değil. Gerçekten de derinin bütün
parametrelerini incelemek için yeterince zaman ayırdılar”, diyor.
Göz altı çantaları ve hindi boyun
İkinci Deri, üzerine uygulandığı deriyi çeker. Bu yüzden gerçeğine göre nispeten daha kasılabilir bir yapıdadır.
Gözlerinizin altındaki şişliklerin üzerine sürüldüğünde, deri sıkılaşır ve etrafındaki kırışıklar azalmış görünür.
Hangi gözün altında ikinci deri var?

Ekip, malzemenin diğer kullanımlarının da olduğunu söylüyor. Chang, “İnsanların bunu yaşlandıkça oluşan ‘hindi
boyun’ için gerçekten istediğini görebiliyorum” diyor.
New Scientist malzemeyi görebilmek için geçen hafta bir ziyaret ayarladı, fakat polimerin uygunluk durumundan
kaynaklı bir problemden dolayı iptal edildi. Bu demek oluyor ki malzeme için tek görülebilir delil ekibin oluşturduğu
birkaç fotoğraf ve bir video.
Araştırmacılar New Scientist’e, çalışmalarının bir parçası olarak yayınladıkları resimlerin, tedavi edilen göz altı
alanın görünümü değiştirmek için rötuşlanmadığını söyledi. Fakat diğer araştırmacıların İkinci Deri’nin etkilerini
güvenli olarak değerlendirebilmeleri için resim çözünürlüğü çok düşük.
Manchester Üniversitesi’nden dermatolog Christopher Griffiths, polimerin deriye ne yaptığını söylemek çok zor,
diyor. “ Tam olarak neyin geliştirildiğinden emin değilim” diyor.
Griffiths, “Ellerinizin onun üzerinde olmadığı gerçeği, ihtiyatlı olmak için yeterlidir. İnsanların bunu kendi
üzerlerinde kullanmaları konusunda bazı endişelerim var. Hala bunu evde yapmanın aldatıcı olduğunu
düşünüyorum” diyor.
Egzama tedavisi?
Langer, “İkinci Deri, tekrar eden kullanımla birlikte, kişinin kendi derisinin yapısını geliştirebilir”, diyor. Fakat
Langer, daha fazla çalışma yürütene kadar detaya girmek konusunda isteksiz görünüyor.
Bu inanılmaz birşey değil. “Bu şekildeki zamanla sağlanan yoğun nemlendirme, gerçekten deriyi daha güzel
görünür hale getirebilir.”, diyor Perriman. “Uygulanan kuvveler kollajen liflerini tekrar gruplayacak ve
elastisiteyi geliştirecek.”
MIT’den Daniel Anderson, “Henüz bunun tıbbi ya da kozmetik kullanım için hedeflenip hedeflenmeyeceğinden
emin değiliz” diyor.
Sedef ve egzama için kullanışlı olabileceğini belirtiyor. İnsanlar genellikle bunlarla savaşmak için petrol jelatini ya da
streç filme başvuruyorlar.
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Eğer İkinci Deri Amerika’da kozmetik ürün olarak satılacaksa, Gıda ve İlaç Kurumu, polimerin zararlı olmadığına
dair delil görmek isteyecektir. Fakat eğer tıbbi bir ürün olarak kullanılacaksa, çalışmalar ayrıca ürünün işe yaradığını
göstermek durumundalar.
Fakat biran önce çözüm isteyenler için, Retin-A gibi retinoid bileşenlerin, derinin elastinini ve kollajen ağlarını
onardığına dair deliller var. Ve platin-çözümlü polimer kaplamanın gerekmediği, kolaylıkla elde edilebilir bazı
kremler bunları içermekteler.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/2087378-smart-second-skin-reduces-eye-bags-and-wrinkles-or-so-it-seems/

Kuantum Tuhaflık

“Kuantum Tuhaflık” (parçacıkların aynı anda iki yerde, ya da telepatik bir bağ halinde olması gibi şeyler) 100
yıldan fazla bir zamandır bizleri şaşkına çevirmekte. Fizikçi Richard Feyman bir keresinde şöyle der: “Hiç kimse
gerçekten de kuantum dünyasını anlamıyor.” Ya da diğerlerinin ifade ettiği şekli ile; “kuantumu anladığını
düşünen, aslında hiç bir şey anlamamıştır.” Yenilgiyi kabul edip, insan beyninin bunu hiç bir zaman
kavramayacağını söylemek de biraz kışkırtıcı ve baştan çıkartıcı. Belki bizler yenilgiyi o kadar kolay kabul
etmemeliyiz. Kim bilir belki de henüz kuantum mekaniğinin nasıl çalıştığına dair temel bilgiye ulaşamamışızıdır…
İtalya’daki Pavia Giacomo Maura D’Ariano Üniversitesi’nden Giulio Chiribella ve Paolo Perinotti’nin düşündüğü
şey de tam olarak buydu. Onlar, çalışmalaraında tüm o kuantum tuhaflıktan meydana gelebilecek tuhaf olmayan bir
temel oluşturdular. Bu çalışma, henüz gelişme aşamasında olsa da, bazı olumlu tepkileri de üzerlerine çekti. Kanada,
Waterloo’daki Perimeter Enstitüsü’nden teorist Lucien Hardy, bu çalışmanın ve yaklaşımlarının olağanüstü
olduğunu dile getirmekte ve Avusturya Viyana Üniversitesi’nden fizikçi Caslav Brukner de Hardy gibi aynı ölçüde
etkilenmiş gözükmekte ve şunu söylemekte: “Burada kuantum mekaniği hakkında derin, anlamlı olan birşeyler
var.”
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D’Ariano için bu olay 10 yıldan fazla bir zaman önce, öğrencileri ona kuantum fiziğin kanunlarının nasıl oluştuğunu
sorduklarında başlamış. Kendisi bu soruyu aptalca bir soru diye göz ardı etmemek gerektiğini düşünerek, öğrencilere
ne diyeceğini bilememiş ve o durumda kalmaktan dolayı da çok utanmış olduğunu dile getiriyor.
Onun bu utancı kişisel değil, tüm bu alana dair bir utanç. Pek çok fizikçi fiziksel maddeye yönelik prensipleri sağlam
temellere dayandırarak çalışmalar yapmıştır: Örneğin; iki cismin kütle büyüklüklerine ve aralarındaki mesafenin ters
karesine göre birbirini çekmesi olarak bilinen Newton’un yerçekimi kanunu ele alın. Bu fizik prensibi, düzenli, derli
toplu bir denklem içinde size klasik yerçekimi ile ilgili herşeyi anlatmaktadır.
Kuantum teorisinde ise, sadece bazı evrensel prensipleri kapsamak için geliştirilmeyen, tuhaf deneysel sonuçları
açıklayan plansız, doğaçlama şeklinde, derli toplu, sade sorular vardır. Kuantum nesneler, “Hilbert Uzayı” diye
tanımlanan çok boyutlu, soyut bir alanda mevcut olan, herhangi fiziksel bir şeye karşılık gelen ya da gelmeyen dalga
fonksiyonları ile tarif edilirler. Dahası, Schrödinger denkleminde mevcut olan anlaşılması zor kurallara göre
değişiklik geçirir, gelişirler. Erwin Schrödinger, bu formülasyonu, 1925 yılında parçacıkların yerine dalgalarla alakalı
olan klasik optiklerin denklemlerini çalışırken tesadüf eseri buldu. Bu formülasyon iyi işliyordu ama niye bu şekilde
olduğu pek de net değildi. D’Ariano :“O, denklemi prensiplerden elde etmedi. Kuantum fizikte değerli, çok
küçük fizik kırıntılarının varlığı gözükmekte…”
Kuantum teorisinin temel kanunları, matematik sihirbazlığından çok, fizik prensiplerinden mi elde edilebilmekte?
D’Ariano, Perinotti ve Chiribella bu soruların cevabının “evet” olduğuna inanmaktalar. Onlar bundan eminler.
Newton’un evrensel yerçekimi yasası, fizikçilere, bir dizi işe yarar gezegen hareketlerinin tamamen saf matematiksel
kanunlarını formüle etme imkânı sağladı.
Ayrıca, 19.yüzyılın sonlarına doğru, fizikçi Hendrik Lorentz, evrende farklı yollardan hareket eden gözlemciler için
bir dizi matematik dönüşüm kuralları sunarak, ışık hızı hakkında karşıt deneysel gözlemler de öne sürdü.
Lorentz’in denklemleri ışığın herhangi bir temel anlayışından kaynaklanmıyordu ama işe yaradılar.
Einstein, Lorentz’in transformasyonlarından (dönüşüm) elde ettiği bazı fiziksel prensipler (vakumdaki ışığın hızı
sabit ve ışığın kaynağının hareketi-hızı çevreden bağımsızdır) sundu. Bunlar, tüm gözlemciler için evrendeki tüm
fizik kanunlarının tutarlı olduğunu tarif eden özel görelilik prensipleri haline geldi.
Neticede, bu, Einstein’ın daha kapsayıcı bir genel görelilik teorisi (Newton’unkinden daha iyi bir yerçekimi teorisi ve
kozmolojik mesafeler üzerinde de işe yarıyor) oluşturmasına neden oldu. D’Ariano: “Bu, fizikteki çalışma
yöntemimizi değiştirdi. Prensipler önemlidir.”
Bu yeteneği kuantum dünyasında da gösterebilir miyiz? Hardy:“ Kuantum teorisine baktığımda, Kepler’in
gezegen hareketleri kanunlarına ve Lorentz’in transformasyonlarına mahsus bir benzerlik görüyorum.
İhtiyacımız olan şey, daha derin prensipler.”
2000’lerin başlarında, Hardy bazı prensipleri oluşturma girişiminde bulundu. Bu ortaya koyduklarının tam bir çözüm
olmadığını da itiraf etti. Ancak, bu, D’Ariano, Perinotti ve Chribella’ya daha derinine incelemek için ilham oldu. Çin,
Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nden Chiribella: “Fikir şuydu; kuantum mekaniğin genetik kodunu yeniden
programlamak, bazı fiziksel özellikleri seçmek ve “bu temel bir şey” demek ve geri kalanını yeniden türetmek.”
Hem Hardy’nin, hem de D’Ariano’nun ekipleri için “temel şey”in enformasyon-bilgi ile alâkası olmalıydı. Pek çok
teorist, fiziksel etkileşimlerin hepsinin bilgi prosesinin bir şekli olduğu sonucuna varmakta. Atomlar bilgiyi
momentumlarında-hareket güçlerinde taşırlar. Örneğin; iki atom bilardo masasındaki iki top gibi çarpıştığında,
onların hareket güçleri, tıpkı ,
bilgisayardaki ikili mantık geçidine girmiş gibi eşit bir şekilde değişir. Enformasyon manipülasyonlarını idare eden
kurallar, evrenimizde ne olup, ne olmadığını belirleyebilir.
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D’Ariano’nun hem günlük yaşadığımız dünyada, hem de kuantum aleminde ortak olabilecek enformasyonelbilgilendirici kuralların ne olduğunu anlamaya yönelik çalışmasının başlangıç tarihi 2003 yılına uzanmakta. Nihayet,
işe yarayan 5 fikir ortaya koyarlar: geleceğin geçmişi etkileyemeyeceğine emin olmak gibi şeyler…
Çeşitli fenomenler, kuantumu günlük, klasik fizikten ayırmakta. Bir tanesi; parçacıkların aynı anda iki yerde
olduğunun gözükmesi ya da aynı anda saat yönünde ya da saat yönünün tersinde dönmesi şeklinde açıklanan
“süperpozisyon”, diğeri de “dolanıklılık”: iki parçacık birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsun, birinin
özellikleri incelendiğinde diğerinin de özelliklerinin etkilenmesi ve bir kuantum sistem üzerinde herhangi bir
ölçümün bir rastgele çıktısının da mevcutluğu..
D’Ariano, bu kuantum tuhaflıkları anlamlı kılmak için gücünü Perinotto ve Chiribella ile birleştirdi. Birlikte kuantum
enformasyon teorisi alanına bir kapı araladıklarını ve özellikle bu alanda çalışan insanların farklı tiplerdeki kuantum
durumları arasında bir ayrım yaptıklarını gördüler.
Örneğin; kriptografi(şifreli yazılım) gibi uygulamalar için, “saf, salt” (hakkında herşeyi bildiğimiz durumları ifade
ediyor) olarak bazı durumları uyguladılar ki bu, oldukça apaçık, anlaşılır durumdu. Örneğin; ayrıştırılmış tek bir
hidrojen atomunun en düşük enerji hali hakkında herşeyi bilmek gibi…Ayrıca, tam olarak bir bilgiye sahip
olunmayan “karışık” durumlar da mevcuttu…. Dolanık bir çift parçacığının karışık durumda olması gibi… Çiftin
diğer eşini değerlendirmeye almadan onun hakkında herşeyi bilemezsiniz.
Buradaki önemli olan nokta şu: Her iki dolanık parçacık birlikte “saf–salt” bir durum oluşturmakta, her iki parçacık
da kuantum sistem hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiyi içermektedir.
O zaman tüm bu kuantum dünyasına ait bilinmezlikler basit anlamada bilgi yetersizliğinden kaynaklanabilir mi?…
Karışık durumun parçası olan daha büyük “saf” durum hakkında bilgiye sahip olmadan karışık durumların
hesaplamasını yapmak mümkün müydü??…
Chiribella: “Fikir, bu kuantum tuhaflıktan kurtulmak değil, amaç; bu tuhaflığı temel prensiplerin mantıksal
bir sonucu olarak açıklamak.”
Eğer her bir karışık durum, saf durumun (saf durum fikrini Chiribella ortaya koyar ve ona “saflaştırma
prensibi” adını verir) bir parçasıysa, o zaman her bir fiziksel prosesi maksimum bilgi ile açıklamak mümkün olabilir.
Bu bir prensip kadar bir bakış açısı olarak da ele alınabilinir ve bununla saf durumlara erişen bir kişinin, karışık
durumlarla ilgilenen daha az iyi-konumlandırılmış bir gözlemci ile tutarlı ölçümler yapması her zaman mümkün
olabilir. Bu belki de tuhaflığın geçmesini sağlamaz ama onu açıklanabilir kılar. Chiribella bunun tıpkı relativideki
zaman genişlemesi gibi olduğunu dile getiriyor. Hani evrendeki insanların farklı yönlere hareket ettiğinde farklı
şekilde zamanın akması ve yine de bunun bir şekilde anlamlı olması gibi. Chiribella: “Nereden geldiğini ve nasıl ele
alacağımızı bildiğimiz Einstein’ın prensip teorisine teşekkür ederiz.”
Brukner de etkilendiği bu konu hakkında şunları dile getiriyor:“ Bence “saflaşma” önermesi bu iki tanımın birbiri
ile tutarlı olmasını sağlayan derin bir açıklama.”
Bu önermenin doğru olduğu yolundan ilerleyerek , D’Ariano ve meslektaşları daha çok kuantum tuhaflıkları tarif
etmede bir matematik türettiler: Süperpozisyon ve Born kuralı, kuantum ölçümündeki herhangi belirli bir çıktı
olasılığını hesaplamak için kullanılan matematiksel bir numara tarzında. Şimdilerde bu bilim insanları Schrödinger’in
denklemi üzerinde de çalışmaktalar. İlk çıkan sonuçlardan cesaretlenseler de, henüz belirli bir başarı elde etmiş
değiller.
Ayrıca bu bilim insanları, saflaşlaştırma prensibinin uzun süredir varolan bir diğer sırrı “termodinamiğin geri
dönüştürülmezliği” aydınlatabileceğini de düşünüyorlar. İster kuantum, ister klasik olsun, fiziğin tüm
temel denklemleri tersine çevrilebilir; onları geçmişten günümüze ya da tam tersi çalıştırabilirsiniz. Chiribella:
“Tersine çevrilme nosyonu, modern fiziğin başlangıcından beri fiziğin derinlerinde yerini almıştır.”
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Termodinamik hariç. O bu şekilde çalışmaz. Termodinamik, enerji transferi ve onun bir gazdaki molekül gibi şeylerin
düzenlemesindeki etkilerinin çalışılmasıdır. Örneğin; bir kap içinde düzgünce düzenlenebilir, ancak onları rastgele
düzenlenmiş halde bulma olasığın da yüksektir. Çünkü, düzgün olan moleküllerden daha fazla rastgele düzenlenmiş
moleküllerin olma olasılığı daha yüksektir ve dolayısıyla gazın daha düzenli bir durumda hareket etme olasılığı da
çok düşüktür.
Entropiyi (bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü) açıklayan termodinamiğin ikinci kuralı, zaman içinde fizikçiler için
anlaşılır olabilir. Chiribella için, bu, yapay bir bakış açısı olabilir. Çünkü, termodinamikte yapılan ölçümler, her
zaman tüm olarak bilgisine sahip olmadığımız karışık durumdaki alt sistemlere bakmaktadır. Bir başka deyişle,
termodinamik kanunları neyse odur. Çünkü, onları daha büyük bileşik sistemlerin kısımlarına uygularız. Chiribella:
“Bu kuantum teorisinin temel gerçeği: ses getiren, değiştirilmez, dönüştürülmez evrim, belki
geridönüştürülebilir.” Dolayısıyla, en azından kağıt üzerinde bile olsa, geridönüştürülmezlik, geridönüştürülen bir
evrim olabilir. Gerçek dünyada durumun bu şekilde olup olmacağı bir başka soru. Ama mikroskopik dünyayı
yöneten temel fizik kanunlarının dönüştürülüp, değiştirelebileceğini de bilmiyoruz.
Bu tarz bağlantılar sadece bir spekülasyon değil. En azından kuantum özleştirmeciler için saflaşma teorisi, halâ iyi
başlayıp kötü bitme ihtimali taşımakta ve onlar kuantum mekaniğinin tartışmalı “çoklu dünya” yorumunun tarafını
tutuyor gözükmekteler. Kuantum hesaplamalarının rastgele çıktılarına ait yapılan pek çok yorumdan bir tanesi; her
bir olası çıktının meydana geleceği ve her birbirinin de farklı bir dünyada ya da evrende olacağının tartışılması.
Örneğin; Schrödinger’in kedisini ele alın. Gözlemci bakıp da hangi durumda olduğunu görene kadar, bir kedi aynı
anda hem ölü, hem de diri olabiliyor. Çoklu dünyalar senaryosunda, kedi bir dünyada ölü iken, diğerinde canlıdır. Bu
durum “saflaştırma prensibi”ne uyuyor: Bu farklı dünyalar, “saf” durum tarafından tanımlanabilen gerçekliğin
altında yatan “karışık” durumlardır.
Hardy yine de bu implikasyonları kabul etmekte biraz terredütlü ve şunu söylüyor: “Ben kendimi çoklu dünya
yorumunun karşı savunucusu olarak görüyorum.” D’Ariano çoklu dünyaların varlığı konusunda sakıncalara sahip
ve çalışmalarının desteklenmesi gerekliliğine değiniyor ve “çoklu dünyalar konusunda daha çok ikinci derece
kanıtlar mevcut” diye de sözlerine ekleme yapıyor.
Hardy: “Benimki de dahil, herhangi birinin herhangi bir set aksiyoma (kendiliğinden apaçık kabul edilen temel
önerme) sahip olduğunu düşünmüyorum.”
D’Ariano, Chiribella ve Perinotti kuantum sisteminin gelişmesine yönelik bir yol geliştirerek, ilerlemeye çalışıyorlar.
Bunun için onların kendi sistemlerine nerede bir parçacık kütlesi uyuyor gibi belirli özellikleri çalışması gerekiyor.
Şayet bunu doğru yapabilirlerse, bu, kuantum teorisini meşrulaştırmadan daha fazla şey de içerebilir: Bu, genel
göreliliği kuantum teorisine bağlamanın bir diğer yolu olabilir. Bu da bizi araştırmacıların uzun zaman içinde
yarattıkları “kuantum yerçekimi”, “herşeyin teorisi” açıklamasına götürebilir. Nihayetinde çıkacak sonuç ne olursa
olsun, en azından elimizde kuantum teorisine ait “aptalca soru” diye bir şey olmadığının kanıtı var.
Çeviren: AylinER
Bu makale 11 Nisan 2015 New Scientist Dergisinden çevrilmiştir.

ÖZGÜR İRADE BİR İLLÜZYON MU?
“Ben”in doğası bizlere devam edegiden bir ikilem sergilemekte. Hindistan’da 3. Yüzyılın başında Vaishesika
okulunda,tanrının dünyayı önceden varolan atomlardan meydana getirdiği tartışılmıştı. Dualistik Sankhaya, “ben”i
maddeden ayırmış, daha sonra okullar da tanrı fikrini hepten ayrıştırmışlardı. Bu ikisini birleştirirken, Şankara (Hint
filozofu) da Şiva-seven Advaita Vedanta öğretisine göre “ikicisizlik-nondüalist” olarak ün kazanmıştır.
Her kültürde “kim” olduğumuz tartışması hep yapılmaktadır. Bu kimilik tartışmasının altında yatan da bir “özgür
irade” sorgulaması mevcuttur: Kararlarımızı biz mi alıyoruz, yoksa almıyor muyuz? Daha çok ne önemli?, mMesela;
genler mi, çevre mi?, yaşamımızın ne kadarı belirlenmiş ve bunu kim belirliyor?…
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Stephen Cave, bir takım güncel fikirleri araştırdı ve sonuçta; özgür iradenin olmadığı (illüzyonizmyanılsamacılık) ama buna inanmayı seçen bir tür olduğumuz, sonucuna ulaştı.
Nörobilimci Antonio Damasio da hem genetik istidat, hem de çevreden etkilenen “ben”in, bir şey değil de bir
proses-işlem olduğunu net olarak ortaya koydu.

Şimdiye kadar çoğu araştırmacı, genlerin ve kişisel tarihçemizin (sosyal ve ekonomik durum, gıda, beslenme,
ilişkiler) kimliği yaratmaya yardımcı olduğu sonucuna varmaktalar.
Acak, Damasio’nun benlik analizinde küçük bir fark mevcut. O da şu: Benlik, yaşayan bir bedenin merkezinde yer
alan bütünleşmiş zihinsel işlemlerin dinamik derlemesini ifade eden, entegre olmuş dinamik nöral işlemler
topluluğudur.
Benlik, özgür iradeyi anlamada anahtar bir bileşendir; bizler bilincin özgür olup olmadığını düşünür, tefekkür ederiz.
Kimlik, nörokimya ve input ile şekillenir; nasıl davranıcağımızı seçmemiz ise başka bir konu. Kararlarımızın kendi
kararlarımız olduğunu hissederken, sıklıkla içgüdünün alışılmış yapısını dikkate almaz, gözden de kaçırırız…
Professor Stanislas Dehaene, zihin durumlarını yansıtmanın sadece insanlara özgü olmadığını, bazı hayvanların da
üstbilişe ait temel kanıtlar sergilediğini belirtmekte ve şunları ifade etmektedir:
Düşüncelerimizi yazma kapasitesi içsel düşüncelerimizi destekleyip, artıran çok önemli bir unsurdur. İnsanın
eşsizliği; içiçe geçmiş ya da tekrarlanan sembol yapılarını kullanarak fikirlerini açık bir şekilde formüle etmesinde
yatmakta.
Dehaene göre, bilinç, 2 içiçe geçmiş evrimin sonucu; primatlardaki (maymungiller) iletişimin gelişmesi ve “düşünce
dili”nin insanlara özgü olması
Kendimizi ifade etme yetisi, bizleri otomasyon prangasından kurtarırken, sadece hayatta kalma ya da üreme değil,
ayrıca daha büyük amaçlar için mücadele vermemizi sağlamaktadır. Peki, durum bu mu?, ya da bizler basitçe
evrimsel güdülerden mi faydalanıyoruz?… Eğer böyleyse, bu özgür iradeye mi işaret etmekte?…
V.S. Ramachandran, özgür iradenin “benlik”in 7 önemli unsurundan bir tanesi olduğunu düşünüyor. Ona
göre özgür irade, tüm hareketlerinizde bir seçenek sunmakta. Ramachandran karar vermemize yardımcı olan beyinde
iki bölgeye de değinmekte:
Bir tanesi, beynin sol tarafında bulunan, eylemin farklı potansiyellerini akla getiren ve tahmin edip,
öngören supramarjinal girus adlı bölüm.Diğeri de prefrontal korteks tarafından dikte ettirilen değerler hiyerarşisine
dayalı olarak bir eylem yapmayı isteme ve onu seçmeye yardım eden anterior singulat adlı bölüm.
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Ramachandran, özgür iradeyi incelemeye felsefik değil de nörolojik içeriklerle başladı. Apraksi(İşlev yitimi)
hastalığına sahip olan, ve akinetik mutizm (ne konuşması ne de hareket etmesi mümkün olmayan) olan ve yabancı
el sendromu (kişinin ellerinden birisinin bilincinden bağımsız, kendi iradesi varmış gibi hareket eden) olan hastalarla
yaptığı geniş çaplı araştırmalar neticesinde Ramachandran karar vermede bu iki beyin bölgesinin önemli olduğunu
belirler.
Kararlar, kaçınılmaz olarak ahlak ve değerler üzerinden verilir. Cave de makalesinde uzun zamandır din ile
bağdaştırılan bir soruyu inceler: “Eğer özgür irade yoksa nasıl etik olabiliriz?”… Cave, özgür irade konusunda
şüpheci olan öğrencilerin, seçenekleri olduğunu düşünen öğrencilere göre sınıf arkadaşlarına daha az yardım
ettiğinden de bahseder. Cave şunları belirtir:
Özgür iradenin bir illüzyon olduğuna inanmak, insanları daha az yaratıcı, daha çok boyun eğen, hatalarından
daha az ders çıkarma isteğine sahip olan ve birbirine karşı daha az minnetar yapmakta. Determinizmi kabul
ettiğimizde, karanlık tarafımıza her açıdan boyun eğmekte olduğumuz gözüküyor…
Zihnin çirkin ve aşağılık durumuna suçu atmaya çalışan suç davalarının artış göstermesi, eylemlerimizin
sorumluluğunu ne kadar almaya istekli olduğumuz konusunu tartışmaya açmakta ve özgür iradeye yönelik argümanı
zora sokmakta ve bu, uzun zamandır mahkemelerin kaygı duyduğu bir şey ve artan iddiaların oportunizmin
(fırsatçılık) kanıtları olup olmadığını da merak etmeden duramıyoruz.
Ramachandran’ın belirttiği üzere; bilinçaltı davranışları harekete geçiren gerçek bozukluklar mevcut. KörgörüşBlindsight (bilinçli olarak göremeseler de görsel uyarıya tepki verebilen insanların görsel kortekslerindeki lezyonlara
bağlı acı çekmesi) konusundaki çalışmasından yola çıkarak, kafatasımız içindeki karmaşık mekanizmayı ne kadar az
anladığımızın altını çizmekte. Hardware bize software’in detaylarını anlamamıza zaman zaman çok az ışık tutmakta.
Sinirbilim de bu açıdan henüz bebeklik aşamasında…
Ancak yine de bu alanda inanılmaz derecede ilerleme kaydedilmekte. Alışkanlıkları bozmak (bağımlılığa sahip olan
herhangi birine sorabilirisniz) çok zordur. “Günlerimizin ne kadarı, önceden proglamlanmış bir iradenin açığa
çıkmasıdır?” sorusu muhtemelen bir süre daha cevapsız kalacaktır. Bu durumda, illüzyonizm üzerinden yola devam
etmek o kadar da gözükmüyor. Pek çok açıdan, illüzyonizm din ile benzerlik taşıyor: kanıtlanabilirlik, rahatlık ve
kimlik-benlik hissi sağlıyorsa, yersiz ve mevzu dışı kalabilir.
Sam Harris ise, Cave’in fikirlerine yönelik olarak; özgür irade illüzyonunun, hayal ve gerçeklik arasındaki ayrımı
yapma becerimizde bir kargaşa yaratmasından dolayı zarar verici olduğunu ve benliğimizi oluşturan önyargılar ve
deneyimlerin başı boş bırakılmakta olduğunu dile getirmekte.
Sam Harris 9 Eylül’den de bir örnek vermekte:
Harris’in düşünceleri Budist düşüncesi gibi gelebilir ki, onun Budist meditasyonu yaparak geçirdiği onca yılı göz
önüne aldığımızda bu olabilir de gözüküyor. O şunları söylüyor:
Gerçekten de özgür iradeye sahip olduğumuzu bir düşünün.. Düşüncelerinizi ve eylemlerinizi belirleyen tüm
faktörlerin farkına varmanız ve bunların tümü üzerinde kontrolünüzün olması gerekmekte. Ama burada özgürlük
nosyonunu bozan bir paradoks var—etkileri etkileyen ne? Daha fazla etkiler mi? Sonradan olan, dıştan gelen hiç bir
zihin durumu gerçek “siz” değilsiniz. Fırtınayı kontrol eden ve içinde kaybolan siz değilsiniz. Siz Fırtınasınız!
Fırtınaya tutulmaktansa fırtınanın kendisi olmak daha iyidir. İllüzyon daha tatmin edici gözükmekte…
Çeviren: AylinER
http://bigthink.com/21st-century-spirituality/is-free-will-an-illusion3?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1464646522
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Fruktoz – Şeker – Beyin

Fruktoz, Beyin Gücünüzü
Düşürüyor!

Fruktoz, İnsanları Yiyecek
Aramak
İçin Harekete Geçirebilir

Meyvedeki Şeker, Açlığınızı
Arttırıp, Daha Çok Yemenize Yol
Açabilir!

Etiketlerinde Dikkat Edilmesi
Gereken 8 Katkı Maddesi

Yağ Yakan Mutfak

Şeker Hakkında Bilinmesi
Gereken Herşey

Şeker Beyninizi Nasıl Etkiler?

Mısır Şurubu Nasıl Aç
Hissettiriyor ve Şişmanlatıyor

Bal mı
Şeker mi

Candida Mantarı
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Masum Görünen Kara Beyaz

Yüksek Fruktozlu Mısır
Şurubunu
neden kullanmamalıyız?

Şeker Sizi Aptal Yapabilir!

Şeker Sizi Aptal Yapabilir!

Kansere Neden Olan
Beslenme Alışkanlıklarımız

Fruktozlu Mısır Şurubu

İşlenmiş Yiyeceklerdeki Uzak
Durulması Gereken 9 Malzeme

İnsan Beyni Fruktoz Üretiyor!

Kısa Süreli Uyku Sağlığı ve Hafızayı Geliştiriyor!
Şekerleme Zamanı: Araştırmalar Öğleden Sonra Yapılan Kısa Süreli Uykunun Duygusal
Sağlığı ve Hafızayı Geliştirdiğini Göstermekte!
Çoğumuz uzun bir iş ya da okul gününün ortasında ekstra eneji için bir öğleden sonrası kahvesi içeriz. Ancak, bir
kaç dakikalık kısa bir uyku-şekerleme, duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığımıza çok daha iyi gelmekte. “Nasıl
Mükemmel Şekerleme (Kısa Uyku) yapılır?” başlıklı Wall Street’in bilgi görselinde, araştırmacı en faydalı kısa
uyku(şekerleme) uykuyu çekenin neye ihtiyacı olduğuna bağlı olduğuna değinmekte.
Popüler inancın tersine, ideal şekerleme uzun olmak zorunda değil ama sürekli-devamlı, çabuk ve karanlıkta
olmalı. 2012 yılında yapılan bir çalışmaya göre; gün ortası kısa uykunun (10-20 dakika arası) odaklanmayı ve
üretmini güçlendirdiği açıklanmakta. Araştırmacılar 10 dakikalık kısa uykunun uyku latansı (yatma zamanı ile
uykunun başlama zamanı arası geçen süre), uykusuzluk, aşırı yorgunluk, canlılık ve bilişsel performansta ani gelişme
yarattığını, ancak, 20 dakikalık kısa uyku ile bu gelişmenin 35 dakikadan sonra oluştuğunu ve etkisinin 125 dakikaya
kadar sürmekte olduğunu söylemekteler.
Uykuda kalmak çok cezbedici olsa da 30 dakikalık kısa bir uyku, uyandığınızda uyku ataleti-uyuşukluğu ya da
sarhoşluk hissi ve dizorientasyon-yönelim bozukluğu yaratabilmekte. 2015 yılında yapılan bir çalışmada 30
dakikaya kadar yapılan şekerlemenin gece uykusunun az yapılmasından kaynaklı hormonal etkiyi tersine
döndürebildiği tespit edildi. Araştırmacılar araştırmalarının, nöroendokrin ve bağışıklık sağlığı biyoişaretlerini
normal sayılan noktaya geri getirip, yenileyen ve düzenleyen ilk çalışma olduğunu belirtmekteler.
60 dakikaya kadar gözlerimiz kapalı uyumak bizim dinlenmiş ve yenilenmiş hissetmemize yardımcı da
olabilir. Bu süredeki kısa uykunun olayları, yüzleri ve isimleri hatırlamada gelişmeye yardımcı olduğu
bilinmekte.Ayrıca bu süredeki uyku, 10 saate kadar uyanık kalmanızı da sağlıyor. Bu süredeki uykunun
(süresinden dolayı) tek dezavantajı; kalktığınızda uyku sersemi hissini artırma şansı.
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90 dakikadan fazla yapılan şekerleme, REM ve sws’nin (en derin uyku safhası) da dahil olduğu tüm uyku
safhalarını kapsar ve bu da zihninizi temizler, hafızayı güçlendirir ve uykusuzluğu düzenler. İlginç olanı, tüm
uyku döngüsünü içeren şekerlemelerin (kısa uyku), “uyku ataleti-uyuşukluğu”nu sınırlaması ve uykudan kalkmamızı
daha da kolaylaştırmasıdır.
Uyku, kesintisiz uzun bir sürede, bir bütün olarak yapılmakta. Ancak gerçekte reaksiyon zamanımız, hafıza ve
uyanıklığın azalması öğlenden sonra saat 3’dür. Bu yüzden Latin Amerika ülkeleri Siesta-öğleden sonra uykusu
diye bilinen öğleden sonra 1 ile 4 arası şekerleme yaparlar.
Gün içinde geç saatlerde yapılan kısa uykunun da gece uykuya dalmamızı etkileyebileceğini ve beden saatimizi
bozabileceğini unutmayın. Şekerlemenizi bunu da dikkate alarak yapın.
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Günde 3 Hurma Yemenin Faydaları

1. Sindirim Sistemini Geliştiriyor

Hurma, çözünür fiber içerir. Çözünür fiberler sağlıklı sindirim için gereklidir. Çünkü, sindirim sistemine
su sağlar. Bu da kabızlık çekmenizi önler. Hurmada bulunan potasyum, mide bozulmasını ve ishali tedavi
eder. Hurma, kahve renginden de anlaşılacağı gibi, (kahverengi yiyecekler her zaman sindirime iyi
gelir) sindirim sistemi dengeleyicisidir. Hurma ayrıca, midedeki iyi bakteriyi güçlendirir.
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2.

Kansızlığı tedavi edip, önler

Kansızlık, pek çok insanın ortak bir problemi. Ben de zaman zaman kansız kalmışımdır. Hurma demirin
mükemmel kaynağıdır ve dolayısıyla demir ihtiva eden hurma kansızlığı tedavi etmeye yardımcı
olur. Kansızlık sizi bitkin hissettirebilir, o yüzden demir seviyenizi hurma ile arttırın!

3.

Kemik, Kan ve Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Hurma magnezyum, manganez, selenyum içerir.Selenyum açısından zengin olan yiyeceklerin kanseri önlediği
bilinmektedir. Bu mineraller ayrıca kemiklerimizin ve kanımızın kuvvetli ve sağlıklı olmasını sağlamak
için gereklidir. Yiyecek listenize hurmayı da ekleyerek kemiklerinizi kuvvetlendirin! Tadı da harikadır!

4.

Enerjinizi Arttırır

Hurma doğal şeker deposudur. Fruktoz, sakaroz ve glikoz içerir. Enerjinizin çabuk artmasını istiyorsanız,
hurma mükemmel bir öğleden sonra atıştırmasıdır. Enerji barlarını bırakın ve bunu yerine bir kaç tane hurma
yiyin. Hurmanın içindeki fiberlerin gücü, diğer herhangi bir tatlıyı yedikten sonra tipik olarak deneyimlediğiniz
çözülmeyi yaşatmadan sizi güçlendirir, enerji verir.

5.

Kalp Sağlığına iyi gelir

Hurmada bulunan potasyum felç riskini azaltır ve Yiyecek listenize hurmayı ekleyerek düşük dansiteli
lipoprotein (LDL) kolestrolü düşürebilir.
Hurma tüketimi kötü kolestrolü düşürür ve kalbi sağlam tutar!
Çeviren: AylinER
http://www.davidwolfe.com/eat-3-dates-daily-5-things-your-bo

Yağ mı Karbonhidrat mı?
Sağlığınız için hangisi gerçekten daha zararlı?
CLARE WILSON soruyor:

“Resmi beslenme kuralları, obezite salgınını arttırıyor mu ve bizleri hasta ediyor mu?”

Southport, İngiltere’de pratisyen hekim olan David Unwin, “İnsanlar bana, yaptığım şeyin tehlikeli olduğunu
söylüyorlardı. Toplantılarda benden uzaklaşıyorlardı” diyor. Unwin tip 2 diyabetli hastalarına ya da kilo vermek
isteyenlere, resmi sağlık önerilerinin tam tersini yapmalarını tavsiye ediyor. Onlara, kalorileri saymayı bırakmalarını,
doymuş yağ içeren yüksek yağlı gıdaları tüketmelerini ve şeker ve nişasta olarak adlandırılan karbonhidratlardan
uzak durmalarını öneriyor. İnsanlara şekerden uzak durmalarını söylemek tartışma götürmez; fakat geri kalanı tıbbî
kabullere aykırı görüşlerdir.
Fakat kulağa çılgın gibi gelebelir ama Unwin, bu tavsiyeye uyan diyabet hastalarının kan şekerlerinin tekrar kontrol
altına girdiğini tespit etti ve bazıları yıllarca bel bağladığı ilaç tedavisinden kurtuldu.
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Aşırı kilolu olanlar zayıflıyordu. Bu da tartışmaya açık diğer tuhaf bir diyet olarak görünebilir, fakat dünya genelinde
artan sayıdaki araştırmacı, doktor ve beslenme uzmanı buna geri geliyor, ve bulgularını hakemli medikal dergilerde
paylaşıyor. Geçen ay, İngiltere Ulusal Obezite Forumu, tavsiyelerini yenileyerek, insanlara, kalori saymayı, az-yağlı
gıdaları ve yağların lehine karbonhidratları terketmeyi söyleyen bir manşet attı.
Öneriler hızlı bir karşı çıkışla anaakım bilim insanları ve beslenme uzmanları tarafından provoke edildi, fakat bunlar
hepimizi endişelendirmeli. Bu tavsiyelere inanılırsa, nişastalı gıdalar sadece diyabetliler için kötü değil, ayrıca bizleri
de şişmanlatıyor ve kalp krizlerine neden oluyor. “Bu, sigaranın insanları akciğer kanserinden koruduğu
örneğine benzemektedir” diyor, Davis Haslam, obezite uzmanı ve Ulusal Obezite Forumu’nun lideri. “Bu berbat
birşey, insanları hüsrana uğrattık.”
“Onlarca yıldır, standart beslenme ile ilgili tavsiyelerde yağdan kaçınılırdı ve ekmek, patates ve pirinç gibi nişastalı
besinler ile doyulurdu. Bizlere, bunun bel ölçüsü ve kalbimiz için iyi olduğu ve özellikle diyabetliler için iyi olduğu
söylendi. Örneğin, İngiltere, Amerika ve Avustralya’daki yönergeler tabağın yaklaşık üçte birini nişastalı gıdalarla
doldurmayı öneriyor. İngiltere hükümet ajansı Public Health England “doğru tabağı yiyin” görüşünü yenilediğinde,
ilave yağları, tavsiye edilen gıda alımının sadece yüzde 1’i olacak şekilde kesti.
Yağlardan ilk olarak, geçen yüzyılın başındaki bir araştırma ile, atardamar plaklarında, kalp krizine sebebiyet veren
yağlı bileşen kolesterol bulunduğunda şüphe edilmeye başlandı. Sonra, daha fazla yağlı yiyen ülkelerdeki kalp krizi
oranlarının yüksek olduğunu gösteren birkaç araştırma yapıldı. Özellikle et ve günlük gıdalardaki doymuş yağlardan
kaynaklanıyordu. Yağlar ayrıca formda kalmak isteyen insanlar için düşman olarak addediliyordu. Çünkü
karbonhidrat ve proteinlere göre gram grama bakıldığında iki kat kaloriye sahipti.
1950’lerden itibaren, bu fikirler resmi beslenme rehberlerine ışık tutmaya başladı, ve sağlık bilinciyle hareket edenler,
daha yağsız ete, az-yağlı süte geçmeye başladı ve tereyağını bitkisel-yağ tabanlı margarinlerle değiştirdiler. Ve
nişastalı karbonhidratlarla dolmaya başladılar.
Yine de ortalama vücut ağırlığı tırmanmaya devam etti, ve bununla ilişkili olan tip 2 diyabet gibi problemler de arttı.
Şuan tartışılır bir sağlık krizi olarak doruğa ulaştı. İngiltere, Amerika ve Avustralya’da nüfusun üçte ikisi ya aşırı
kilolu ya da obez.
Diyet yapan bazı kişiler Atkins diyetini uyguladığında, 2000’lerin başında bir sansasyona yol açacak şekilde, sıkı
sıkıya bağlılığa (ortodoksluğa) meydan okunmuş oldu. Bu insanları meyve, sebze, et, tereyağı ve kremadan
kaçınmaya sevketti. Doktorlar, bunun işe yaramayacağı ve tüm bu doymuş yağların, gerçekleşmeyi bekleyen bir kalp
krizi olduğu konusunda uyarıda bulundular.
Hal böyleyken, araştırmalar tam tersini gösterdi. Bir deneyde Atkins diyeti ya da az-yağlı diyetindeki 156 kadın
doğrudan kıyaslandı. Bir yıl sonra, Atkins’i takip edenler daha fazla kilo almıştı, ve kan basıncı ve kolesterol
profilleri az-yağlı diyetinde olanların aksine daha iyiydi. Diğer bir deney iki yıl sürdü ve benzer sonuçlara sahipti.
Tip 2 diyabetli insanların karbonhidratlardan uzak durması gerektiği fikrine de aynı zamanda doktor tavsiyesine
meydan okuyan kişiler tarafından öncülük edildi. Unwin bunun farkına ilk olarak kontrollerine gelmeyen bir diyabet
hastasını aradığında vardı. “Kan tahlilleri muhteşemdi. Tahlillere göre artık diyabetli değilmiş gibi
görünüyordu” diyor.
Bu, tüm kuralları yıktı. Tip 2 diyabet ilerleyen ve geri çevrilemez olmalıydı. Bu hücrelerimizin artan bir şekilde
insüline dirençli oluşunun bir sonucuydu. İnsülin pankreas tarafından salgılanan ve kandaki fazla glikozun
azaltılmasına yardımcı olan bir hormondur. Pankreas kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için yeterince
insülin üretemediğinde daha fazla çalışır. Sonuç olarak, kan şekeri yemeklerden sonra aşırı yükselir ve bu da gitgide
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kan damarlarına zarar verir. Devamında ayağın kesilmesi ve kalp krizleri gibi hoş olmayan bir takım sonuçlara
öncülük eder.
Yeni teşhis edilen diyabetli hastalara genellikle egzersiz ile kilo vermeleri tavsiye edilir. Ve daha az yağlı yemeyi ve
ekmek, takıl, meyve ve sebzenin dahil olduğu daha fazla lifli yemeyi tavsiye ederler. Fakat diyet yapanların çoğunda
olduğu gibi genellikle başaramazlar, ve çoğunluk bir yıllık bir tedavi ile kan şekerini kontrol etmek için ağız yollu
ilaç tedavisine ihtiyaç duyar.
Unwin’in asi bir hastası Unwin’e, tesadüfen bulduğu bir websitesinden aldığı tavsiye ile düşük-karbonhidratlı
beslenmeye başladığını söyledi. Ve Unwin bu fikri araştırdı, ve kendisine bir anlam ifade etmeye başladı.
Diyabetlilere şekerden uzak durmaları söylenir, fakat nişasta temel olarak uzun zincirli şekerdir ve ince bağırsakta
hızlıca şekere sindirilir.
Gerçi diyabetli hastalara, daha az yağlı yemelerine yardımcı olması için diğer herkes gibi nişastalı gıdalar tüketmeleri
söyleniyor. Onlara göre yağ en büyük düşmandır çünkü kalp rahatsızlıklarına öncülük etmektedir, diyor Louis Levy,
Public Health England başkanı.

Ve tavsiye edilen tam tahıllı karbonhidratlar bile, öğütülmüş muadillerine karşı daha yavaş olsa dahi, kan şekerimizin
yükselmesine neden olur. Unwin ve meslektaşlarının Journal of Insulin Resitance dergisinde yayınlamış olduğu bir
araştırmaya göre, bir dilim kepek ekmeği, kan şekerini üç çay kaşığı saf şekerin yükselttiği kadar yükseltir. Sağlıklı
yiyeceğe örnek teşkil eden bir kumpir, benzer şekilde 9 çay kaşığı şeker yemeye denk geliyor. (Ayrıca ne kadar hızlı
salındığı birlikte ne yediğinize bağlı – yağ ve protein hızı düşürür.)
Şeker, yağ depolanmasını teşvik eden insülin salgısını tetikler, ve uzun vadede insülin direncini düşürür. Yağ ve
protein yemek, tam tersine daha az insülin salgılatır, ve protein en doyurucu besin grubudur, yani iştahı daha fazla
bastırır.
Tip 2 diyabetli insanların daha düşük glisemik indeksli(GI) gıdalar tükettiği bazen söylenir. Glisemik indeks kan
şekerinin ne kadar hızlı yükseldiğinin bir ölçütüdür. Kan şekeri ne kadar çabuk yükselirse, hücrelerin yükselmeyi
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hızlıca engellemek için glikozu yakalaması zorlaşacaktır. Fakat katı bir düşük-GI diyeti, olağan şekilde aşırı-yağlı
olunarak sonlanabilir.
Unwin harekete geçerek, diyabetli ya da aşırı kilolu hastalarına, haftalık randevularında bu beslenme girişimi ile ilgili
adımlar attı. Onları Atkins diyetinin en uç noktasında olmayan bir diyete soktu. Onlara sadece nişastalı besinleri
kesmelerini değil, ayrıca nişastasız sebzeleri ve daha az şekerli meyveleri daha fazla yemelerini söylemişti, örneğin
yaban mersini ve ahududu gibi. Karbonhidratların yerine et, balık, tam-yağlı günlük ürünler, yumurta ve çerezler ile
doyulması gerektiğini belirtti.
KONTROL ALTINDA
İşe yarıyor görünüyordu. “Aç değillerdi ve her hafta daha da ufalmış halde geldiler” diyor. Kan tahlillerinde
glikoz kontrolünün yanısıra tansiyon ve kolesterol seviyelerinde gelişmeler görülüyordu.
Unwin ilk 19 hastasının sonuçlarını 2014 yılında yayınladı. Bu rastgele bir deneme değildi, Amerika’da böylesi
çalışmalar yapılmıştı. Tip 2 diyabetli aşırı kilolu 34 kişide yapılan bir çalışmada, düşük-karbonhidratlı yüksek-yağlı
diyette olup kalori sayma zorunluluğu olmayanlar, 3 ay sonra diyabetlilerin takip ettiği az-yağlı diyet uygulamalarına
göre bariz bir şekilde daha iyi kan sonuçlarıyla tamamlamıştı. Az karbonhidratlı yiyenler, standart diyeti
uygulayanlara göre 3 kat daha fazla oranda en az bir diyabet ilacını terkedebilmişti.
Unwin’in alışılmışın dışındaki girişimi gözden kaçmadı. Bu yılın başlarında National Health Service yılın yenilikçisi
ödülünü aldı. Unwin’in söylediğine göre, uygulamaları sırasında sağlamış olduğu tasarruflar bakımından ödülü
almıştı. Diyabetli her bir hastalarının harcadığı ilaç, lokal ortalamanın yaklaşık yüzde 70 üzerinde.
Yani, resmi beslenme tavsiyelerini tekrar gözden geçirme zamanı geldi de çattı mı? National Obesity Forum bu yeni
raporla birlikte kesinlikle öncülüğü üstleniyor. Fakat resmi açıklamada, İngiltere Public Health’den Alison Tedstone,
içeriklerinin güvenilmez olduğunu, raporun delillerden ziyade bir fikire dayandığını ve “binlerce makaleyi” gözardı
ettiğini söyledi. Meslektaşı John Newton da, uluslararası fikir birliğinin karşıt görüşte olduğunu söyledi. Ve bu ayrıca
National Obesity Forum içerisinde, bazı üyelerin rapordan hoşnut olmamasından kaynaklanan bir çatırdamaya neden
oldu.Fikri tartışan eleştirmenler, anaakım beslenme bilgilerinin onlarca yıllık araştırmaya dayandığını öne sürüyor.
Binlerce insanı içine alan araştırmaların, doymuş yağlarla beslenmenin kalp için çok kötü olduğunu söylüyorlar.
Hal böyleyken son birkaç yılda, yağ konusunun bir zamanlar düşündüğümüz kadar basit olmayacağı konusunda bir
yazılı kaynaklar bütünü açığa çıktı. Örneğin, geçmiş çalışmaların yeni bir analizinde, doymuş yağ oranı düşük
beslenme şekilleri, daha az seviyedeki kalp hastalığı ve kalp kriziyle ciddi bir biçimde ilişkilendirilmiyor. Diğer bir
çalışma, doymuş yağı azaltmanın etkilerinin, yerine ne yenildiğine bağlı olduğunu ortaya koydu; çoklu doymamış
yağlarla değiştirmek az bir fayda sağlıyordu, fakat karbonhidratlarla değiştirmenin hiçbir faydası yoktu. En iyi
çalışma türü, insanların beslenmelerini değiştiren ve değişimleri izleyen rastgele bir deneydir. Burada da,
kafakarıştırıcı bir delil var – bazı deliller doymuş yağı azaltmanın fayda sağladığını gösterirken, diğerleri hiç ya da
tam zıttını gösteriyor.Yüksek yağlı bir beslenme ayrıca, diğer yaşam tarzı durumlarını ya da beslenme şekillerini
gizliyor olabilir, örneğin çok fazla şeker ya da egzersiz eksikliği, ki bunlar kalp problemlerinin gerçek zanlıları
olabilirler.
Ayrıca görünüşe göre yağlar ilk ortaya çıktığı zamankine göre daha çeşitli bir besin grubudur. Bitkisel yağlar
doymamış yağ olma eğilimindedir, oda sıcaklığında sıvıdırlar; biz bunları “faydalı” olarak düşünürüz, doymuş yağlar
aksine ette ve günlük ürünlerde bulunur ve oda sıcaklığında katıdır. Fakat son çalışmalar doymuş olan günlük
yağların, insanları tip 2 diyabet ve kalp hastalığından koruduğunu ileri sürüyor. Doymamış yağlar da karışık bir grup.
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Diyabette ana problem olan insülin direncinin rolü, kalp problemlerinde düşündüğümüzden daha büyük bir oyuncu
olarak görünüyor. Son yapılan çalışmaların birine göre bu, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve aşırı kilolu olmaya
göre daha büyük bir kalp krizi riski faktörüdür. “Yanlış şeylere odaklanıyorduk” Aseem Malhotra, Lister Hastanesi
kardiyolog.
Halâ, birçok anaakım beslenme uzmanı ikna olmuş değil. Reading Üniversitesi’nden Julie Lovegrove, bütün
çalışmalar tutarlı bulgulara sahip değilken, “doymuş yağ bakımından zengin bir beslenme kalp sağlığı için uygun
değildir”, diyor. Oxford Üniversitesi’nden bir beslenme ve toplum sağlığı profesörü, Susan Jebb, yeni raporda
desteklenen, az-karbonhidratlı diyet ile kalori saymayı dert etmeyin şeklindeki belirli bir konuyu ele alıyor. “Çok az
insan bir takım kısıtlar olmadan kendi kilosunu yönetmeyi başarıyor” diyor.
Böylesi kafa karıştırıcı tavsiyeler birçoğumuzun ne yemeli konusunda kafasını kaşımasına neden olabilir. İki tarafın
da aynı fikirde olduğu neredeyse tek şey, şekerin sizin için kötü olduğudur. Hem yağlardan hem de
karbonhidratlardan uzak durarak birden fazla seçeneğe yatırım yapıyorsanız, geriye az bir şey kalıyor. Daha ılımlı bir
girişim şudur; doymuş yağları, ilave şekerleri ve rafine karbonhidratları kısıtlayarak, kendinizi tam tahıl, balık,
meyve, sebze, çerezler ve zeytin yağı bakımından yüksek, ekstra-yağlı Akdeniz tipi bir beslenmeyle başbaşa
bırakmak.
Bu beslenme standart tavsiyelere göre yağ bakımından zengindir. Fakat son zamanlarda yapılan ve ekstra zeytinyağı
ya da çerezlerle desteklenen bir Akdeniz diyetiyle yapılan geniş çaplı bir deneyin bulgularına göre; her iki girişim de
standart az-yağlı diyet ile karşılaştırıldığında, son beş yılda kalp krizlerini neredeyse üçte bir oranında azalttı.
Kalp hastalığı ve kilo alma riskine en çok sahip olan tip 2 diyabetli insanlar, görünüşe göre tepkisini koymaya
başladı. Unwin beslenme önerilerini ücretsiz bir websayfasında yayınladı ve geçen Kasım’da başlamasından bu yana
110,000 insan üye oldu ve 80,000 insan 10 haftalık eğitimi tamamladı. Katılımcıların 2500’ü 6 ay sonra almış olduğu
diyabet ilaçlarını yüzde 60-70 oranında azalttı. Bu rastgele bir deney olmamasına rağmen, ve sonuçların
tekrarlanması gerekiyorken, Unwin, bunun sağlık uzmanlarından çok fazla birşey almadan bir diyetin neleri
başarabileceğinin işareti olduğunu düşünüyor. “İnternet tıp sektörünü demokratikleştiriyor, ve hastalar bana çok
şey öğretti. Bu yeni bir dünya – doktorlar buna dahil olmalı” diyor.
GÜVENİLMEZ MADDE
“İyi” ve “kötü” yağlar fikri son yıllarda incelenmekte. Doymamış yağların faydaları, geleneksel olarak kalp için iyi
olduğu söylenir, iltihap sökücü etkilere sahip olabileceğinden bahsedilen omega-3 içermesinden dolayı çaşitlenebilir.
Bitkisel yağlar ısıtıldığında, kalp hastalığı, kanser ve bunama ile bağlantılı zehirli bileşen aldehit oluşturduğu gerçeği
de var. Bu yüzden yiyecekleri ayçiçek yağı içinde kızartmak yerine tereyağı ile kızartmak daya iyi olacaktır.
Kolesterol hakkında değer verilen birçok inancın da yanlış olduğu ortaya çıktı. Kanda yer alan çok fazla kolesterol,
özellikle LDL (düşük dansiteli lipoprotein) türü kolesterol, kanda tehlikeli plakların oluşmasına neden olabilir. Fakat
çok yakınlarda keşfettik ki küçük LDL parçacıkları geniş LDL parçacıklarına göre daha fazla plak oluşturuyor. Ve
doymuş yağ tüketirken geniş LDL seviyeleri yükselmektedir, küçük LDL seviyesi rafine karbonhidralar ile artış
gösteriyor. Bu alarm verici bir durum çünkü LDL’li kalp krizi riskini belirten geçmiş araştırmalar yanıltıcıydı –
işlenmiş karbonhidrat tüketiminin tehlikeleri konusunun hakkını vermemek ve doymuş yağ konusunu abartmak bu
yanıltmaların en başında geliyor.
Çeviren : Gültekin METİN
Clare Wilson
New Scientist
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Beynin 4 Günlük Görme Algısı Olmadan Yaşattıkları

Beynimiz bazen komik şeyler yapar.Örneğin, şu çalışmayı ele alın: Bilim insanları 13 kişinin gözlerini 96 saatliğine
(4 gün) bağlıyorlar ve bu süreç içinde gördükleri herşeyi anlatmalarını istiyorlar. 10 katılımcı, gözlerinin bağlandığı
ilk günden itibaren görsel halüsinasyonlar gördüklerini ve bazılarının da inanılmaz derecede canlı ve yoğun
olduğunu dile getiriyorlar. Halüsinasyonlrın pek çoğunun ışık ve şekiller olduğunu, ancak bazılarının daha karmaşık
olduğunu dile getiriyorlar. (Aşağıda pek çok görsel seyrin daha detaylı anlatımını okuyabilirsiniz.) Ancak her bir
durumda, katılımcılar bunların beyinlerinin bir hayâli olduğunu biliyorlar. İşte favorilerimizden bir tanesi:
“halisünasyonlar gözüm bağlandıktan 12 saat sonra başladı ve tıpkı rüyâdaki gibi farklı bir dizi imajlar şeklinde
gelişti. Katılımcı bayan bir kelebeğin günbatımına,susamuruna ve en sonunda da bir çiçeğe dönüştüğünü söylüyor.
Kendisi ayrıca, şehirleri, gökyüzünü, kaleideskopları, aslanları ve gün batımlarını da gördüğünü sözlerine ekliyor:
“Günbatımı ya da gündoğumu da olsa, çok parlak olduğundan dolayı ona bakamadım, tüm bu ışığın, güneşin olduğu
yerde toplanıyor gözükmesinden dolayı o tarafa bakamıyordum. ”Kendisi halüsinasyonlarının yoğunluğu üzerinde
durarak şunları söylüyor: “Bazen şimdiye kadar gördüğüm herşeyden çok daha güzellerdi.Onları çizip,
gösterebilmeye çok isterdim.”
Bu çalışmayı kaleme alan yazarlar, gözleri bağlanan ve aniden, tamamen ve uzun süre görme algısından yoksun
kalan 13 sağlıklı deneğin (katılımcının) görsel halüsinasyonlarının farklı karmaşıklıkta olduklarını bildirmekte. Bu
deneklerin hepsi de geçmişte herhangi bir bilişsel bozukluğa, psikoz ya da görsel bir patalojiye sahip olmayan,
sağlıklı bireyler. Onların gözleri 96 saatliğine (4 gün) bağlanıyor ve bu süreçte ellerine verilen ses kayıt cihazına
günlük deneyimlediklerini kaydetmeleri isteniyor. Deneklerin 10’u (%77’si) hem basit (parlak ışık spotları) hem
de karmaşık (yüzler, manzaralar, süslü, şatafatlı nesneler) görsel halüsinasyonlar gördüklerini rapor
ediyorlar. Halüsinasyonların başlangıcı genellikle gözleri bağlandıkları ilk günden sonra gerçekleşiyor. Denekler
gerçekdışı-hayâli doğalarına yönelik bir içgörüye sahip oluyorlar. Bu sonuçlar, ani ve bütünüyle görme algısından
yoksun kalmanın, normal deneklerde görsel halüsinasyona neden olması için yeterli olduğunu göstermekte.
DENEK 1: 29 yaşında bir bayan. Gözleri bağlandıktan 12 saat sonra bir halüsinasyon deneyimliyor: Kendisi ayna
olduğunu düşündüğü bir şeyin önünde dururken, büyük gözlü yeşil bir şey ortaya çıkıyor. Denek bu deneyimden
dolayı çok korkuyor.
DENEK 2: 24 yaşında bir erkek. Gözleri bağlandıktan bir kaç saat sonra çok geniş bir yelpazede imajlar gördüğünü
söylüyor ve gözündeki bağ çözüldükten saatler sonra da bu görüntüleri görmeye devam ettiğini belirtiyor.
Halüsinasyonlar ilk önceleri parlayan ışıklar, aynalar, lambalar, ağaçlar ve tam,bütün bir manzar şeklinde açığa
çıkıyor. İkinci günün sonunda ise, görüntüler daha karmaşık hale geliyor ve gördüğü “engeller”den dolayı yürümede
zorluk çektiğini rapor ediyor. Örneğin; dışarda yürüyüş yaptığı esnada, yukarı sol kısmından aşağı sağ tarafa doğru
yerin toprak, çakıltaşlarından ya da taşlardan oluşan tepeciklerden oluştuğunu ve arasından da küçük bir akarsu
aktığını dile getiriyor. Zamanla da bu görüntülerin daha kalıcı hale geldiğini ve çalışmanın sonunda kendisi, beyazyeşil mermerden çok süslü binalar ve çizgi filmdekilere benzer figürler gördüğünü bildiriyor.
DENEK 3: 24 yaşında bir bayan. Halüsinasyonun şöyle anlatıyor: Kendisini ziyarete gelecek kızkardeşini beklerken
uyukluyormuş. Kardeşi odaya girdiğinde gözlerini açmış ve gözlerinin önünde bulanık bir ışık varmış. Bu ışık tam
olarak Elvis Presley şeklini almış; ışığın merkezinde Elvis’i görmüş.
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DENEK 4: 23 yaşında bir erkek. Bu denek de gözü bağlandıktan sonraki bir kaç saat içinde ışık parlamaları görmüş.
Hareket ederken, diğer biçimsiz şekillere karışıp, dolanmış, beyazdan turuncu ve kırmızıya dönüşen bulmaca
parçaları görmüş. Kendisi tüm bunları “görme algısı”nı düşündüğü bir anda yaşadığını dile getiriyor. 4. günde, her
köşesinde koyu noktalar olan bir üçgen ve altında parlayan ışıklı “büyük bir X” gördüğünü rapor ediyor. Bunu rapor
etmeden hemen önce denekten domino parçasında olan “X” şeklinde 5 kabarık noktayı ayrıştırması isteniyor.
DENEK 5: 29 yaşında bir bayan. Kendisi gözleri bağlandıktan 24 saat içinde ve devam eden süreçte de ışık dairleri
gördüğünü rapor ediyor. İkinci gününde, ellerini ve kollarını görebildiğine dair bir hisse kapıldığını ve onları hareket
ettirdiğinde ışıklı-ışıltılı bir iz bıraktığını dile getiriyor. Bu hisse, bir nesneyi tutmak için uzandığında kapıldığını
söylüyor. Kendisi ellerini “görebildiğini” fark ettiğinde, onların hareketlerini gözünün önüne getirip izlemiş. Ayrıca
mekanda parlak yarım ay görüntülerini gördüğünü de rapor ediyor.
DENEK 6: 34 yaşında bir erkek. Mozart’ın Requiem’ini dinlerken pak çok halüsinasyon gördüğünü rapor ediyor. İlk
raporunda, dönen, aşağı yukarı hareket eden ve kendisine bakan bir kafatası gördüğünü ve bunun sanki gözlerinin
tam önünde ortaya çıktığını dile getiriyor. İkinci bir durumda da, yine Requiem’i dinlerken, bir başka halüsinasyonu
rapor ediyor: “Biraz korkutucuydu. Ayinlerde-törenlerde giyilen maskelerden bir tanesini giymiş bir kişi gördüm. Bu
sanki bir başlık, baş süsü gibi birşeydi ve oldukça detayları vardı. Kafası ters dönmüş ve ağzı açıktı!” Üçüncüsünde
ise, yine Requiem’i dinlediğini ve o esnada yüzü çok fazla kırışıklarla dolu olan bir kadın görüntüsü gördüğünü
söylüyor. Bakışları bir şekilde sanki tehditkardı ve ilginç olanı (beyaz saçları vardı) onun bana yönelip, bakmasıydı.
Sanki uçak koltuğunda oturuyordu. Gözlerinin etrafında radyasyondan korunmak için yapılan o kırmızı göz
korumasına benzer bir koruma vardı. Kadının yüzü fare yüzüne dönüştü, kafası o kadar küçülmemişti ama yüzü;
gözleri, burnu, ağızı tıpkı fare gibi olmuştu. Bu halüsinasyonlara ek olarak, yine Requiem’i dinlerken 4. günde pek
çok flaşa benzer görüntüler görüyor ve bunlar 5. Günde de pek çok kez devam ediyor. Bir raporunda da şunları
söylüyor: “Bu ışık parıltısı yığınları burun kemiğimin üzerine gelip sonra yok olup tekrar ortaya çıkıyorlardı. 10-15
saniye kadar sürüyordu. Öğleden sonranın erken saatlerinde, ana hatlarıyla gözlerimi gördüm. Oldukça net, berrak ve
ovaldi.”
DENEK 7: 20 yaşında bir bayan.Gözlerinin bağlanmasının 4. gününde basit halüsinasyonlar rapor ediyor.
Televizyonu dinlerken, ışık parlamaları gördüğünü söylüyor ve bunların sanki iki parçadan meydan geldiğini ve
gözlerinin kenarında oluşan görüntüler olduğunu, dolayısıyla gözlerinin kenarındaki bu parıltıyı görebildiğini ve
bunun da oldukça rahatsız edici olduğunu dile getiriyor. Gözleri bağlıyken düzgün şekilli görsel halüsinasyonlar
görmediğini rapor ediyor. Ancak, ikinci gün, hayâl-imgeleme becerilerinin geniş çapta geliştiğini ve eşyaların ve
diğer şeylerin nerede olduğunu hissedebildiğini de sözlerine ekliyor.
DENEK 8: 20 yaşında bir bayan. İkinci deneğe benzer halüsinasyonlar gördüğünü rapor ediyor. Halüsinasyonlar
gözleri bağlandıktan 12 saat sonra aniden meydana gelmeye başlıyor. Daha çok rüyâda olduğu gibi bir seri farklı
görüntüler görüyor. İkinci deneğin tanımladığı şeylerin aynısını (bknz. Denek 2 ve yazının başında favorimiz diye
paylaştığımız halüsinasyon) tanımlıyor. Ayrıca, halüsinasyon halindeyken gördüğü nesnelerin hareket halinde
olduğunu bazen yavaşlayıp, bazen hızlandıklarını rapor eder.
DENEK 9: 27 yaşında bir erkek. Gözleri bağlandıktan 24 saat içinde ışık parıltıları gördüğünü rapor ediyor. Daha
sonraki süreçte ışıl ışıl, gözalıcı tavuskuşu tüyleri ve binalar gördüğünü söylüyor.
DENEK 10: 21 yaşında bir bayan. Gözleri bağlandıktan bir kaç saat sonra bir halüsinasyon görüyor. İlk yemeğini
yerken bu görüntüyü gördüğünü söylüyor. Oturmuş yemek tepsisi önünde duruyor, başka bir masaya uzanıyor ve su
içmek için oradan sürahiyi alıyor. “Suyu doldururken sanki gerçekten sürahiyi görüyordum.” diyor.
Çeviren: AylinER
http://blogs.discovermagazine.com/seriouslyscience/2014/09/24/want-free-trip-wearing-blindfold-24-hours-can-give-incrediblehallucinations/#.V3T5BIsxHEZ
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Fruktoz, Pek Çok Hastalığa Sebep Olabilecek Beyinde Yüzlerce
Geni Değiştiriyor!

Şeker hastalığından kardiyovasküler hastalıklara, Alzeimer’dan dikkat özrü hiperaktiflik rahatsızlığına kadar çok
geniş ölçüde pek çok hastalığın beyinde değişime uğrayan genlerle bağlantısı vardır. UCLA Üniversitesi’nden bilim
insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada beyindeki yüzlerce genin Batıdaki yiyeceklerde yaygın bir şeker olan
fruktoz tarafından değiştirilip, bozulduğunu tespit edildi.
Ancak araştırmacılar, bu haberin yanında iyi bir haberi de paylaşmakta: Omerga-3 yağ asidi diye bilinen
dokosaheksaenoik asitin (DHA) fruktoz tarafından meydan getirilen zararlı değişimleri tersine
çevirebileceğini dile getirmekteler.
UCLA Bütünleyici Biyoloji ve Fizyoloji Bölümü’nde yardımcı profesör olan Xia Yang şunları söylüyor:

“DHA, sadece bir ya da iki geni değiştirmiyor, tüm bir gen kalıbını normale döndürdüğü gözüküyor ki bu çok
önemli birşey ve bunun neden bu derece güçlü etkiye sahip olduğunu anlayabiliyoruz…”
DHA, doğal olarak beyin hücrelerimizin zarında bulunur ama hastalıklarla savaşacak kadar yeterli miktarda
bulunmazlar. UCLA Nöroşirurji ve Bütüncül Biyoloji ve Fizyoloji Bölümü’nde profesör ve UCLA Beyin Hasarı
Araştırma Merkezi’nin üyesi olan Fernando Gomez-Pinilla da şunları söylüyor: “Beyin ve beden DHA üretmede
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yetersizdir; DHA’yı ancak yiyeceklerden elde edebiliriz. DHA, beyindeki sinapsları güçlendirir ve öğrenme ve
hafızayı güçlendirir. DHA, en fazla somon balığında bulunurken diğer balık ve balık yağlarında, cevizde,
keten tohumunda ve meyvalarda ve sebzelerde de daha az miktarda bulunur.”
Amerikalılar, fruktozu, mısır nişastası, tatlandırılmış içecekler, şuruplar, bal ve tatlılardan yapılan ucuz, sıvı
tatlandırıcı olan yüksek fruktozlu mısır şuruplu yiyeceklerden elde etmekteler.
Tarım Bakanlığı 2014 yılında Amerikalıların ortalama 27 pound (12 kilo 246.9930gr) kadar yüksek fruktozlu mısır
şurubu tükettiğini tahmnin etmekte. Fruktoz, ayrıca çoğu bebek mamalarında ve meyvalarda bulunmakta. Yang:
“Meyvalardaki lif önemli derecede bedenin şekerini yavaş yavaş emse de, meyva yine de beyni ve bedeni
koruyan diğer sağlıklı bileşimlere de sahip.”
Fruktozun ve DHA’nın etkisini denemek için bir çalışma yapılır. Araştırmacılar, fareleri labirentten çıkabilmeleri için
eğitirler ve fareleri rastgele üç gruba ayırırlar. Sonraki 6 hafta içinde, bir grup fareler, bir insanın bir günde içtiği bir
litre gazoza denk gelecek kadar fruktoz içerikli su içerler. Ikinci gruba da fruktozlu su ve DHA ağırlıklı yiyecekler
verilir. Üçüncü gruba da fruktozsuz su verilirken, DHA içerikli herhangi bir yiyecek verilmez.
6 hafta sonra, fareler labirente konulur. Fruktozlu su içen fareler, labirenti sadece su içen farelerden çok daha geç
bitirirler. Fruktozlu suyu içen fareler, su içen farelerin gösteridiği hızın yarısını gösterir. Bu da fruktozlu
yiyeceklerin-içeceklerin hafızaya nasıl zarar verdiğini gösterirken, sonuçlar DHA’nın da fruktozun zararlı
etkilerini giderdiğini de kuvvetli bir şekilde işaret etmekte.
Fareler üzerinde yapılan diğer testler de daha büyük farklılıklar ortaya koymakta: Yüksek fruktozlu yiyecekler
tüketen fareler, diğer iki gruptakilerine göre çok daha yüksek kan şekeri, trigliserid ve insulin seviyelerine
sahipler. Bu sonuçlar, insanlar için önemli ve kaydadeğer. Çünkü, yüksek glikoz, trigliserid ve insülinin obezite,
şeker hastalığı ve pek çok diğer hastalıklarla bağlantısı bulunmaktadır.
Araştırma ekibi, farelerin beyinlerinde bulunan 20.000 den fazla genin dizilimini yaparlar ve fruktoz tarafından
değişime uğrayan hipotalamusta (beynin ana metabolizma kontrol merkezi) 700’den fazla gen ve
hipokampusta (öğrenme ve hafıza ile ilgili bölüm) da 200’den fazla genin olduğunu tespit ederler. Değişime
uğrayan genlerin çoğu insanlardaki genlerle kıyaslandığında, metabolizmayı ayarlayan, hücre iletişimi
ve enflamasyon-iltihap ile ilgili olan genler olduğu ortaya çıkar. UCLA Sayısal ve Bilgisayımsal ((Kompütasyonel)
Biyobilimler Enstitüsü’nün bir üyesi olan Yang: “Bu genlerdeki değişim de Parkinson hastalığı, depresyon,
bipolar bozukluk ve diğer beyin hastalıklarına neden olmakta. Araştırmacıların tanımladıkları 900 genden, Bgn
ve Fmod diye adlandırılan özellikle iki tanesi, fruktozdan etkilenen beyindeki ilk genler olduğu ortaya
çıkar. Bu genler değişme uğradığında da ardışık bir etki ile diğer yüzlerce genin değişmesine neden olmaktalar. Bu
şu anlama da geliyor; Bgn ve Fmod genleri beyinde değişime uğrayan genlerden dolayı ortaya çıkan hastalıkları
tedavi etmeye yaracak yeni ilaçlar için bir potansiyel de oluşturmakta.”
Bu yapılan araştırma ayrıca, fruktozun genleri bozmak için kullandığı mekanizma hakkında yeni detayları ortaya
çıkarmakta. Bilim insanları, fruktozun, DNA’yı oluşturan 4 nükleotidden bir tanesi olan sitozine bir
biyokimyasal grup eklemekte ya da çıkarmakta olduğunu bulurlar. Bu tarz bir modifikasyon genlerdeki
on/off (açma /kapama) faaliyetlerinde kritik bir rol oynamaktadır.
EBioMedicine adlı dergide yayınlanan bu araştırma, metabolizma ve beyin fonksiyonunu kontrol eden beyin
bölgelerindeki tüm genlerin, yollarının ve gen ağlarının fruktoz tüketimi ile etkilendiğini gösteren genom
bilimin dalındaki ilk çalışmadır.
Bu araştırmadan önce Gomez-Pinilla önderliğinde yapılan bir çalışmada da, fruktozun beyin hücreleri arasındaki
iletişime hasar verdiği ve beyinde toksik-zehirli maddeleri arttırdığı ortaya çıkmış ve uzun süreli yüksek
fruktoz içerikli yiyecek tüketmenin de beynin öğrenme ve hatırlama becerilerini azalttığı tespit edilmiştir.
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Gomez-Pinilla: “ Bu tarz yiyecekler, beyni etkiyen farmasötik (ilaç) gibidir. Şekerli içeceklerden ve doymuş
yağlardan uzak durmanızı öneririm.”
Yang: “DHA oldukça yararlı gözükse de, hastalıkları tedavide sihirli bir kurşun da değil. DHA’nın, insan genindeki
hasarları tersine çevirecek kapsamlı becerilerini tespit etmek için ek araştırmalara ihtiyaç var.”
Çeviren: AylinER
http://newsroom.ucla.edu/releases/fructose-alters-hundreds-of-brain-genes-which-can-lead-to-a-wide-range-of-diseases

Bağırsak Bakterileri Beyindeki Kimyasalları Tüketiyor

Bağırsaklarımızdaki bakterilerin hayatta kalabilmesi için beynimizdeki kimyasalardan bir tanesine ihtiyacı
olduğu tespit edildi! Bu bakteriler “GABA” (beyni sakinleştiren bir molekül ve bu da bağırsak mikrobiyomunun
neden ruh halimizi etkilediğini anlamamıza yardımcı olabilir)tüketiyorlar.
Boston’daki Northeastern Üniversitesi’nden Philip Strandwitz ve meslektaşları GABA molekülü ile KLE1738 adlı
bir bağırsak bakteri türü üretip, çoğalttılar. Strandwitz, “GABA dışında hiç bir şey onu üretmedi” diyerek bu
çalışmasında tespit ettiklerini geçtiğimiz ay Boston’daki yıllık Amerikan Mikrobiyoloji Topluluğu
Konferansında dile getirdi.
GABA, sinir hücrelerinden aldığı sinyalleri inhibite ederek-önleyerek, beyindeki aktivitelerini sakinleştirir. Bir
bağırsak bakterisinin de gelişip, üremesi için GABA’ya ihtiyaç duyması da şaşırtıcıdır. Beyinde çok düşük
seviyedeki GABA’nın depresyon, ruhsal bozukluklarla ilgisi vardır ve bu araştırma da bağırsak
bakterilerinin beynimizi etkilediğine dair bir kanıtoluşturmaktadır.
2011 yılında yapılan bir deneyde de laktobasil rhamnosus adlı bir bağırsak bakteri türünün, farelerdeki beyin
aktivitelerini değiştirdiğini ve strese karşı verdiği tepkileri ciddi bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Bu
çalışmada araştırmacılar, bu etkinin beyni bağırsağa bağlayan “vagus siniri”nin ameliyatla alınması ile ortadan
kalktığını tespit ederler ve bağırsak bakterilerinin beyni etkilemesi konusunda bir şekilde rol oynadığını ortaya
koyarlar.
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Strandwitz, şimdi GABA tüketen hattâ üreten bir başka bağırsak bakterisi araştırmakta ve bununla da hayvanların
beyinleri ve davranışları üzerindeki etkilerini test etmeyi amaçlamakta. Bu gibi bir çalışma, depresyon ya da endişe
gibi ruhsal bozuklukları yeni yöntemlerle tedavi etmeye vesile olabilir. Ashburn, Virginia’daki George Washington
Üniversitesi’nden Domenico Simone şunları söylüyor: “Mikrobiyal topluluğun psikiyatrik bozukluklarla
bağlantısına dair yapılan araştırmalar, şimdiye kadar bizi tedaviye götürmediyse de, hastaların ‘yaşam
kalite’lerini geliştirmelerindeki ilgisi şaşırtıcı.”
Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/2095769-gut-bacteria-spotted-eating-brain-chemicals-for-the-firsttime/?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=hoot&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2016-GLOBAL-hoot

Fonksiyonel Rezonans Görüntüleme Tekniğinde (fMRI) Software
Hatası
Beyin Taramaları İçin Kullanılan Fonksiyonel Rezonans Görüntüleme Tekniğinde (fMRI) Software Hatası
Tespit Edildi! Yapılan Tüm Beyin Çalışmalarının Geçerlilliği Sorgulanmakta!

Fonksiyonel Rezonans Görüntüleme Tekniğinin (fMRI) nörobilim dalının gelişmesindeki katkısını dile getirmekle
sanırım abartmış olmayız. Nörobilimciler, MRI makinelerini, beynin farklı bölgelerinin daha aktif ya da daha az
aktif olduğunda ortaya çıkan kan akışındaki değişimleri tespit etmede kullanmaktalar. Bu teknik, ekonomi
oyunu oynamaktan, kelimeleri okumaya kadar farklı işlerde beynin hangi alanları kullanıldığını müdahele etmeden
(noninvasif) tespit edimesini sağlamakta.
Ancak bu yaklaşım ve bu tekniği kullananlara karşı fazlaca abartılmış iddialar ve bazı eleştiriler de mevcut. Yanlış,
uygun olmayan fMRI data analizinin yanıltıcı sonuçlar doğurabileceği dile getirilmekte. Örneğin; ölü somon
balığındaki beyin aktivite alanlarını bulmak gibi. (Bu çalışma Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi Psikoloji, Beyin
Bilimleri Bölümü tarafından gerçekleştirilmiş) Zayıf istatiksel tekniklerden elde edilen bu çalışma sonuçlarının yanı
sıra PNAS’de yayınlanan yeni bir çalışma, fMRI analizinin bazı temel algoritmaların içerdiği yanlış pozitif
“bulgular” ürettiğini ortaya koymakta.
fMRI’ın ardındaki prensip oldukça basit: Nöral aktivite enerjiyi alır ve sonra bunu yeniler. Bu da şu demek; kısa
zaman önce aktif olmuş beyin bölgelerine doğru kan akışının artmaş olması. Bu kan akışı da yüksek çözünürlü MRI
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makinesi tarafından tespit edilir ve bu da araştırmacılara belirli aktivitelerin ortaya konduğunda, beynin hangi
yapısının aktif olduğunu tanımlamalarını sağlar.
Ancak asıl uygulama oldukça karmaşık. Görüntüleme, beyni vokseller (bir pikselin 3 boyutlu karşılığı, incelenebilen
en küçük hacim parçası) halinde küçük bölümlere ayırır ve her birindeki aktiviteyi kaydeder. Bu vokseller inanılmaz
ölçüde küçük oldukları için, software bunları tarayıp, gruplaşmaları (benzer şekilde davranan bitişik vokseller)
incelemesi gerekmektedir. Ölü somon balığı üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları alınmıştı. Çünkü, bu software
mevcut MRı makinleri tarafından görüntülenen çok büyük sayıdaki vokselleri elde etmek için varsayılan şekilde,
kusurlu konfigure edilmemişti. Bu da şu demek oluyordu; %95 oranında güven olsa da, yanlış pozitif bulgular
kaçınılmaz!!.
İsveçli araştırmacıların yaptığı yeni çalışma ile, software’in başka problemlerinin de olduğunu ortaya
koymakta. Araştırmacılar, kullanmak ya d analiz etmek isteyen herkes için son zamanlardaki “açık data” bu trendini
avantaj olarak kullandılar. Kendi analizlerini yapabilmek için yüzlerce fMRI taramasını download ettiler.
Onların odak noktası; tipik olarak belirli aktivite çalışmalarında kontrol grup olarak kullanılan dinlenme
durumundaki beyinler. Bu taramalar, bazı konulardaki (bacağı oynatmak, akşam yemeğini düşünmek) belirli
aktiviteleri gösteriyor olabildiği halde, beyin taramaları yapılmış insan popülasyonu arasında tutarlı, sistematik
sinyaller mevcut değildi.
Araştırmacılar, çalışmalarına temelde neyin kontroller (kontrol grupları) olduğuna dair geniş bir kolleksiyonla
başladılar. Bazılarını rastgele kontrol grup olmaları için yeniden seçtiler ve sonra da diğerlerini “deneysel”
popülasyon” olmaları için yine rastgele seçtiler. Bunu, 3 software paketinden bir tanesine dataları besleyerek,
binlerce kere tekrar ettiler. Proses, bu etkilenmiş outcome-sonuçların nasıl olduğunu görmek için hafif farklı
parametrelerle tekrar edildi.
Sonuçlar fMRI kullanıcıları için iyi değildi!. Araştırmayı kaleme alan araştırmacılar kısaca şu şekilde sonucu
vardılar: Tüm üç software paketi de konservatif voksel ve geçersiz gruplaşma çıkarımına sahiptiler! Bir başka
deyişle; araştırmacılar, verili, belirlenmiş vokselin aktivite gösterip göstermediğini belirlemeye çalışırken, grup
tanımlama algoritmaları sık sık mevcut olmaması gereken bir bölgede aktiviteyi işaret etmekteydi!!. Ne
sıklıkla? Algortima ve parametrelere bağlı olarak çoğu zaman %70 oranında!!
Ek olarak, denemeler sırasında 15 yıldır mevcut olan kodda da hatanın mevcut olduğu tespit edildi. Bu hatayı
düzeltip, yanlış pozitifleri azaltmak ancak %10 oranında gerçekleşmekteydi. Bu düzeltilmiş olsa bile, hatalı
versiyonun kullanılarak, tüm araştırmaların yapılıp yayınlanması gerçeğini de değiştirmiyordu.
Araştırmacılar, beynin bazı bölgelerinin, beyin morfolojisi hakkında yapılan varsayımlardan kaynaklı problemlere
sahip olabileceğini tespit ederler.
Bu göründüğü kadar kötü mü? Araştırmacılar, kesinlikle öyle olduğunu düşünüyor. Bu, parametrik kümesel
çıkarıma dayalı olarak kullanılan ve sonuçları yayınlanan sayısıyız pek çok fMRI çalışmalarının geçerliliğini
sorgulanması demektir. Araştırmacılar, bunların sayısının belli olmadığını, ama yapılan tüm çalışmalar ele
alındığında, fMRı ile yapılan yaklaşık 40.000 çalışmanın software’indeki hatalı tarama ile yapıldığı tahmin
ediliyor.
Araştırmacılar, mevcut açık data uygulamaları ile, yapılmış olan orjinal araştırmalara (yeni önlemleri akılda
tutarak)geri dönüp, yeniden analiz yapılabileceğini dile getirmekte. Ancak, yayınlanmış çalışmaların çoğu datası
mevcut değil, dolayısıyla, bu tarz araştırmalara ikaz, uyarı eklemekten başka yapılacak çok fazla bir şey de yok
gözükmekte. Çeviren: AylinER
http://arstechnica.com/science/2016/07/algorithms-used-to-study-brain-activity-may-be-exaggerating-results/
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Beyninizde “Delete/Silme” Düğmesi Var!

Nörobilimde bir söz var: “Beraber ateşlenen nöronlar, beraber bağlanır.” Bu şu demek; beyninizde bir nörodevreyi ne kadar çok çalıştırırsanız, o devre o kadar çok güçlenir. Bu yüzden bir başka sözü de buna eklemeden
geçmeyelim: “Pratik mükemmelleştirir.” Ne kadar çok pratik(piyano çalmak, bir dili konuşmak, ya da jonglörlük,
vb…) yaparsanız, ona ait devreler o kadar çok güçlenir. Bu fikir, yeni şeyleri öğrenmenin yıllardır odağında yer
almıştır.
“Öğrenme becerisi, nöral bağlar kurmak ve güçlendirmekten daha fazlasıdır.”
Hattâ daha önemli olan şey; eski bilgileri yıkma becerimizdir. Buna “sinaptik budama” denir. Gelin bunun nasıl
çalıştığına bir göz atalım…

BEYNİNİZ BİR BAHÇE GİBİDİR
Beyninizin bir bahçe olduğunu hayâl edin… Çiçek, meyva ya da bitki yetiştireceğiniz değil de nöronlar arasında
sinaptik bağlantılar kurduğunuz bir bahçe olduğunu düşünün. Bunlar, dofamin, seratonin ve diğerleri gibi
nörotransmiter olup, beyin boyunca seyahat eden bağlantılardır.
“Glial hücreleri”, beyninizin bahçıvanlarıdır; belirli nöronlar arasındaki sinyali hızlandırırken, diğer glial hücreleri
de atıkları ortadan kaldırır; yabani otları temizler, zararlı böcekleri öldürür, kurumuş yaprakları toplar. Beyninizin
budama bahçıvanı “mikroglial hücrelerdir.” Sizin sinaptik bağlantılarınızı budarlar.
Soru şu: “Hangilerinin budanacağını nasıl biliyorlar?”
Araştırmacılar bu gizemi daha yeni yeni çözmeye başladılar. Bildikleri şey; daha az kullanılan sinaptik
bağlantılar, C1q (diğerlerinin yanı sıra) adlı bir protein tarafından işaretleniyor.Mikroglial hücreleri bu
işareti tespit ettiklerinde, bu proteini bağlayıp, o sinapsı yok ediyor ya da buduyor.
Bu, beyninizin daha fazla öğrenebilmeniz için yeni bağlantılar kurmada ve güçlendirmede size fiziksel yer
açamasıdır.

UYKU NEDEN ÖNEMLİ?
Hiç zihninizin dolu olduğunu hissettiğiniz oldu mu? Bunu belki yeni bir işe başlarken ya da bir projeye
gömüldüğünüzde hissetmiş olabilirsiniz. Sürekli yeni bilgilerle muhattap olduğunuz için yeterince uyuyamazsınız..
İşte bu durum da gerçekten de kafanız doludur…
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Pek çok yeni şey öğrenirken, beyniniz bağlantılar kurar ama bunlar etkisiz, verimsiz, geçici bağlantılardır.
Beyniniz, bu bağlantıların pek çoğunu budama ve daha akıcı, gelişmiş, verimli yollar kurma ihtiyacı duyar ve
bunu da “uyku esnasında” yapar.
Beyniniz temizleme işlemini siz uyurken yapar.(Beyin hücreleriniz, glial bahçıvanlarının gelip, atıkları temizlemesi
ve sinapsları budaması için %60 oranında büzüşür, daralır.)
Hiç iyi bir gece uykusundan kalkıp da daha net ve daha hızlı düşünebildiğiniz oldu mu? Bunun sebebi; tüm o
budama ve neticesinde oluşan verimli yolların gece boyunca sürmesi ve sabah kalktığınızda size yeni bilgiyi
(bir başka değişle öğrenmek için) kabul edip, sentezleyecek pek çok yeri açmasıdır.
“Uykusuz bir beyin ile düşünmek, tıpkı vahşi ormanda elinde palayla yürüyerek yol açmaya benzer. Bu, çok yavaş
ve çok yorucu, tüketici bir şeydir.”
Aynı sebepten dolayı, şekerleme yapmak bilişsel beceriler için çok yararlıdır. 10-20 dakikalık bir kestirme,
mikroglial bahçıvanlarınıza, gelip, bazı kullanılmayan bağlantıları temizleme ve yenilerinin yetişmesinde yer
açma şansı verir.
Uykusuz bir beyin ile düşünmek, tıpkı vahşi ormanda elinde palayla yürüyerek yol açmaya benzer. Bu, çok yavaş ve
çok yorucu, tüketici bir şeydir. Bu vahşi ormanda o şekilde yürüken, yollar birbirine geçmiş ve ışık aradan
süzülmemektedir… Çok iyi dinlenmiş bir beyinle düşündüğünüzde ise, bu, Central Park’ta mutlu bir şekilde gezmeye
benzer; yollar açık, bağlantılar görülür, ağaçlardan önünüzü görebilirsiniz. Bu canlı, net bir durumdur.

DÜŞÜNCENE DİKKAT ET
Aslında uyku esnasında beyninizin neyi sileceğine karar vermede siz de biraz kontrol sahibisiniz. Bunlar, recycle
(geridönüşüm) için işaretlenen sinaptik bağlantılardır. Kullandıklarınız, sulanan ve oksijen verilenlerdir.
Dolayısıyla, ne düşündüğünüze dikkat edin, farkında olun.
Game of Thrones dizisi hakkında çok fazla teori okuyup da, esas yapmanız gereken iş üzerinde daha az vakit
harcadığınızda, bilin bakalım recycle (geri dönüşüm) için hangi sinapslar işaretlenir?!…
İşyerinizde birisi ile tartışıp, zamanınızın büyük bir kısmını üzerinde çalıştığınız proje yerine onunla nasıl
ödeşeceğinizi düşünerek harcarsanız, tüm sinaptik bağlantılarınızı öç alma konusuna yönlendirmiş ve yaratıcılığınızı
köreltmiş olursunuz.
Beyninizin doğal bahçıvanlık sisteminin avantajından yararlanmanın en basit yolu; sizin için önemli olan
şeyleri düşünmenizdir. Bahçıvanınız bu bağlantıları güçlendirecek ve daha az önem verdiklerinizi de
budayacaktır. Bu şekilde beyin bahçenizdeki çiçeklerin açmasına ve yetişmesine yardım etmektesiniz…
Çeviren: AylinER
http://www.fastcompany.com/3059634/your-most-productive-self/your-brain-has-a-delete-button-heres-how-to-use-it

AMPK Proteinleri Oruç Süresince Aktif
Aktifleşmiş AMPK Proteinleri Oruç Sırasında Beyindeki “Açlık” Nöronlarını Düzenliyor.

Tufts Üniversitesi ve Beth Israil Deaconess Tıp Merkezi’nden araştırmacılar beyinde açlığı kontrol eden nöronları
düzenleyen AMPK adlı proteinin oruç süresince aktive olduğunu 6 Temmuz 2016 tarihli Neuron adlı dergide
açıkladılar. Yüksek AMPK ( Adenozin Monofosfat ile aktive olan Protein Kinaz) aktivite seviyeleri, AgRP (Agouti
İlişkili Peptit) nöronları diye bilinen “açlık” nöronlarının ateşlenmesini belirgin bir şekilde arttırarak farelerde daha
fazla yeme, fazla beden ağırlığı ve yağ oranına sebep olmakta. Farelerde AMPK aktivitesini engellemek, orucu
açtıktan sonra bile, açlığı dindiriyor, AgRP nöronlarının ateşlenmesini azaltıyor.
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Araştırma ekibi, AMPK’nın AgRP nöron sinaps oluşumu ya da diğer nöronlarla yeni bağlantı kurma becerilerini
değiştirdiğini tespit ederler.

Araştırma, beslenme davranışını düzenleyen biyolojik mekanizmaları açıklamakta ve sinaps oluşumu hakkındaki
çalışmalara potansiyel bir model oluşturmakta.
Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim dalında yardımcı prof. Dong Kong: “AgRP’nin (Agouti İlişkili
Peptit) açlığı kontrol eden ana nöron grubu olduğunu biliyoruz ve fonksiyon bozukluğunun obezite ve
anoreksiya ya sebep olabileceğinden bu nöronların nasıl düzenlendiğini öğrenmek çok önemli.”
Hipotalamusta bulunan AgRP (Agouti İlişkili Peptit) ifade eden nöronlar beslenme davranışında önemli rol oynar.
Deneyler bu “açlık” nöronlarının aşırı aktivasyonunun fareler tok olsa da yemeye devam etmelerine neden olduğunu
gösterir. AgRP nöronunun aktivitesi engellendiğinde, fareler yemeyi keserler.
Kong ve meslektaşları araştırmalarını pek çok hücrede bulunan, enerji düzenlenmesinde etkin, metabolik sensör
proteini olan AMPK üzerinde yaparlar. AMPK aktivitesinin AgRP’yi aynalayarak oruç ve gherlin hormonunun
tetiklendiği gösterilir. Ancak, nöronlardaki rolü pek net değildir. Araştırmacılar, farelerde AMPK aktivasyonunu
hesaplayıp, incelemek ve sadece AgRP nöronlarındaki sinyali manipüle etmek için, diğer hücre tiplerini
değiştirmeden, bir takım genetik araçlar geliştirmeye başlarlar.
Ekip, oruç tutan hayvanlardaki AgRP nöronlarındaki AMPK aktivitesinin diğer doymuş durumdaki hayvanlara
kıyasla iki katı olduğunu tespit eder. Sonra da farelerin AMPK proteinlerini devamlı şekilde aktive ederler. Bu da
AgRP nöronlarının ateşlenmesini ve oruç tutmuş farelerde ve yiyeceğe ulaşmada sınırsız imkâna sahip olan farelerde
daha çok yeme, kilo ve yağ artışına sebep olur. Araştırmacılar, AMPK aktivitesini bloke ederek, AgRP nöron
aktivitesini azaltırlar.
AgRP’nin ateşlenme oranı ve frekansının değişmesine ek olarak, AMPK ayrıca dendrit dikensi çıkıntılarının (diğer
nöronlardan sinaptik input elde ederek nörotransmisyonda bulunan nöronlardaki yapılar) oluşumunu da etkiler. Kong
ve meslektaşları daha önceki çalışmada, dendrit dikensi çıkıntı yoğunluğunun, açlık üzerinde etkisi olan AgRP
nöronları ile doğrudan bağlantılı olduğunu bulmuşlardı. Yeni çalışmada da, ekip yüksek seviyedeki AMPK
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aktivitesinin, yüksek dendrit spine-dikensi çıkıntı yoğunluğuna sebep olurken, AMPK aktivasyonunu bloke ederek
de spine (diken) oluşumunu durdurduklarını dile getirirler.
Kong: “Daha önceden orucun artmış sinaps oluşumlu beslenme davranışı ve AgRP nöronlarındaki ateşleme
aktivitesini arttırabileceğini bulmuştuk ve şimdi de AMPK’nın bunun oluşması için hem gerekli, hem de
yeterli ve elverişli olduğunu gösterdik. Doymuş durumdaki fareler bile, devamlı aktif olan AMPK ile daha
fazla yemekte ve daha hızlı şekilde obez olmakta.”
Kong ve meslektaşları daha sonra AMPK’nın dendrit spine(diken) oluşumunu nasıl etkilediğini, sinaptik plastisite
içeren bir grup protein olan PAK’ları çalışarak incelerler. Ekip özellikle PAK’ları engellemenin oruç tutmuş farelerde
(AMPK’ları devamlı aktive olmuş farelerde bile) AgRP nöronlarının aktivitesini ve dendrit spine (diken) oluşumunu
engellediğini tespit eder. Tespitleri, PAK’ların AgRP’nin AMPK aktivasyonu için gerekli olduğu ve AMPK- aracılı
sinaptik plastisitede önemli bir rol oynadığını bildirmektedir.
Kong, AMPK ve PAK’ların tüm bedende geniş çapta mevcut olmasından dolayı, tedavisel, iyileştirici hedefler için şu
sıralar ideal olmadığını da dile getirmekte. Ancak, gelecekteki çalışmalar için AgRP nöronlarından hangilerinin
gerekli olduğunu tespit etmenin daha uygun bir çalışma konusu olduğunu da söylemekte. Tufts Üniversitesi’ndeki
laboratuvarında, Kong şimdi hangi AMPK, PAK’lar ve AgRP nöronlarının birbiri ile ve beslenme için önemli olan
leptin, gherlin, insülin, glikoz gibi diğer işaret faktörleri ile etkileşimde olduğunun ve daha ileri mekanizmalarını
keşfetmeye çalışıyor.
Kong: “AMPK ve PAK proteinlerinin geniş ifadesinin yanı sıra diğer bağlantılı molekülleri de göz önüne
aldığımızda, tespitlerimizin sinaps oluşumu üzerinde geniş ölçüde potansiyel etkileri bulunmakta. Obezite ve
yeme bozuklukları konusunda ilaç gelişimine yönelik tanımlayıcı bir hedef oluşturmamakla beraber, biz
tespitlerimizin, bu önemli enerji-düzenleyen yolları anlamaya açıklık getireceğine ve gelecekteki araştırmalar
ve tedaviye yönelik çalışmalara yeni bir yaklaşım sağlayacağına inanıyoruz.”
Çeviren : AylinEr
http://www.news-medical.net/news/20160706/AMPK-protein-activated-during-fasting-regulates-hunger-neurons-in-the-brain.aspx

Güneş Sisteminde Uzaylılar Var!
Güneş, Cüce Gezegenleri Yabancı bir Güneş Sisteminden Nasıl Kaçırdı?
Gökbilimci Simon Portegies Zwart, “Bazı anlaşılmamış yabancı uzaylı yıldızlar, güneş sistemimizin orijinine ait
keyifli hikâyenin tadını kaçırabilir” diyor.
Karanlık açık bir gecede gökyüzüne baktığınızda, ayı, birkaç gezegeni ve birçok yıldızı göreceksiniz. Geniş bir
teleskop olmadan, Mars ve Jüpiter’in arasında güneşi çevreleyen ve buzlu kayalardan bir bant oluşturan asteroit
kuşağının farkına varamazsınız. En uzak gezegen Neptün’ün çok uzağında yer alan moloz bulutları, belkide iğne
deliği kadar ışığı olan Plüto haricinde tamamen görünmezdir.
Burası, güneş sisteminin yıldızlararası uzaya doğru gitgide azalan sınır bölgesidir. Burada, Pluto’ya ev sahipliği
yapan Kuiper kuşağının ve hatta daha uzakta yer alan ve bir sonraki yıldıza doğru olan yolun önemli bir kısmına
uzanan Oort bulutunun içinde, belkide tüm Samanyolu içerisinde yer alan yıldızlardan daha fazla cisim
bulunuyor.Şimdiye kadar çok az şey biliyoruz: Bu soğuk diyarlara ilk akınımız, geçen Temmuz ayında New Horizons
uzay aracı ile yapılan Plüto uçuşuydu. Fakat azar azar, dolaylı yöntemler kullanarak, orada ne olduğunun ve ne
olmadığının resmini oluşturuyoruz.
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İnanıyorum ki; şuan açıklığa kavuşturulan şeye göre, güneş sisteminin orijininin köklü bir yeniden düşünülmeye
ihtiyacı var. Ve hatta bir güneş sisteminin ne demek olduğunun bile yeniden düşünülmesi gerekmekte. Basitçe
söylemek gerekirse, güneş sistemimiz tamamıyla bize ait olmayabilir.

Güneş sisteminin nasıl oluştuğuna dair oldukça yerleşik bir tanımlamamız var. Dışarıdan bir müdahale – genellikle
yakındaki bir süpernova olduğu düşünülür – kendi kendine çökmeye başlayan bir toz ve gaz bulutuna sebebiyet verdi.
Bu bulut hızlıca dönmeye başladı, ve bulutun merkezi güneşi oluşturmak üzere ateş aldı. Geri kalan malzeme yeni
yıldızın etrafında bir disk şeklinde yerleşti ve dönmeye başladı. Ve orada zamanla daha da büyük kaya kümeleri
yoğunlaştı.
Güneş sisteminin iç alanlarındaki sonuç, kayalık gezegenlerdi : Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Daha dışarılarda, daha
soğuk sıcaklıklar daha fazla maddenin yoğunlaşması anlamına geliyordu ve gaz devleri oluştu: Jüpiter, Satürn,
Uranüs, Neptün. Ve daha da dışarıda, malzeme yoğunluğu azdı ve kütleli gezegenlerin oluşma ihtimali muhtemelen
yoktu; buna bağlı olarak planetesimaller (küçük gezegenimsi yapılar) olarak adlandırılan küçük buz ve kaya öbekleri,
başarılabilirin limitiydi.
Bu malzeme Kuiper kuşağını oluşturdu – daha düzgün bir ifadeyle Edgeworth-Kuiper kuşağını. Bu kuşağın varlığı,
1950 civarında İrlandalı Kenneth Edgeworth ve Alman kökenli Amerikalı Gerard kuiper tarafından bağımsız olarak
ileri sürüldü. Kuşak, Neptün’ün yörüngesinin 30AU dışında yer alıyor (1 AU, ya da astronomik birim, Dünya’nın
güneşe olan uzaklığıdır), ve muhtemelen 40AU’ya kadar genişliyor. Plüto ve Plüto’nun ayı Şiron’nun yanısıra,
burada keşfedilen ilk nesne 1992’de ortaya çıktı ve halâ sadece (15760) 1992 QB1 olarak biliniyor. Günümüzde,
1000’in üzerinde Kuiper nesnesini kayda geçirmiş durumdayız.
Güneş sisteminin standart oluşum modeli, Kuiper kuşağının 40AU dışarıda yer alan “Kuiper uçurumunda” neden
durduğu konusunda herhangi bir önermede bulunmaz. Gerçi çok daha uzakta, belkide birkaç bin AU mesafe dışarıda
başlayan Oort bulutu içinde cisimler muhtemelen biraz daha kalabalıklaşmaya başlıyor. Oort bulutunun varlığı,
Estonyalı Ernst Öpik’in 1932’de belli belirsiz şekilde benzer bir fikir öne sürmesine rağmen, 1950’de Leiben
Rasathanesi’nden Jan Oort tarafından varsayıldı. Oort bulutu hiçbir zaman görülmedi. Fakat varlığına gerekçe
olarak; Dünya’ya ve güneşe, belkide birkaç yüzyılda bir geçerken uğrayan “uzun–periyotlu” kuyruklu yıldızıların
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biryerden gelmiş olmak zorunda olduğu gösterilmektedir. 1997’nin muteşem kuyruklu yıldızı Hale-Bopp yakın
zamandaki en öne çıkan örnektir.
Egzantirik yörüngeler
Bununla birlikte benim hikâyem Kuiper kuşağı ve Oort bulutuyla değil de ikisinin arasındaki gizemli boşlukla birlikte
başlıyor. Uzun periyotlu kuyruklu yıldızlar, Oort bulutu içindeki daha ufak cisimlerin yörüngelerinin statik
olmadığına delildir. Yakındaki yıldızların çekimi ve galaksinin yerçekimi kuvvetindeki dalgalanmalar onları rahatsız
etmektedir. Onları bazen güneş sisteminin içinde doğru fırlatmaktadır. Buna benzer bazı durumlar kuiper kuşağı için
de geçerlidir. Sıklıkla en dıştaki dev Uranüs ve Neptün gezegenlari tarafından rahatsız edilirler. Eğimli, oldukça
eliptik – “eksantrik” – yörüngeleri benimserler. Bu yörüngeler dev gezegenlerin yörüngeleriyle senkronize olarak
sona erme eğilimindedir. Cüce gezegen Eris ve minik ay Dysnomia – isimlerini Yunan mitolojisindeki bir anne ve
kızdan alıyorlar – Neptün etrafında dolanan geniş, ekzantirik yörüngelilere örnektir.
Yeri gelmişken, böylesi kargaşalar, bu cisimleri yaşam için oldukça elverişli yapıyor. Onlar, Dünya’nın içine su
getirerek Dünya’yı yaşama uygun hale getirmiş olabilirler: Dünya ilk oluştuğunda, o kadar sıcaktı ki bütün sular
buharlaşıp uçardı. Bir göktaşı türü nükleobaz türünden zengindir ve temel bir DNA yapı taşı belki de Dünya’yı
döllemiştir. Diğer taraftan, kuyruklu yıldızlar yaşamı tehtid etmektedir. Muhtemelen bunlardan biri 65 milyon yıl
önce dinozorlarınkini etti: O zamanlardan kalma Yucatan yarımadasındaki Chicxulub krateri en iyi şekilde,
kuyrukluyıldız gibi hızlı hareket eden bir nesnenin çarpması ile açıklanabilir.

Kuiper kuşağı ve Oort bulutu arasındaki bölgede, cisimler bir taraftan güneş ve dev gezegenlerden diğer taraftan da
yakındaki yıldızlardan yeterince uzakta yer alıyorlar. Böylece yörüngeleri bozulmadan kalmıştır. Sadece teleskoplarla
yapılan sabırlı gözlemler bu bölgedeki herşeyi ortaya çıkarabilir ve Kasım 2003’e kadar hiçbir şey görmedik. Sonra,
California Institute of Technology’den Mike Brown ve ekibi cüce gezegen Sedna’yı keşfetti. Sedna aya göre oldukça
küçük fakat çok daha fazla yansıtıcıdır: eğer uzaklığı ay kadar olmuş olsaydı neredeyse dolunay kadar parlak olurdu.
Şuan 30,000 kat daha uzakta yer alıyor, saptamak oldukça zor, ve çok yavaş hareket ediyor. Bu yüzden de yıldızların
arasından çok zor dışarı çıkıyor. Bir anlamda, Sedna’yı bulmak şanslı bir hamleydi: yüzeyi normal bir göktaşı kadar
karanlık olsaydı, tahminen görünmez olmaya devam ederdi.
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Sedna’nın yörüngesi gariptir. Güneşe 76AU kadar yaklaşır fakat en uzak mesafesinde 900AU’ya kadar uzaklaşır.
Onu sadece yakın olduğunda görebiliriz, ve yakın zamandaki tahminler, 500 Sedna benzeri nesnenin saptanmayı
beklediğini öngörmekte.
Yaklaşık bir düzine benzer cisim bulduk – ve onlarla birlikte son derece tuhaf bir problem de elde etmiş olduk. Hepsi
hemen hemen aynı düzlem içerisinde yörüngede dönüyorlar. Fakat güneş sisteminin ana gezegenlerinin işgal ettiği
düzlem ile aynı değil. Dahası, güneşten bakınca, en yakına yaklaşma girişimleri kabaca aynı doğrultuda
gerçekleşiyor. Bu yüzden güneş sisteminin ilk günlerinde Kuiper kuşağının dışına atılmış olamazlar. Çünkü hem
eğilimleri hem de en yakına yaklaşma doğrultuları rastgele olurdu. Demek oluyor ki Oort bulutunun içinden geliyor
olamazlar.
GÜNEŞİN KARDEŞLERİ
Bu tesadüfü açıklama girişimleri, mevcut hipotezi, bu yörüngeleri hizada tutan yerçekimi kuvvetine sahip
görünmeyen bir “gezegen IX’a” sürükledi. Benim çalışmam farklı bir sonuç öneriyor. Bana göre Sedna ve ailesi
orijinal olarak tamamıyla bu güneş sistemine ait değil.
Bu noktaya oldukça tuhaf bir bakış açısıyla geldim. Birkaç yıl öncesine kadar, güneş sistemi ile zerre kadar ilgili
değildim. Ben hesaba dayalı bir astrofizikçiydim. Kara deliklerin dinamiklerini ve yıldız kümelerini çalışıyordum. Ve
güneşi, Samanyolu’nun alâlade bir koşesinde tek, olağan bir yıldız olarak kabul ediyordum.
2008’in Noel tatili sırasında, ani bir düşünce, fikrimi yeniden gözden geçirmemi sağladı. Yıldız kümeleri, yıldızların
yalnızlık içinde doğmadığını ortaya çıkarıyor. Bir süpernovanın şok dalgası yakın çevresini sarstığında, muhtemelen
binlercesi doğuyor. Sonuç olarak bu yıldızlar, Samanyolu’nun yerçekimsel gelgitleri ile yüzerek, kendi ayrı
yollarında hareket ettiler. Güneş şuan tek bir yıldız olabilir, fakat doğduğunda öyle değildi. Ve güneşin kardeşleriyle
olan itiş kakışı, güneş sisteminin ilk zamanlarında üzerinde işaretlerini bırakacaktı – standart modelin hesaba
katmakta başarısız olduğu birşey. Meslektaşım Lucie Jílková ve ben bunu değiştirmek için yola koyulduk.
İki yıldızın karşılaşması rastgele olmayan bir prosestir, bu demek oluyor ki biri çıkıp, eksiksiz olarak ilk prensipten
hareketle yörüngelerini hesaplayabilir – bu durumda Newton’un hareket yasaları ile – tıpkı adli tıpta mermilerin
yolunun, çarpma noktasından geriye doğru ateşlenme noktasına kadar takip edilebilmesinde olduğu gibi. Ne yazıkki,
çevreleyen çok sayıdaki gezegenimsinin gerçekçi bir simülasyona olan ihtiyacından dolayı problem bir hayli
karmaşıklaşıyor: bu daha çok, makinalı tüfek kullanan iki gangsterin, koşarken birbirine ateş ederkenki oluşan mermi
yolunu takip etmeye benziyor. Fakat güneş sistemini, bugün göründüğü şekliyle, bilgisayar simülasyonunun istenen
nihai noktası olacak şekilde ele alın, ve böylece ilk yakın karşılaşmaların nelere sebep olduğunu karakterize etmeye
başlayabilirsiniz.
Detaylar üzerinde çözüm üretme hala devasa bir girişimdir, 16 parametreyi içine alır, örneğin yıldızların bağımsız
olarak çeşitlenebilen kütleleri ve yaklaşma açıları. Bunu çözmek sadece hesaplama gücüne ihtiyaç duymaz, ayrıca
günümüz güneş sistemi için en çok uygun olanı üreten parametre kombinasyonlarını “öğrenen” algoritmalara, ve bu
algoritmaları araştırmanın bir sonraki aşamasının temeli olacak şekilde kullanmaya ihtiyaç duyar.
Bu problem üzerinde geçtiğimiz birkaç yıldır çalışıyoruz, paralel olarak çalışan düzinelerce iş istasyonlarının
haftalarca çalışmasıyla bir sonuca ulaşıldı. Ortaya çıkan şey, güneş sistemimiz ve güneşimizden neredeyse iki katı
büyüklükteki bir yıldız arasındaki yakın bir temastır. Bu yıldızın molozlarının diski kendisinin 160AU ötesine kadar
genişlemekte, ve güneşin 230AU içerisine kadar saniyede 4.3 kilometre yaklaştı. Kozmik koşullarda bu, korkutucu
derecede yakındır, ancak şanslı bir şekilde güneş sisteminin ana gezegenlerinin yörüngelerini etkileyecek kadar yakın
değil. Daha küçük cisimler için bu temas, herhangi bir gezegenciği o noktadan yıldızlararası uzaya atacak şekilde 40
AU’ya kadar hissedildi – diğer bir deyişle, Kuiper kuşağını üretecek şekilde.
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Güneş sisteminin dış bölgelerini yeniden şekillendirmenin ötesinde, simülasyonlar, dışarıdaki yıldızın etrafında dönen
2000’in üzerindeki gezegenciğin genç güneşe bağlı hale geldiğini gösteriyor, yaklaşık yarısı Sedna’nın yörüngesine
benzer bir yörüngeyle son buluyor. Bu cisimlerin çoğu muhtemelen Sedna’dan oldukça küçük ya da ışığı azaltıcı
özellik gösteriyor. Bu da onları bulmayı zorlaştırıyor. Eğer bu görüş doğruysa, Sedna’nın ismi garip bir şekilde tam
yerini bulmuş olur. İddialara göre İnuit’in kızı Sedna, kocası onu soğuk ıssız bir adada terk ettikten sonra martıbenzeri bir kuş tanrı tarafından alıkonulmuş. Belkide güneş sistemin donmuş dış kısımlarında bulunan göksel varlık,
Sedna’dan çok da farklı değildir.
500 kadar daha fazla yabancı cisim, yaklaşık 1000AU – 5000AU mesafe dışarıda, Oort bulutunda yerleşmiş
durumda. Geriye kalanlar Neptün’ün yörüngesinde dolanıyorlar. Bu en içteki yabancılar, dev gezegenler tarafından
saçıldılar. Muhtemelen bir çoğu güneş sisteminin dışına saçıldı, fakat belkide bazıları da bizim yolumuza.
Londra Natural History Müzesi ya da Washington DS Smithsonian Müzesi ve hatta Haarlem Teylers Müzesi, başka
bir güneş sistemi orijinli malzemeler içeriyor olabilir. Daha iri bir yıldızın yakınlaşmasının, mineral kristalizasyonunu
tanımladığımız açıdan nasıl etkilediği, sahip çıkmak için olgunlaşmış bir araştırma projesidir.
Simülasyonların söylediği şeylere destek olacak diğer kanıtları nasıl bulabiliriz? Umutların çoğu, Aralık 2013’de
Avrupa Uzay Ajansı tarafından fırlatılan Gaia uydusuna bağlanmış durumda ve çok yakında, galaksimizin bizim
buludunduğumuz çeyreğinde, milyarlarca yıldızı haritalamaya başlayacak.
Saf bir şekilde, aynı kümede doğan yıldızların aynı kimyasal bileşenlere sahip olduğunu ve benzer yollarla hareket
ettiğini umabiliriz. Eğer öyleyse, Gaia, güneşimizin kardeşlerini saptayabilir ve güneşin ilk gelişimini etkileyen
herhangi birşeyin yerini tam olarak belirleyebilir. Gaia’nin keskin gözü ayrıca Oort bulutunun iç kısımlarındaki
nesneleri ilk defa gözetleyebilecek. Bu ya da diğer araştırmalar, örneğin Amerikan PAN-STARRS ve Japon Hyper
Suprime-Cam projeleri, önemli doğrulayıcı deliller sağlayan oldukça aykırı yörüngelerin kümelenmelerini bulmaya
devam etmeli.
Burun buruna geldiğimiz yıldız, güneş sistemine malzeme yollamanın ötesinde, bizden birşeyler kapmış olmalı.
Cisimlerin sayısı güneşin etrafında dolanan gezegenimsi yapıların diskinin boyutuna bağlıdır: eğer 90AU’ya kadar
genişlemişse, bu herbiri için yaklaşık 2000 nesne değiş tokuşu anlamına gelir. Mevcut gözlemsel yeteneklere göre
diğer bir yıldızın yörüngesi etrafındaki nesneleri saptayabilmemiz hayale dayanıyor – ama kimbilir belki bir gün
olabilir?
Her halükârda, bu farklı rehineler muhtemelen çoktan serbest bırakıldı. Diğer yıldız daha büyük olduğu için mutlaka
kendini kırmızı-dev fazda yakarak beyaz cüceye dönüşmüştür. Bu durumda geniş yörüngelerdeki bütün
gezegenimsiler serbest kalır, yıldızlar arasındaki karanlık ve soğuk uzayda özgürce dolaşırlar. Benzer bir kader, güneş
milyarla yıl sonra bir beyaz cüce olduğunda Sedna için de bekleniyor. Inuit mitolojisinde, Sedna en sonunda soğuk
dipsiz okyanusta boğuluyor. Bizim Sednamız belkide tekrardan güneş sistemleri arasında bir gezgin olabilir – ve
sonuç olarak ikinci bir güneş sistemindeki davetsiz bir uzaylı misafir…
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/mg23030770-300-how-the-sun-abducted-dwarf-planets-from-an-alien-solar-system
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Stres ve Korku

Stres Bedeni Nasıl Etkiler

Korkuların Üstesinden Gelmek

Korku ve Stres

Amigdalada Korku ve Keyif

Amigdalanın Otomatik İşleyişi

Stresin Beden Zihin Duygu

En iyi Stres ilacı

Psikolojinin Beyinde Oluşumu

Hamilelikte Stres

Bağırsak ve Beyin
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Korku Anneden Çocuğa

Sigaranın Zararları

Anorekside (İştahsızlık) Beynin ‘İçgörü’ Alanlarında
Anormallikler Bulundu
Özet: Araştırmacılara göre, anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) olan insanlar, içgörü (içyüzünü kavrama)
oluşturma yeteneğinin ölçüldüğü bir testte en düşük puanı aldı.
Beynin içgörü oluşturan bölgelerindeki anormallikler, anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) olan bazı
insanların, kendilerinin tehlikeli ve işlevsiz yeme alışkanlıklarını farketmekte neden sorunlar yaşadığını
açıklayabilir.
Illinois Üniversitesi ve UCLA tarafından öncülük edilen, yapısal beyin bağlanırlığı üzerine yapılan bir çalışmada,
içgörü oluşturma yeteneğinin ölçüldüğü testten en az puanı alan anoreksiya nervozalı katılımcılar, diğer hastalara
göre, beynin kendini yansıtma, tespit ve çelişki izleme bölümlerinde daha fazla bağlantısal anormallikler gösterdi.
Beden algı bozukluğu olan bireyler, bu bağlantısal anormalliklerin bazılarını paylaştı. Araştırma Psychological
Medicine dergisinde yayınlandı.
Potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan, bireysel açlık çekme ve aşırı kilo kaybı ile nitelenen anoreksiya nervoza,
ve bireylerin fiziksel görünümleriyle ilgili kusurlarından dolayı yanlış algılanma endişesi taşıdığı beden algı
bozukluğu, biçimsiz beden algısını, saplantılı düşünceleri, ve zayıf içgörüyü kapsayan psikiyatrik rahatsızlıklarla
ilişkilidir. Bu ikili genellikle ilk olarak ergenlik çağında belirerek, birlikte meydana gelir.
Zayıf içgörülü anoreksiya nervoza hastaları tedaviye iyi yanıt vermeyebilir çünkü davranışlarının ve tehlikeli
derecedeki düşük kilolarının sağlıklarına zarar verdiğini ve hatta ölüme sürüklediğini algılamakta başarısız olurlar.
UIC College of Medicine’de psikiyatri ve biyomühendislik alanında profesör olan Dr. Alex Leow “Zayıf içgörüye
sahip anoreksiya nervozalı hastaların beyinleri, kendilerine söylendiğinde bir ‘hata mesajı’ üretmiyor olabilir.
Örneğin şiddetli kısıtlar koyarak kendilerini ciddi ölüm riskine atmaktadırlar. Böylelikle beyinleri, abartısız
olarak aşırı derecede zayıf olduklarına ve objektif deliller tam aksini önerse bile, davranışlarının tehlikeli
olduğuna inanmazlar” diyor.
Anoreksiya nervozalı hastalardaki anormal beyin ağı, birkaç beyin bölgesini içerir; önceki çalışmalarda hata tespiti,
çelişki izleme ve öz-yansıtma için çok önemli olarak gösterilen kaudal anterior singulat ve posterior singulat.
Örneğin, kaudal anterior singulat, obsesif kompulsif bozukluk olan insanlarda hiperaktiftir. Bu insanlar, örneğin
birkaç defa kontrol ettikten sonra bile kapının kilitli olup olmadığını düşünmede olduğu gibi, olmayan problemleri
algılayabilirler.
“Sonuçlarımızın önerdiğine göre; içgörü sahibi olunabilmesi için, algılarınız diğer kişilerden ya da
gerçeklikten ayrıldığında, bir çelişki ya da hata görmek zorundasınız.” diyor Leow.
“Örneğin, anoreksiya nervoza’lı insanlarda şu çelişki olabilir: ‘Gerçekten çok zayıf olabilirim, hatta hala şişman
olduğumu düşünsem bile.’ Sonra bu çelişki üzerinde ve ne anlama geldiği hakkında derinlemesine düşünebilme
ihtiyacı duyarlar. Eğer yapabilirlerse, bu içgörü uyarlanabilir kararlara öncülük edebilir. Örneğin, ‘Hey, davranışımı
değiştirmek ve sağlıklı olmak konusunda yardım almaya ihtiyacım var!’ Ve sonra bu insan daha yüksek şansta
iyileşme olasılığına kavuşur.
“Fakat bu içgörü olmadan, sıkışıp kalırlar.”
Leow ve meslektaşları, kilolarına yeniden kavuşmuş 24 anoreksiya nervoza’lı insanın beyin bağlantı kalıpları
üzerinde farklılık ve benzerlik keşfetti. Katılımcılar, anoreksiya nervoza için amenore (adet görmeme) hariç bütün
kriterleri karşılıyordu ve vücut kitle indeksleri 18.5 ve üzerindeydi. 20 katılımcı beden algı bozukluğuna sahipti ve 31
kişi de sağlıklı katılımcılardı. Hiçbiri çalışma zamanında psikiyatrik ilaç almıyordu. Özelleştirilmiş anketler
kullanarak içgörü ve kuruntu ölçümü yapıldı.
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Leow, katılımcıların seçilme kritirlerinin çok dikkatli belirlendiğini söylüyor. Çünkü uzun-süreli açlık çekmenin
kendisi, beyin üzerinde derin etki yapmaktadır ve beyin ağlarında anormal bağlantılara katkı sağlayabilir.
“Mevcut durumda normalden daha zayıf olan bireyleri çalışmadık, çünkü aktif olarak çekilen açlığın
sonuçlarımızı etkilemesini istemedik” diyor. “Bu durumda, ağ anormalliklerinin hastalığın kendinden
kaynaklanıp kaynaklanmadığından, ya da basitçe merkezi sinir sitemi üzerindeki mevcut etkileri yansıtıp
yansıtmadığından gerçekten emin olamazdık.”
Araştırmacılar, yapısal manyetik rezonans görüntüleme ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme kullanarak herbir
katılımcının beynini görüntüledi. Sonra, her bir katılımcı için, hangi beyin bölgelerinin yüksek seviyede bağlantı
sergilediğini gösteren haritalar oluşturdu.
Bulgularına göre, sağlıklı kişişlerle kıyaslandığında anoreksiya nervoza’lı kişilerde, kaudal anterior singulat ve
posterior singulat içindeki bağlantılar, beynin geri kalanıyla zayıf şekilde bağlıydı.

Araştırmacılar ayrıca anoreksiya nervozalı bireylerin, ödül ve kompulsif davranışlarla ilgili anormal, üst üste binen
beyin ağlarının olduğunu buldu.“Bu, birçok anoreksiyalının, ‘başarılı’ olarak yerine getirilen kompülsif
egzersizden, kısıtlamalardan, belirli kilo hedeflerini başarmadan dolayı deneyimlediği bir ödüllendirme hissini
gözlemleme ile ilgili olabilir” Leow. Beden algı bozukluğuna sahip katılımcılar aynı bölgelerde benzer fakat daha
zayıf anormallikler gösterdi.Anoreksiyalıların, kendileri ve gerçeklik arasındaki uyumuzluğu saptama yeteneğini
geliştirmek, belki de biraz düzelmelerine yardımcı olacak kilit noktadır, diyor Leow.
“Bu hastalara, görsel ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerini içine alan farklı araç ve teknikler kullanarak
içgörüyü öğretebiliriz” Leow.
Bu yöndeki aday bir girişim, hata sinyallerinin ‘gücünü arttırmaktır’, diyor. “Zayıf içgörülü birçok anoreksik hasta,
bir başkası üzerindeki şiddetli kısıtlamaların o kişi için çok tehlikeli olduğunu anlayabiliyor, fakat birebir aynı
şeyi yapıyor olsalar bile bunu kendileri için göremiyorlar” diyor. Daha iyi görsel geri bildirimler sağlamak hata
mesajlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.
Çeviren : Gültekin METİN
http://neurosciencenews.com/anorexia-cingulate-abnormalities-4701/
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Hubble Teleskopu Uzak Galaksileri Görmek İçin Zamanda
Geçmişe Bakıyor

Uzak evrenin haşmetini ortaya koymak için gökyüzünün minik bir parçasına yoğunlaşılan bir dizi gözlem ile, Hubble
Uzay Teleskopu’nun çektiği bu en son “derin alan” resminde, çok miktarda galaksi yer alıyor.
Hubble bu resmi, kozmozun derinliklerindeki bir galaksi kümesi olan Abell S1063 üzerine gözünü dikerek
çekti. Güneşin kütlesinden 100 milyon kere milyon kat büyük olan ve yüzlerce galaksi barındıran Abell S1063’ü
resmin merkezindeki parlak leke şeklinde görebilirsiniz.
Galaksi kümesi Dünya’dan 4 milyar ışık yılı uzaklıkta yer almakta. Fakat sahip olduğu çok büyük kütleçekiminin
ışığı yolundan saptırması ve büyütmesi, Hubble’ın evrenin içine doğru daha da fazlasını görmesine olanak sağlıyor.
Bu sapmanın etkisini küme etrafında kavis şeklinde görünen tuhaf çizgilerden anlayabilirsiniz. Bunlar, resimleri
kütleçekimsel merceklenmeden dolayı karmakarışık olmuş sıradan galaksilerdir. Kütleçekimsel merceklenmeyle,
adını kendini öngören meşhur fizikçiden alan Einstein halkaları oluşur.
Işığın uzak uzay nesnelerinden bize ulaşması zaman aldığından, uzayın derinliklerine bakmak, astronomların ayrıca
geçmişi belli belirsiz görmesine imkân verir. Bu resimdeki en uzak galaksi, büyük patlamadan 1 milyar yıl sonraki
haliyle görünmektedir.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/2098290-hubble-telescope-looks-back-in-time-to-see-far-off-galaxies
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Alkol 7 Kanser Çeşidinin Direk Sebebi

Araştırma, göğüs, karaciğer ve diğer kanser çeşitlerinin gelişiminde alkolün etkili olduğunu, az kullanımının bile bir
risk oluşturduğunu söylüyor.
Yeni bir bulguya göre, alkol 7 tür kanserin gelişimine sebep oluyor ve az ile orta derecede alkol tüketenler bile
tehlike altında.
Sağlık uzmanları bulguları onayladılar ve hükümet görevlilerinin alkol ve kanser arasındaki ilişki konusunda halkı
daha çok bilgilendirmek üzere daha fazla eğitim kampanyaları başlatması gerektiğini söylediler. Araştırma sayesinde,
düzenli alkol tüketenlerin alkolsüz günler geçirmeleri konusunda teşvik ve alkol ürünlerinin üzerinde uyarı
etiketlerinin bulunması gibi yeni fikirler üretildi.
Bilimsel dergi ‘Addiction’ da yayımlanan araştırmaya göre, alkol ve kanser arasında ilişki artık basit bir olasılık
olmaktan çok öte. New Zealand Otaga Üniversitesi koruyucu ve sosyal tıp bölümünden Jennie Connor “Artık
alkolün hastalığın kesin sebeplerinden biri olduğunu gösteren kanıtlar mevcut”dedi.
Connor: “Alkolün vücutta 7 bölgede ve muhtemelen diğer bölgelerde de kansere yol açtığına dair çok güçlü deliller
var. Alkolün kansere nasıl yol açtığına dair tam biyolojik mekanizma bilgisi olmadan bile, epidomiyolojik kanıtlar
alkolün orofarinks(ağız), gırtlak, boğaz, karaciğer, kolon, kalın bağırsak ve göğüs kanserlerine yol açtığı hükmünü
desteklemektedir.
İngiltere’de 1 yıl içinde alkole bağlı ölümler %4’ e ulaştı. (Sol taraftaki resim)
Connor: “Giderek artan kanıtlar, alkolün cilt, prostat ve pankreas kanserlerine yol açabileceğini gösteriyordu.
Alkol tüketen kişinin içinde bulunduğu risk kullandığı miktara göre artıyor. Doz-etki ilişkisi söz konusu” dedi.
Dünya Kanser Araştırma Fonu, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, Dünya Sağlık Organizasyonu tarafından
kanserli vücutlar üzerinde son 10 yıl içinde yürütülen çalışmaları inceledikten sonra Connor bu sonuçlara vardı.
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“En büyük risk, alkolün yüksek dozlarda tüketilmesinde mevcut. Ama az bir miktar veya biraz daha fazla
tüketenlerde bile, yine de bu risk söz konusu. Bu yüzden alkol tüketimini azaltmak üzere herkese yönelik
kampanyalar düzenlenmeli.
Şubat ayında Prof Dame Sally Davies, alkol kullanımının kadınlarda meme kanserine yol açabileceğini söylediğinde
herkesin ilgisini çekti. “Her bir şarap kadehine uzanırken şunu yapıyorum, siz de yapın. Düşünün: Bu şarabı
içmek istiyor muyum yoksa meme kanseri riskimi artırmak mı istiyorum. Her bir kadehte bu kararı vermiş
oluyorum.”
Davies, güvenli içki limiti üzerine Ocak ayında yayımlanan yeni hükümet tüzüklerinin düzenlenmesinde çok önemli
bir rol oynadı. Buna göre erkeklerin haftalık maksimum alkol alımlarını 21den 14 birime- ya da yarım litrelik 7 bira
şişesine- düşürmesi tavsiye ediliyor, ki bu kadınlar için uzun süredir aşılmaması söylenen bir eşik.
İngiltere Karsinojenisite Komitesi’nin raporunda belirtildiği üzere, alkolün kansere yol açmadaki etkisi Davies ve
arkadaşlarının İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da tavsiyelerde bulunmalarının ana sebebiydi. Yeni bilgilere
uymanın, alkol tüketenlerde kanser riskini düşüreceğini söylediler.
İngiltere Kanser Araştırma’da görevli doktor Jana Witt: “Her 10 insandan 9unun alkol ve kanser arasındaki
ilişkiden bihaber olduğunu biliyoruz. Bu araştırma, ikisi arasında çok güçlü bağlantı olduğuna dair net bir
göstergedir.”
Yeni bir CRUK çalışması göstermiştir ki, insanlara farklı kanser listeleri gösterildiğinde, 5 kişiden sadece 1 tanesi
göğüs kanserinin içkiden kaynaklanabileceğini biliyor. Ama 5 kişiden 4 tanesi alkolün karaciğer kanserine yol
açabileceğini biliyor.
Witt: “Haftanın bazı günlerinde alkol içmemek, tüketilen miktarı azaltmak için iyi bir yöntem. Ayrıca her 2
alkollü içkiden bir tanesini alkolsüz bir içecek ile değiştirmeye çalışın; daha küçük ya da az alkollü miktarlar
seçin, evde alkol stoğu yapmayın.”

Londra Imperial College’da biyokimyasal farmolojist Profesör Alan Boobis, “alkolün kanser üzerindeki etkisi
bilimsel olarak çok net gösteriliyor, önemli olan bunu etkili olarak halka duyurabilmek” dedi.
Connor’un araştırması ayrıca gösteriyor ki, alkolle birlikte sigara tüketenlerde kanser riski çok daha fazla.
Konunun olumlu yönü ise, alkolü bırakanların gırtlak, yutak ve karaciğer kanseri risklerini geri döndürebileceklerini
gösteren kanıtların da olması. Alkolden ne kadar uzak kalırlarsa, risk de o kadar azalıyor Connor’un araştırmasına
göre.
Drinkaware başkanı Elaine Hindal: “Devletin belirlediği risk sınırlarının ötesinde alkol tüketmek, sizi belirli
kanser türlerinde risk altına sokar; kalp, karaciğer, pankreatit ve inme hastalıkları olasılığınızı artırır. Hem
sigara hem de alkolü aynı anda tüketmek ise, boğaz ve ağız kanseri riskini de artırır. Tavsiye edilen sınırın
ötesinde tüketenler gelecekteki sağlıklarını güvence altına almak için alkol tüketimlerini azaltmalılar.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.theguardian.com/society/2016/jul/22/alcohol-direct-cause-seven-forms-of-cancer-study
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Tek Bir Gendeki Hasar Yeni Bir Zihinsel Bozukluk Sendromuna
Neden Oluyor!

Wellcome Trust Sanger Enstitüsü Psikodilbilim Bölümü bilim insanları zihinsel bozukluk sendromuna yol açan bir
geni tespit edip bunun nasıl çalıştığını gözler önüne serdiler. American Journal of Human Genetics adlı dergide
yayınlanan bu araştırma, BCL11A adlı genin yeni bir zihinsel bozukluk sendromununda rol oynadığını detaylı
bir şekilde göstermekte.
Araştırma, bir kişide BCL11A geninin iki kopyasından bir tanesi anormal olduğunda ya da mutasyona
uğradığında, bu yeni tarif edilen zihinsel bozukluğa sahip olacağını göstermekte. Araştırma ekibi, beyin
hücrelerinin normal bir şekilde gelişmesi ve kapasitesinde çalışması için gerekli derecede BCL11A proteini
üretiminde iki sağlıklı BCL11A kopyaya ihtiyacı olduğunu göstermek için araştırmalarında insan hücreleri ve bir
fareyi model olarak kullandılar.
Sanger Enstitüsü Gelişimsel Bozuklukları Araştıma Programı, zihinsel bozuklukla ilişkili şimdiye kadar pek çok yeni
gen tespit etmiştir. Ancak, genetik sebeplerin her biri nadiren gözüktüğü için bu genlerin nasıl çalıştığı hakkında çok
az bilgiye sahip olunmaktadır. Araştırmacılar, farelerdeki bu mekanizmayı keşfederek, bu genlerin insan
gelişimindeki etkisini ilk defa gösterebilmişlerdir.
Dr. Darren Logan ve Prof. Simon Fisher’in liderliğindeki ekip, İngiltere ve dışından zihinsel bozukluğu olan 9
hastayla çalışmış ve bu hastaların, yeni bir klinik sendrom olarak tanımlanan aynı genetik profile ve semptomlara
sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Bu araştırmadaki her bir kişi, gelecekte hastaları tedavi etmek icin
kullanılabilecek aynı sıradışı kan profiline sahiptiler.
Wellcome Trust Sanger Enstitüsü’nden Dr. Darren Logan: “Çalışmalarımızda hastalara yer verdik, bu hastaların
hücrelerini inceledik ve bir fareye bu çalışmayı aktardık; fareyi model olarak kullanıp gen keşif fazından yola çıkarak
zihinsel bozukluğun sebebini araştırdık. Tespit ettiğimiz şey; BCL11A geninin zihinsel bozukluk sendromuna yol
açtığıydı. Bu çalışma, gen ile hücresel ve hayvansal çalışmaları destekleyen çıktı arasındaki bağı kanıtlayan hastanın
DNA dizilimi ile deneysel araştırmayı eşleştirmenin mükemmel bir örneğidir. Gelecekte bu modeli zihinsel
bozukluklarla ilgili olan pek çok diğer genleri test etmek için daha geniş bir ölçüde takip etmeyi planlıyoruz.”
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İnsan nüfusunda her 100 insandan yaklaşık 3’ü bir çeşit öğrenme bozukluğuna sahip ve bunun da pek çok farklı
genetik sebebi olabilir. Hastalardaki bu mevcut durum da bu yüzden değişiklik göstermekte. Bundan dolayı her bir
sendrom az anlaşılmakta. Araştırma, ayrıca, mutasyona uğramış BCL11A geninin, beyin gelişimi ve fonksiyonu
için önemli olan diğer pek çok geni etkilediğini de ortaya koymakta ve dolayısıyla bu genin anormal kopyasını
taşıyan insanların neden zihinsel bozukluga sahip olduğunu da açıklamakta.
Max Planck Enstitüsü Psikodilbilim bölümünden Prof. Simon Fisher: “Mutasyona uğramış BCL11A geni
tarafından meydana gelmiş ciddi anlamda konuşma ve dil gelişimindeki problemleri ve sendromun kalıcı
özelliklerini tespit etmek istiyorduk. Bizimkisi gibi çalışmalar, zihinsel bozukluğun biyolojik sebepleri ile
konuşma dilindeki bozukluklar arasındaki ilgi çekici bağlantıları açığa çıkartmaya başlamıştır. BCL11A geni
mutasyonları çok nadir olmasına rağmen, bu gen, sağlıklı bir beyin oluşumu için gerekli ve önemli olan daha
büyük bir gen ağına aittir ve dolayısıyla insan bilişinin temeli ve gelişimine (gelişimde işlerin nasıl yanlış
gittiği) dair daha geniş bir bakış açısı, öngörü sağlayabilir.”
Dr. Longan’ın Sanker Enstitüsü laboratuvarında klinik genetikçi olan Dr. Cristina Dias da şunları söylüyor: “Bu
çalışmaya katılan hastaların ve yakınlarının katılımları, BCL11A genindeki mutasyonun, grup olarak onları
nasıl etkilediğini anlamamız için gerekliydi. Bu yeni yeni fark edilen bir durum. Dolayısıyla, hastalarla
çalışmaya devam etmek önemli. Bu mutasyonların diğer genleri de nasıl etkilediğini görmek ve potansiyel
ilaçları belirlemek için hücrelerin deneysel kaynaklarını ve fare modellerini gelecekteki araştırmalarda
kullanacağız. Sonuçta, bu çalışmalar bizlerin zihinsel bozuklukları ve buna bağlı sağlık problemlerini de daha
iyi anlamamıza yardımcı olacak ve bireylerle en iyi şekilde ilgilenilmesine imkân sağlayacaktır.”
Çeviren: AylinEr
http://m.medicalxpress.com/news/2016-07-intellectual-disability-syndrome-genetic-gene.html

İnsan Beyin Haritası Yenilendi!

Araştırmacılar, bilinen mevcut 83 beyin bölgesine, 97 yeni bölge ekleyerek, toplamda insan beyininde 180 farklı
bölgeyi gözler önüne serdiler.
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100 yıldan daha fazla bir zaman önce, Alman nörolog Korbinian Brodmann ilk defa beyni parçalara ayırıp
haritaladığında, beyinde 50 farklı bölge tanımlamıştı. Bu bölgelerden kıvrımları olan ve bizi en cok yöneten ve insan
yapan kısma da “serebral korteks” denmiştir.
Şimdi araştırmacılar, 100 yıllık eski beyin haritasını yenileyip, dil, algı, bilinç, düşünce, dikkat, his için önemli
olan toplamda en az 180 farklı bölgenin mevcut olduğunu ortaya koyuyorlar.
St.Louis, Washington Üniversitesi’ndeki bilim insanları, 210 sağlıklı genç yetişkinin katılmaya gönüllü olduğu
“İnsan Connectom Projesi (Beynin İçerdiği Tüm Nöronları ve Sinir Yollarını Göstermeyi Amaçlayan Bir
Proje)/Beyin Haritalama Projesi ” çerçevesinde oldukça detaylı MRI taramaları ile gerçekleştirdikleri inceleme
neticesinde yeni bir beyin haritası çıkardılar.

Daha önceki pek çok beyin haritaları, bir hücrenin mikroskop altında nasıl gözütüğü, bir kişi belirli bir iş yaptığında
hangi bölgelerin aktif olduğu gibi sadece dokuların belirli bir özelliğine bakılarak çıkarılmaktaydı.
Ancak, farklı şekillerde hazırlanan haritalar, her zaman aynı gözükmemez ki bu da beynin hangi bölümünün nerede
bitip, nerede başladığı konusunda şüphe oluşturur.
Matthew Glasser ve diğerleri, beynin yapısı, fonksiyonu ve bağlantılarını birleşik olarak tarayıp, bilinen mevcut 83
bölgeye 97 yeni bölge ekleyerek hazırladıkları yeni haritayı Nature adlı dergide tanıttılar. Bazı beyin taramaları,
denekler dinlenme pozisyonundayken, bazıları da matematik işlemleri yaparken, hikayeler dinlerken ya da nesneleri
kategorize ederken yapılır.
Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği daha detaylı olan bu beyin haritası, bilim insanlarına, hasta ya da sağlıklı
gönüllülerin beyin taramasını yaptıklarında, hangi bölgenin aktif olduğu ya da problemin nerede olduğu konusunda
daha emin olmalarına yardımcı olacaktır.
Bu harita, temel beyin araştırmaları üzerinde ani ve çabuk bir etki oluştururken, bilim insanlarının yarattığı bilgisayar
algoritmasını ameliyat edecekleri hastanın tüm farklı beyin bölgelerini tanımlamak için kullanan beyin cerrahları da
bu haritayı acilen çalışmaya başlamalılar. Glasser: “Bu yeni harita, ameliyatı planlarken, hareket, anlama, ve dil
üretmeyi içeren alanları engellemede yardımcı olabilir.”
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Detaylandırılmış beyin haritalarının, nörobilimcilere daha uzun vadede ve potansiyel olarak pek çok yıl sonra,
bunaklıktan şizofreniye kadar geniş bir yelpazedeki rahatsızlıklarda neyin yanlış gittiğini anlamada yardımcı olacağı
düşünülmekte. Jülich’teki, Almanya’daki Nörobilim ve Tıp Enstitüsü’nde nörobilimci olan Simon Eickhoff, bu yeni
beyin harita çalışmasının, güvenilir ve kapsamlı şekilde çıkarılacak insan beyin haritaları için ve beyin
organizasyonunu anlamada “etkileyici, ufuk açıcı bir adım” olduğunu dile getirir.
Oxford Üniversitesi’nden Bilgisayımsal Nörobilim profesörü Timothy Behrens de şunları eklemekte: “Bu haritayı
çıkarmadaki olağanüstü çaba ve bir o kadar da ortaya çıkan işin güzel olması, bu çalışmanın gözeçarpıcı ve
mükemmel bir çalışma olduğunun göstergesi. Bu harita, insanların beyin hakkındaki düşüncelerinde ve insan
beyin aktivitelerini tanımlamada önümüzdeki uzun yıllar boyunca geçerli olacak önemli değişiklikler
yaratacaktır.”
Çeviren: AylinEr
https://www.theguardian.com/science/2016/jul/20/updated-map-of-the-human-brain-hailed-as-a-scientific-tour-de-force?CMP=twt_ascience_b-gdnscience

Şizofrenler Neden Ses Duyarlar?
Sizler, bir bakıma, hiç bir zaman yalnız olmadınız. İçsel bilinciniz-farkındalığınız her zaman size arkadaşlık
etmektedir. Kafanızın içindeki ses, güvenilir bir şekilde içsel diyalog, sohbetler için mevcut, hazır bir durumdadır. Bu
yoğun şekildeki kişisel ve “senden– sana” rahatlatıcı diyaloglar, tipik, sıradan bir gün içinde yayına devam eder,
gider… “Sanırım bu geceki randevuma mavi polomu giyeceğim”, “Öğlen yemeğinde Enchiladas (böreğe
benzeyen acılı bir meksika yemeği) yemek istiyorum.”, “Aman tanrım! Ne tatlı kedi yavruları!”…
Peki, ya kafanızın içinde bir de yabancı bir ses olsaydı, ne olurdu? Üzerinde tamamen kontrolünüzün olmadığı bir
varlık… Bu, özelinize yönelik hayal edebileceğiniz en berbat istilâ olmaz mıydı? Bu rahatsızlık verici olmaz mıydı?
Bu korkunç durum, şizofrenlerin çoğunluğu için düzenli bir şekilde yaşanan eziyetli bir haldir. Neyse ki, şizofreni
nadir görülür, ancak, tabii ki, 24 milyon insanın bundan muzdarip olması da bir teselli olamaz . Daha da ötesi, bu
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hastalığa neden olan sebepler ve tedavisi (çoğunlukla antibiyotikler şeklinde bir tedavi mevcut) hakkında çok sınırlı
bilgi mevcuttur ve bu hastalığın tedavisi de, bir dolu tedirgin edici yan etkileri ile mükkemmel olmaktan çok uzaktır.
İşte bu noktada Baylor Üniversitesi’nden nörobilimci David Eagleman konuya dahil oluyor. Çalışmalarında geniş
çapta zaman algısı, sinestezi-duyum ikiliği ve nörohukuğa (yeni bir dal:nörobilim ve hukuk) yer veren David
Eagleman, şimdi şizofreni çalışmalarına da yönelmekte.
Bu çalışma aslında onun planladığı bir şey değildi …
2006 yılına geri dönersek, Eagleman ve ekibi bir deney yaparlar. Bu deneyde o ve ekibi deneklerden sadece bir
düğmeye basmalarını isterler. Bu, yakınlarındaki bir lambanın birden yanıp sönmesine neden olacaktır.
Araştırmacılar, daha sonra düğmeye basma ve ışığın yanmasına saniyenin onda biri kadar gecikme eklerler, ve
deneklere de düğmeyi basmaya devam etmelerini söylerler. Sonuçta, araştırmacılar gecikmeyi devreden çıkarırlar ve
tamamen çok şaşırtıcı birşeyin gerçekleştiğini görürler. Denekler, şaşkına dönmüş halde, düğmeye basmadan
lambanın yandığını ısrarla söylemektedirler.
Eagelman için bu tam bir soruna çözüm bulunan an, bir keşif anıdır! Eagleman, şizofrenlerin “yanlış adlandırma,
atıf (onlar kendi davranışlarını oluşturmadıklarına inanmaktalar)” diye adlandırılan bir şeyden muzdarip olduğunu
dile getirir. Bunun sebebi, ya zaman algılarının kapalı olmasından kaynaklıysa, ve böylelikle de bu nedenden önce
oluştuğu gözüken bir davranış etkisine sebep olmaktaysa?..

Science Friday’den Ira Flatow’a yaptığı açıklamada Eagleman şunları söylüyor: “Her zaman içsel bir ses yaratıp,
onu dinliyoruz… şimdi, yanlış zamanlamaya sahip olduğumuzu hayal edin, böyle olduğunda sesi yaratmadan
önce bunu duyduğunuzu düşürsünüz ve bunu da başka birisinin sesini duyduğunuz şeklinde yorumlarsınız!”
Eagleman’ın teorisini daha önce yapılmış bazı çalışmalar desteklemekte. 1977 yılında yapılan bir çalışmada, şizofren
olanlarla olmayanların zaman algısı karşılaştırılmış. Deneklere deneyi yapan kişi “dur” diyene kadar verilen işi
yapmaya devam etmeleri söylenir ve onlardan ne kadar süre geçtiğini tahmin etmeleri istenir. Şizofrenilerin
olmayanlara göre tahmin ettikleri zaman farklılık gösterir.
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Bu konuda ya ilave araştırmalar şimdilerde Eagleman’ın Baylor College’deki laboratuvarında yapılmaya devam
edilmekte. İleride doğrulandığı takdirde, Eagleman teorisinin, şizofreni için yeni iyileşitirici stratejilerin açığa
çıkmasına vesile olacağını düşünmekte.
Eagleman: “İnsanları ilaçlara boğmaktansa, onları sadece oturtup, zaman algılarını yeniden ayarlayan video
oyunları oynatsak daha iyi olmaz mı?”
Bu tarz bir tedavi, kesinlikle kabul edilebilir ve zihinsel bir bozukluğa rahatlatıcı bir çözüm olabilir.
Çeviren:AylinER
http://www.realclearscience.com/blog/2012/08/is-schizophrenia-simply-a-matter-of-time.html

Hangisi sağlığınız için daha kötü: Yağ mı karbonhidrat mı?

Geleneksel dengeli beslenme yolları bozulmuş olabilir. Obezite ve diyabet ile savaşmak için, doktorlar ve beslenme
uzmanları eskiden çılgınca kabul ettikleri besinlere kucak açıyorlar.
Southport, İngiltere’de görevli doktor David Unwin: “İnsanlar yaptığım şeyin tehlikeli olduğunu söylüyorlar,
toplantılarda benden uzaklaşıyorlar” dedi. Unwin, tip 2 diyabet hastası olan ya da kilo vermek isteyen hastalarına
resmi sağlık prosedürlerinin tavsiye ettiği şeylerin tam tersini yapmalarını öneriyor. Kalori saymayı bırakıp, doymuş
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yağlar da dahil olmak üzere yüksek yağlı besinleri yemelerini ve karbonhidrattan, özellikle de şeker ve nişastadan
uzak durmalarını tavsiye ediyor.
Kulağa çılgınca gelse de, Unwin tavsiyesine uyan diyabet hastalarının çoğunluğunun kan şekerlerini yeniden kontrol
altına aldıklarını ve bazılarının da yıllardır bağımlı oldukları tedaviyi sona erdirdiklerini gördü. Kilo fazlalığı olanlar
da zayıflıyorlar.
Bu yeni bir moda beslenme şekli gibi görünüyor olabilir. Ama tüm dünyada sayıları gittikçe artan araştırmacılar,
doktorlar ve beslenme uzmanları bunu destekliyorlar ve tıbbi dergilerde bulgularını paylaşıyorlar. Geçen ay, kilo
kontrolüyle ilgilenen profesyonel sağlık uzmanlarının oluşturduğu İngiltere’de bir birlik olan Ulusal Obezite
Forum’u, tavsiyesini revize ederek, insanlara kalori hesabını, az yağlı ve karbonhidratlı yiyecekleri çöpe atmalarını,
bunların yerine yağlı besinleri tercih etmelerini söylediğinde manşetlere çıktı.
Bu tavsiyeler, önde gelen bilim insanları ve gıda uzmanlarını öfkelendirdi; ama herkesi düşünmek zorundalar. Eğer
bu tavsiyeleri ciddiye alırsak, nişastalı gıdalar sadece diyabetliler için zararlı değil, aynı zamanda bizleri de
şişmanlatır ve kalp hastalıklarına yol açar.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE;
https://www.newscientist.com/article/mg23030771-600-carb-your-enthusiasm-are-bread-pasta-and-spuds-making-youfat/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1470133109

Deprem Tahmini: Denizaltındaki Fayları Takip Etmede Yeni Bir
Teknik Kullanıldı

Bretagne Occidentale Üniversitesi ve CNRS’den uluslararası bir ekip kuran araştırmacılar,Kuzey Anadolu fay
hattındaki segmenti izlemek için Marmara Denizinin tabanına aktarıcı ağlar yerleştirdiler. Amaçları, deniz
tabanındaki segmentin diğer kısmındaki hareketleri izlemekti. İlk 6 ayda data toplandı ve toplanan data
neticesinde fayın muhtemelen bu bölgede sıkıştığı ortaya çıktı ve gitgide artan bu birikmiş enerjinin de aniden
çözülüp açığa çıkma ihtimali olduğunu ve bunun da İstanbul bölgesinde çok büyük bir depreme yol açabileceğini
dile getirdiler.

281

Fransız, Alman ve Türkiye’den bir ekibin yaptığı bu araştırma, Geophysical Research Lettersadlı bir dergide
yayınlanmıştır.
1999 yılında çok büyük yıkıma neden olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Kaliforniya’da bulunan Andreas Fayı ile
benzerlik taşır. Bu hat, birbirlerine yılda 2 cm hızla hareket eden Avrasya ve Anadolu tektonik levhalarının
arasında kalır. İstanbul’dan birkaç 10 kilometre uzaklıkta Marmara Denizinde bulunan ve 18.yüzyıldan beri gözle
görülür herhangi bir sismik hareketlilik sergilemeyen, denizaltı segmentlerinden biri olan bu hat, özellikle
araştırmacıların ilgisini çekmekte ve şunları sorgulatmaktadır: Bu segment nasıl davranmakta?, Devamlı bir
biçimde kaymakta mı?, Düzenli olarak çöküp, ufak çapta düşük magnitudda depremlere neden olmakta mı?,
ya da sıkışmış mı ve daha sonra bir gün kırılıp çok büyük bir depreme neden olur mu?…
Bu denizaltındaki hattı gözlemlemek, belli bir yıl boyunca, o kadar da olay değil. Bunun için araştırmacılar yeni bir
sualtı uzaktan algılama sistemini denemekteler. Bu sistemde uzaktan kumanda ile deniz yüzeyinden ulaşılabilir
aktif otonom, kendi kendini idare eden alıcı ve vericiler kullanılmıştır. Denizin tabanındaki bu hattın her iki
tarafına, 800 metre derinliğe yerleştirilen bu aktarıcılar, çiftler halinde ve birbirleri ile iletişim ve sorgulama
içindedirler ve aralarındaki akustik sinyallerin sinyal gidişi-dönüş süresini ölçerler. Bu zaman araları, daha sonra
aktarıcılar arasındaki mesafeye çevrilir. Zamanla bu mesafeler arasındaki değişim, deniz tabanındaki hareketi ve
aktarıcılar arasındaki ağda mevcut olan herhangi bir deformasyonu ve fay hattındaki yer değiştirmeye tespit etmek
için kullanılır.
Ekim 2014 yılında, Fransız ve Alman aktarıcı ağlarından 10 tanesi ilk Cruise-1 (ilk deniz seferinde sefer -1 ) denizin
tabanına yerleştirildi. İlk 6 ay içinde elde edilen data ( seyahat zamanı, basınç, stabilite…), sistemin iyi işlediğini
onaylar nitelikteydi. Bunu takip eden hesaplamalarda, bu hatta ait herhangi belirli bir hareketlilik, aktarıcıların
ağlarının çözünürlük sınırları içinde gözlemlenmez. Aktarıclar arasındaki mesafe ( 350 ile 1700 metre arasında)
1.5- 2.5 mm arası çözünürlükle hesaplanır ve segment, muhtemelen orada sıkışmış ya da neredeyse sıkışma
noktasında ve bir deprem tetikleyebilecek stres biriktirmektedir. Ancak, bu gözlemden ortaya çıkanı ve bu hattın
bu kısmının daha karmaşık bir davranışa sahip olduğunu onaylamak için bir kaç yıl daha data toplanmasına ihtiyaç da
olabilir.
Akustik deniz tabanı yer ölçümü olarak bilinen bu çalışmanın uzun vadede (bu durumda 3 ile 5 yıl arası
planlanmıştır, bataryaların otonomi limitleri dahilinde) güçlü ve etkin bir çalışma olduğu kanıtlanırsa, özellikle bu fay
hattı ya da dünyada başka yerlerdeki fay hatları için bu gözlemlere ek olarak, diğer gözlemlere (sismoloji, gaz çıkış
emisyonu..) bir de kalıcı sualtı gözlemevi de dahil olabilir.
Çeviren: AylinER
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160713115102.htm

Bilinç Değerlerine İhtiyacımız Var mı?
Bilinci tanımlama çabaları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bilinç mekanizmasını anlamada biraz gelişme
kaydedilmiş olsa da, görünüşte limitsiz olan nöronal iletişim, bilincin merkezini bulmayı zorlaştırıyor.
Bilincin bedene bağlı olduğunu ve tüm sistemin girişiminin gerektiğini biliyoruz. Beyinde, dil ve duygusal süreç için
bölgeler olmasına rağmen, çok büyük ihtimalle “bilinç merkezi” yok. Araştırmacılar sinir sistemimizdeki
‘mülkiyeti’ daha fazla çözdükçe, bilincin nasıl işlediğiyle ilgili çok daha net fikirlere sahip olacağız; belki de
insanlarda neden bu seviyeye dek evrimleştiğini bile öğreneceğiz.
Felsefeci Thomas Metzinger, konu üzerinde yol alırken, bilince ait değerlerimizin olması gerektiğine inanıyor. “Ego
Tüneli”nde, fenomenal benlik modelini(PMS) esas metafor olarak kullanıyor.-Felsefedeki bu fenomen, tamamen
tecrübeyle bilinen, olayların öznel olarak sizin deneyimlemenizi anlatır.
Bu model, insanların kendilerini ve diğerlerini bir bütün olarak kabul ettiklerini söyler. Biliyoruz, bildiğimizi
biliyoruz, diğerlerinin bildiğini biliyoruz.
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Nasıl ki beynimiz bedenimizi saptıyorsa-haritalandırıyorsa, zihnimiz de bedenimizi uzayda hareket ederken saptar. O
zaman bizler, daha büyük bir birimin parçası olarak yol alabilmekteyiz; bu da başarılı ve kompleks sosyal
gruplarımızı açıklamaktadır.

Metzinger, bilinci tanımlarken çok titiz bir görüş sergiliyor. Onun tüneli, bizim öznel olarak gerçeği gözlemlediğimiz
bir araç. Şeffaflık sayesinde-bilginin bize nasıl ulaştığını halen bilmiyoruz- faaliyette bulunmaya ve gelişmeye devam
ediyoruz.
Metzinger: “Pencereyi görmüyoruz, sadece kuşların uçup gittiğini görüyoruz. Nöronların beynimizde çaktığını
görmüyoruz, sadece bunun bize neyi yansıttığını-sonucunu görüyoruz.”
Makinanın arkasından gözlem yapmaktansa, bilinç ön tarafta oturur; tıpkı bir kameranın lensleri gibi. Tam
farkındalığımız sadece bu lenslerdir. Kameranın gövdesi arka taraflarda etkindir, tıpkı vücudumuzda olduğu gibi.
Şeffaflık her yere o kadar nüfuz etmiştir ki, kimse donanımın farkında değildir. Gördüğümüz şeyin oradaki bütünü
temsil ettiğine inanıyoruz.
İnsanoğlunu, biyolojik olarak evrimleşmiş diğer fenomenlerden ayıran şey, kendi içinde bir gerçeklik yaratıyor
olmasıdır. Bir iç dünya yaratır; yaşam süreci kendi kendinin farkına varır.
Metzinger: “Bilinç bir alemin varlığıdır. Bizler dünyayı bireysel lensler ile görüyoruz, kompleks bir olayın parçası
olarak. Bu, merkezi sinir sisteminizdeki bir aktivasyon desenidir.
Bu tür bir farkındalık, sıklıkla manevi bir arayış olarak algılanır. Ama dini metafizikten soyarsanız geriye sadece
ahlak kalır. Metzinger keskin bir materyalist değil. Kitabında beden dışı deneyimlere ve lucid rüyalara da yer veriyor.
Mistisizm, beynin kendi üzerinde oynadığı bir illüzyon, muhteşem olmasına rağmen yine de bir illüzyon.
Bu tür illüzyonlar ile mücadele edebilmek için, ahlak kuralları toplumları şekillendirir. Ayrıca, bilincin nasıl
değiştirilebileceğine odaklanan ve laboratuvarlarda yinelenebilen pek çok dini deneyimler( beden dışı deneyimler,
transandantal duyular) eski dogmalara boyun eğmekten çok daha değerlidir. Metzinger bazı maddelerin- psilocybin,
mescaline, ayahuasca gibi- gördüğümüz şeyleri ve nasıl gördüğümüzü çok ciddi değiştirdiğini yazıyor.
Nörokimyasal bir gelecekte bu daha da artacaktır.
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Ama halihazırda tehlikeliler, sentetik kanabinoid bileşenler mesela. İlaç üzerindeki savaş maalesef başarısız devam
ediyor. “Evdeki aşçılar” yeni formüller geliştirdikçe, gerçeği daha da komplike hale getirecekler. AI potansiyeliyle
birleştirerek, Metzinger çok basit bir soru soruyor: Bilincin değerleri olması mümkün müdür?
Bugün göğüs büyütme, plastik cerrahi veya diğer tür değişiklikler yapmayı tercih ettiğimiz gibi, kısa süre sonra
kontrollü ve ince ayarlı bir biçimde nörokimyamızı da değiştirebileceğiz.
Çok az insan bir parçalarını değiştirmeyi çok önemli bir olay olarak kabul ediyor. (Bana inanın, Beverly Hills’e yakın
bir yerde yaşıyorum.) Bir sebeple, bilinci değiştirmek uzun süredir bir tartışma konusu olmuştur. Bu değişiyor.
Metzinger, pek çok ilaç ve teknoloji politikalarının olduğu gibi bu dalganın gerisinde değil, ilerisinde bir şey yapmak
istiyor.
Metzinger bu değerlerin neler gerektireceği üzerinde düşündüğünde, arzu edilen bir bilinç durumu için 3 koşul ortaya
koyuyor:
1. İnsanların ve acıyı hissedebilen diğer varlıkların hissettiği acıyı en aza indirmeli
2. Episdemik bir potensiyele sahip olmalı. (Yani sezgiye ve bilgiyi yayma bileşenlerine sahip olmalı)
3. Gelecekteki değerli deneyim şekillerinin oluşum olasılığını artıracak davranışsal sonuçları olmalı
Bunları elde etmek üzere nasıl ilerleyeceğimiz tartışmaya açık. Bu yollardan bir tanesi, öğrencileri beyin-beden
bağlantısı hakkında bilgi sahibi yapmak için liselerde meditasyon uygulaması olabilir. Metzinger, beynin bedenin bir
parçası olduğunu hatırlatıyor. Düalist felsefe, çok zarar verdi. Beyini bedenden ayrı olarak düşünmek son derece
gerçek dışı ve tehlikeli ideolojiler yaratır. Bunun yerine insanlara erken yaşlardan itibaren sinir sistemimizin nasıl
çalıştığını öğretin ki, böylelikle olgunlaştıkça diğer insanlara karşı empati duyabilsinler.
Kişisel sorumluluk da bu değerlerin önemli bir özelliği olacak. Metzinger, “eksikliğini yaşadığımız şey inanç değil,
bilgidir. Büyük teklifleri bir yana bırakın ve pratik uygulamalara odaklanın. Bireydeki otonomiyi artırın ve
bu arada da grup düşüncesiyle manipülasyonu azaltın. Araştırarak ve dürüstlükle bilinç hakkındaki gizemi
azaltın. Böylelikle kültürler ve türler arasındaki birliği artıracaksınız.”
Metzinger şöyle tamamlıyor: Bazıları, doğayı kontrol etme gücünü elinde tutan bir tür değil de, doğanın parçası
olduğumuzu kabul edersek saygınlığımızı kaybedeceğimizden korkuyorlar. Esasında bu eski değerlere bağlı kalmak
esas olarak değerimizi kaybedeceğimiz noktadır.
Saygınlık, kişinin başka bir açıdan konuyu değerlendirmesi, metafizik bir Disneyland’dan kaçması ve böylelikle de
kendini aşağılanmaktan kurtarmasıdır.
İnkar, irrasyonalizm ve tutuculuk saygınlığı öldüren üçlüdür. Yeni değerler üzerinde hemfikir olmak biraz zaman
alabilir, ama kötü alışkanlıklara devam etmek önümüzdeki yol değildir. Bilincin değerleri hakkında tartışmaya
girmeyi istemeniz ya da istememeniz önemli değil. Zaten bu değerler ortaya çıkmaya başlıyor. Hayatta kalmamız
çoğunlukla buna bağlı.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://bigthink.com/21st-century-spirituality/do-we-need-an-ethics-ofconsciousness?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=
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Bağırsak Bakterilerinin Kendine Özgü Bir Biyolojik (Sirkadiyan)
Saati Var!

Sirkadiyan Ritim ya da Sirkadiyan Saat, 24 saatlik bir döngü içinde bedenimize ne zaman uyuyacağını,
uyanacağını, yemek yiyeceğini, vb.. söyleyen bir içsel mekanizmadır. Şimdi yeni bir araştırma ile, bağırsakta
yaşayan bakterilerin de bir biyolojik saati olduğu ortaya çıktı.
İngiltere’de doktora sonrası araştırmacı ve bu araştırmanın makalesini PLOS ONE dergisine yazanlardan biri olan
Jiffin Paulose şunları söylüyor: “Güneşin bizim kendi sirkadiyan saatimizi yönettiği kadar, bizler de kendi
saatimizin yöneticileriyiz.”
Paulose ve Biyoloji Bölümü’ün başı olan profesör Vincent Cassone, insan bağırsağında gece esnasında üretilen ve
uykuyu stimule eden melatonine hassasiyetlerinden dolayı, sirkadiyan kalıplarını ifade eden enterobakter
aerojen adlı belirli bir grup bakteri tespit ederler. Melatonin, beyinde küçük bir salgı bezi olan pineal gland’de
(epifiz bezinde) oluştuğu için, tüm gastrointestinal’inde (GI) de (sindirim sistemi) bulunmaktadır. Buna ek
olarak, pek çok yiyecekte melatonin mevcuttur. Gastrointestinal (GI) sistemin sirkadiyan saati, hem ışık ile hem
de yeme zamanlaması ile koordine olur, düzenlenir.
Paulose, bakteri üzerindeki melatonin etkisinin çok dikkat çekici olduğunu dile getirmekte: Bağırsakta
bulunanlara benzer melatonin seviyesine maruz kalındığında, bireysel hücreler, birbirleriyle iletişime geçmeye başlar
ve yayılma (swarming) diye bilinen bir fenomen içinde yüzme ve bölünme periodlarını düzenlerler. Paulose, bu
yayılmanın (swarming) da, her 24 saat içinde açığa çıkan melatonin sayesinde oluştuğunu ve bunun da onları
sirkadiyan saatini bulmaya yönelttiğini söylemekte.
Bu, filum siyanobakterinin dışında (fotosentez yapabilen bakteri) prokaryotun (belirgin bir çekirdeği olmayan hücreli
organizma) içindeki sirkadiyan saatinin ilk tanıtımı ve araştırmacıların tespitleri; siyanobakteriyal ve
enterobakter aerojenlerin saatlerinin ortak evrimsel kökleri paylaştıkları yönünde.
Cassone: “Gelecekte yapacağımız çalışma şuanda tespit ettiğimizi doğrularsa , o zaman sirkadiyan
organizasyon evrimi, 3.5 milyar yıl önce oksijenden açığa çıkan fotosentez oluşumuna kadar uzanıyor
demektir.”
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Araştırmacıların bu tespiti, ayrıca, saatlerin hiyerarşik sistemi içinde organize olmuş, çoklu sirkadiyan
pacemakerların (bağırsağın özel sinir hücrelerinin) bir ayarı olarak, omurgalılardaki tüm sirkadiyan organizasyonuna
da işaret etmekte.
Paulose, bundan sonra, bedende birarada olan bu bakterileri, o hiyerarşinin bir parçası olarak görmek zorunda
olduğumuzu da söylemekte.
Puaulose: “ Bizler, bağırsağımızdaki, ağzımızdaki, derimizdeki, vb bakterilere sadece sinyaller (melatonin gibi)
yollamıyoruz, ayrıca onlar da moleküler seviyeden başlayarak davranışlarımıza kadar bizi etkileyen sinyalleri,
bizlere yolluyor. Bu büyük ölçekteki sirkadiyan koordinasyonunun biyolojik ve klinik anlamı ve değerini
yakın zamanda keşfetmek çok önemli olacaktır.”
Çeviren: AylinER
http://medicalxpress.com/news/2016-08-gut-bacteria-circadian-clock.html

Kan Grubu ve Beyin Sağlığı

Herkesteki kan, aynı gözükmekle birlikte A, B, AB, ya da O olarak 4 ana gruba ayrılır. Bağışıklık sisteminizi
korumada gerekli olan kan nakli için kan grubunuzu bilmeniz hayati önem taşır. Kan grubunuzu bilmenizin ayrıca bir
önemi de, iş sağlığınız söz konusu olduğunda bu bilginin, sizin hakkınızda çok zengin bir bilgi içerdiğidir. Brain
Research Bulletin adlı dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kan grubumuz, sinir sistemimizin gelişimini
etkileyebiliyor ve beynimizin nasıl yaşlanacağını bize gösterebiliyor.
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Ulusal Yaşlılık Enstitüsü’ne göre; yaşlanmanın, beyin ölçüsü, vaskülatür (damar dizilişi ve yayılışı) ve bilişsel
açıdan değişimlere neden oluğu bildirilmektedir. Yaşlandıkça, beyin küçülür ve moleküler seviyeden morfolojiye
(yapı-biçimbilim) kadar tüm seviyelerde değişime uğrar. Gri madde haciminin (çoğunluğu nöral hücre bedenlerinden
oluşmakta) azalması normalde beyinde yaşlandıkça gözlemlenir.
Sheffiled Üniversitesi’nden araştırmacı Matteo De Marco ve Profesör Annalena Venneri, sahip olduğumuz kan
grubumuzun, gri maddedeki farklılıklara ve bilişsel zayıflama riskine sahip olmaya neden
olabileceğini söylemekteler. Araştırmacılar, 189 sağlıklı kişinin beynini Manyetik Rezonans Makinesi (MRI) ile
incelediklerinde; gri maddedeki hacimsel farklılıkların ve bilişsel zayıflama riskinin,“O” ve “O” olmayan kan
grupları arasında farklıllık gösterdiğini tespit ederler.
Beyindeki gri madde hacimleri hesaplanır ve farklı kan grupları ile karşılaştırılır. Ortaya çıkan sonuç; “O” olmayan
kan gruplarında daha küçük gri madde hacimlerine sahip oldukları’dır. A, B ya da AB kan grupları,
temporal ve sol hipokampusun (bu bölge Alzeimer hastalığından ilk etkilenen bölgelerden bir tanesidir) da
dahil olduğu limbik beyin bölgeleri daha küçük gri madde hacmine sahiptir.
Prof. Annalena Venneri: “Bugün bu araştırma neticesinde biliyoruz ki; hacimsel nitelikte farklılıklar
mevcut ve tespitimiz yerleşik klinik gözlemleri de onaylamakta. Kan grubu biyolojisinin sinir sisteminin
gelişimini etkilediği de neredeyse, büyük bir ihtimalle kesin gözükmekte. Şimdi yapmamız gerek şey; nasıl ve neden
bu şekilde olduğunu tespit etmek.”
2014 yılında yapılan ve Neurology adlı dergide yer alan buna benzer bir araştırmada da; nadir bulunan AB kan
grubuna (Amerika’daki nüfusun yaklaşık %4’ü) sahip olanların, diğer kan gruplarına göre yaşlandıkça daha
yüksel bilişsel problemlere sahip olma riski taşıdıklarıaçıklanmakta.
AB kan grubuna sahip olanların, bunaklığa kadar götürebilecek düşünme ve hafıza problemlerine %82 oranında daha
fazla sahip oldukları açıklanır. Daha da fazlası, AB gruplarındaki insanların diğer gruptakilerine göre, kan
pıhtılaşmasına yardım eden bir protein olan “faktör 8”in çok daha yüksek bir avaraj seviyesine sahip oldukları da
tespit edilir. Yüksek seviyedeki faktör 8’in, yüksek seviyede bilişsel bozukluk ve bunaklık riski ile bağlantısı
vardır.
Çeviren: AylinER
http://www.medicaldaily.com/blood-type-and-brain-health-type-o-protects-against-cognitive-decline-gray-matter337216?utm_content=buffer59404&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer‘den derlenip çevrilmiştir.

Neptün’ün Ötesinde Gizemli Nesne
Neptün’ün Ötesinde açıklanamayan tuhaf yörüngeli gizemli nesne

“Umarım herkes emniyet kemerini bağlamıştır, çünkü dış güneş sistemi çok tuhaflaştı.” Queens
Üniversitesi’nden astronom Michele Bannister Pazartesi günü bu tweeti attı.
Güneş sisteminin dışında Neptün’ün ötesinde yer alan NÖN ya da Neptün Ötesi Nesne’nin keşfinden
bahsediyordu. Bu nesne Neptün’den 160,000 kat daha küçük. Yani bu buzlu dünyanın çapı 200 kilometreden daha az
olabilir. Şuan güneş sistemi düzeleminin yukarısında yer almakta ve her geçen gün yukarı doğru hareket etmekte –
bu onu garip kılan bir olgu.
NÖN güneş sistemi düzlemine göre 110 derece eğik bir düzlem etrafında yörüngede dönmekte. Dahası, güneş
sistemindeki diğer birçok nesnenin tersine, güneşin etrafında geriye doğru dönmekte. Bunu akılda tutarak, NÖN’ü
keşfeden ekip ona Çincede isyankâr anlamına gelen “Niku” takma adını verdi.
Gerçekten nasıl isyankâr olduğunu kavrayabilmek için, yassı bir düzlemin bir gezegenler sisteminin işareti olduğunu
hatırlayın; yıldız oluşturan bir gaz bulutunun, etrafında yassı bir toz ve gaz diski yaratmasında olduğu gibi. Bannister,
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“Açısal momentum, herşeyi tamamen aynı yönde dönmeye zorlar. Bu bir fırıldağın dönmesiyle aynıdır, her
parçacık aynı yönde dönmektedir” diyor.

Çok çok uzakta nelerin olup bittiğini bilmek oldukça zor

Bu demek oluyor ki güneş sistemi düzleminde yörüngede dönmeyen ya da tersi yönde dönen herşey başka birşeyin
kovalamasıyla yerini almış olmak zorunda. “NÖN, güneş sisteminin dış taraflarında farkında olduğumuzun çok
daha fazlasının olup bittiğini ileri sürüyor” diyor Matthew Holman.
Ve bu, astronomları heyecanlandıran bir bilinmeyendir. “Dış güneş sisteminde ne zaman açıklayamadığınız bir
durum olsa, bu son derece heyecan vericidir. Çünkü bu bir anlamda yeni bir gelişmeyi önceden ima
etmektedir” diyor Kaliforniya Teknoloji Ensitütüsü’nden Konstantin Batygin.
Dokuzuncu Gezegen
Batygin Dokunzuncu Gezegen denen şeyi biliyor olmalı. Batygin bu yılın başlarında, oldukça eğimli nesne
gruplarının, keşfedilmeyen geniş bir yeryüzüne işaret ettiğini duyuran iki astronomdan biriydi. Bu yeni yeryüzü
muhtemelen Dünya’dan 10 kat daha cüsseli ve uzaklarda gizleniyor.
İleri analizlere göre, yeni NÖN, oldukça eğimli bir düzlem etrafında yörüngede dönen diğer bir grubun parçası gibi
görünüyor. Bu yüzden Holman ve ekibi, nesnelerin aynı zamanda Dokuzuncu Gezegen’in yerçekimi kuvvetine
dayandırılıp dayandırılamayacağını görmek için onları test ettiler.
Sonunda anlaşıldı ki Niku, ileri sürülen Dokuzuncu Gezegen’in etki alanı içinde olmak için güneş sistemine çok
yakın. Bu yüzden diğer bir açıklama olmak zorunda. Ekip ayrıca Pluto gibi diğer keşfedilmeyen cüce bir gezegenin
bir açıklama getirip getiremeyeceğini görmeye çalıştı, ama hiç şansları yoktu. “cevabı bilmiyoruz” diyor Holman.
Bannister bundan daha fazla sevinemezdi. “Bu kadar kafa karıştırıcı olması mükemmel. Teorik analizciler bu işe
el attığında neler yapacaklarını görmek için dört gözle bekliyorum” diyor.
Fakat Batygin henüz hoplayıp zıplamaya başlamadı. “Makalede söyledikleri gibi, şuan ellerinde olan şey bir
ipucu. Eğer bu ipucu tam bir hikâyeye dönüşürse bu mükemmel olur” diyor.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/2100700-mystery-object-in-weird-orbit-beyond-neptune-cannot-be-explained
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99 Milyon Daha Fazla Renk Görüyor!
Bilim İnsanları Bir Kadının Gözlerinde Tamamen Yeni Bir Tip Renk Reseptörü Olduğunu
Keşfettiler!

O, Bizlerden 99 Milyon Daha Fazla Renk Görüyor!

25 yıldan fazla bir süredir yapılan araştırmalar neticesinde, İngiliz araştırmacılar, gözlerinde ekstra bir koni
hücresi (renkleri tespit eden reseptör hücreler) tipine sahip olan bir kadını keşfettiklerini açıkladılar.
Tahminlere göre, bu şu demek; o, bizlerden 99 milyon daha fazla renk görüyor ve bilim insanları, bu kişinin
aramızda yaşayan ve “tetrakromatlar” diye bilinen süper-vizyona sahip olan sadece bir kaç kişiden
biri olduğunu düşünmekteler.
Çoğu insan, gözlerinde sadece 3 tip koni hücresine sahiptir yani “trikromat”dır.
Her bir koni hücresinin yaklaşık 100 renk tonunu ayırt edebildiği düşünülmekte ve dolayısıyla, bu 3 tip koni
hücrelerini tüm olası kombinasyonlarını ile değerlendirdiğinizde, yaklaşık 1 milyon farklı rengi ayırt edebildiğimiz
gibi bir sonuç ortaya çıkmakta.
Renk körü olan çoğu insanda ise bu 3 koni hücresinden iki tanesi işlevini yerine getirmekte ve bu yüzden de
onlar sadece yaklaşık onbin (köpeklerin ve marmosetlerin/yassı burunlu maymun de dahil olduğu nerdeyse tüm
memeliler) “dikromat-iki renkçil”dir) civarında renk tonu görmekteler.
Ancak, Kuzey İngiltere’de bir doktorun 4 tip koni hücresine sahip olduğu ortaya çıktı, ve ayrıt ettiği potansiyel
renk (hayâl bile edemeyeceğimiz renkler) sayısı 100 milyon civarındadır.
cDa29 koduyla tanımlanan bu kadını bilim insanları 2 yıl önce keşfetseler de onu bulmaları 25 seneden fazla
zamanlarını alıyor ve araştırmacılar tıpkı bu kadın gibi dışarda bir yerlerde daha başka tetrakromatların olduğunu da
düşünüyorlar.
Peki, bu 4.tip koni hücresine nasıl sahip olunuyor?Tetrakromatlar fikri,1948 yılında renk körü olan insanlarıın
gözlerinde ilgilinç bir şeyler olduğunu keşfeden Hollandalı bir bilim insanı olan HL de Vries tarafından ortaya atıldı.
Renk körü olan erkekler, sadece iki tip normal koni hücrelerine ve yeşil ya da kırmızı ışığa daha az hassas
olan bir mutant koniye sahipken, HL de Vries, bu renk körü olan erkeklerin annelerinin ya da kızlarının bir
mutant ve üç tip normal koni hücrelerine sahip olduklarını keşfetti.Bu da, sadece 3’ünün çalışmasına rağmen
onların 4 tip koni hücrelerine sahip olmaları demekti ve bu daha önce hiç duyulmuş bir şey değildi.
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Bu buluşun, çok özel olmasına rağmen,1980’lerin sonlarında Cambridge Üniversitesi’nden John Mollon, 4 tip koni
hücresine sahip olan bir kadının olabileceğine dair bir araştırmaya başlayana kadar hiç kimse bu tespite gerçek
anlamda bir ilgi göstermemişti.
Mollon, renk körü erkeklerin bu 4.Tip koni hücrelerini kızlarına aktardıkları farz ediyor ve böylelikle de kadın
popülasyonunun %12’sinin tetrakromat olması gerektiğini düşünüyordu.
Ancak, yaptığı tüm testlerde bu kadınların geri kalanlarımız gibi sadece aynı renkleri algıladıkları ortaya çıktı. Bu da
onların koni hücre tiplerinden sadece 3 tanesinin çalıştığı anlamına geliyor ve dolayısıyla bu kadınlar gerçek anlamda
tetrakromat gözükmüyorlardı.
Daha sonra, 2007 yılında, daha önceleri Mollon ile birlikte çalışan İngiltere Newcastle Üniversitesi’nden nörobilimci
Gabriele Jordan, süper-vizyona sahip birilerini bulmak için biraz daha farklı bir test yapmaya karar verdi.
4 tip koni hücresine sahip 25 kadını testinde kullandı ve onları karanlık bir odaya aldı. Işık cihazı gözlerinin önünde
üç renkli ışık demetleri patlatmaya başladı. Bir trikromat için bu patlamalar bir şey ifade etmezdi, hepsi aynı
gözükürdü. Ancak, Jordon, gerçek bir tetrakromatın bunları ayırt edebileceğini düşünüyordu ve nihayetinde
kadınlardan (cDa29 kodlu olan) bir tanesi her seferinde bu 3 rengi, 4.tip koni hücresi sayesinde birbirinden ayırt
edebildi.
Eğer bu kişi böyle ise, o zaman, renk körü olan erkeklerin kızlarının çoğunun 4 koni hücresine sahip olmalarına
rağmen, neden gerçek anlamda tetrakromat olmuyorlardı?
Araştırma ekibi sadece İngilitere sınırları içinde araştırmalarını yapmıştı. Ancak, Jordan, esas önemli konunun; çoğu
gerçek tetrakromatların 4.tip koni hücrelerini kullanma ihtiyacını hiç hissetmemiş ve bu yüzden de hiç bir
zaman özel bir vizyona sahip olduklarını fark etmemiş olabileceklerini düşünmekteydi.
Jordan: “Şimdi biliyoruz ki, tetrakromasi var. Ancak, 4 tip koni hücresine sahip olan pek çok kadının, tetrakromat
olmayıp da, bir kişinin fonksiyonel olarak tetrakromat olmasını neyin sağladığını da bilmiyoruz.”
Bu araştırmada yer almayan Washington Üniversitesi’nden vizyon, görme konusunda araştırma yapan Jay Neitz, bu
kişileri tespit için çok çalışma gerekebileceğini ve tetrakromatların gücünü gerçek anlamda anlamak için özel dizayn
edilmiş renk nüanslarına ihtiyaç olduğunu söylemekte.
Neitz: “Renklendirilmiş olarak gördüğümüz çoğu şey, trikomatlara uygun renkler yaratan insanların
ürettikleridir. Tüm dünyamız trikomatın standart dünyasına göre dizayn edilmiş olabilir.”
Bir başka deyişle, kullandığımız renkler o kadar sınırlı ki, 4.tip koni hücreleri hiç ortaya çıkıp, çalışmıyor.
Jordan, tetrakromatlar hakkındaki araştırmalarına daha fazla tetrakromat bulmak umuduyla devam ediyor. Yapacağı
daha çok iş var ve Jordan’ın ulaştığı sonuçlar için benzer çalışmalar çoğalmalı ve çalışması onaylanmalı.
Tetrakromatların mevcut olduklarını tespit edip, onaylarsak, eğer, bu, bizlere sadece insan algısının sınırları
hakkında bir şeyler öğretmekle kalmayacak, ayrıca bilim insanlarına da daha iyi yapay algı araçları
yaratmalarına ve görmenin nasıl çalıştığını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Renkleri algılamamız, koni hücrelerimize ulaşan datanın proses edildiği ölçüde olduğuna göre, cDa29 kodlu kadının
gözünden dünyanın nasıl gözüktüğünü belki de hiç bir zaman anlayamayacağız…
Çeviren: AylinER
http://www.sciencealert.com/scientists-have-found-a-woman-whose-eyes-have-a-whole-new-type-of-colour-receptor
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Derinizle Dinleyin !
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Bedenimizde etrafımızdaki dünyayı duyacağımız kulak zarımızdan başka ya yeni bir yol daha varsa?…
5 sene önce nörobilimci David Eagleman da bu sorunun cevabını merak etmişti ve cevabı bulmak için bedende
incelemeler yapmış ve müthiş bir şeyi farketmişti: “ ‘Deri’ diye adlandırdığımız devasa büyüklükte bir
input/girdi kanalına sahibiz ve bunu kullanmıyoruz!”
Bu farkedişle birlikte, David Eagelaman, Baylor College Tıp Fakültesi’nden mezun olan Scott Novich ile
birlikte Çok Yönlü Ekstra-Hassas Transdüser/Dönüştürücü (VEST) diye bir yelek yaptılar. Bu yelek, tahmin
edeceğiniz üzere giyiliyor ve 32 adet küçük motoru ile sırtınızdaki titreşimleri ses dalgalarına dönüştürüyor.
İlk olarak, bir bilgisayar ya da akıllı telefon etrafınızdaki sesleri topluyor ve onları belirli bir set frekans içinde audioses numuneleri haline getiriyor. Frekans seti içindeki her bir frekans bandı, VEST’deki (Yelekteki) 32 motordan bir
tanesini tetikliyor. Zaman ve yapılan pratiklerle, beyniniz bu seri halindeki titreşimleri sesler olarak ve tek tek
sesleri de bir dildeki kelimeler olarak farkında olmadan yorumlamayı öğreniyor.
Eagleman: “Bu yöntemin kulaklar kadar iyi olmaması için hiç bir teorik bir neden yok.”
David Eagleman VEST (yelek) ile şimdiye kadar, tek tek kelimeleri anlayabilmeleri için sağır insanları eğitti.
Eagleman, bu insanların en nihayetinde cümleleri ve sonra da tam bir sohbeti anlamalarını umud ediyor.
Eagleman, çocukların (beyinleri çok daha kolay işlenip, şekillenebilir) bir dili öğrenmeleri gibi, bu yeleği (VEST)’i
de yetişkinlere göre çok daha kolay kullanmayı ve yorumlamayı öğrendiklerini de ifade ediyor.
Eagleman günün birinde bu yarattığı aletin karmaşık çevreleri daha iyi anlamada düzinelerce iş kolu tarafından
kullanabileceğini söylüyor. Örneğin; bir pilot VEST’in titreşiminden uçağın pozisyonunu yorumlayabilir ve bir
astronot da Ulusal Uzay İstasyonundaki durumun gerçekten de ne olduğunu hissedebilir…
Eagleman ve Novich’in bu başlangıç olarak ortaya koydukları yeni-duyusal aleti, geliştirmeyi planlıyorlar. Onlar bu
yeleği bir gün her çeşit kullanım için, hepimizin 6. Hissi de deneyimleyeceğimiz şekilde geliştirmeyi düşünüyorlar.
Eagleman: “İçinde bulunduğumuz bilgi çeşitliğinde olasılıklar sonsuzdur…”
Çeviren: AylinER
Kaynak: PopSci.com Eylül/Ekim 2016 sayısından alınmıştır.

Kara Maddenin Ne Olduğu Aydınlanıyor mu?
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Element Mi? Kara Maddenin Ne Olduğu Aydınlanıyor mu? Kaliforniya Üniversitesi’nden teorik fizikçilerin Physical

Review Letters adlı dergiye verdikleri demece göre; son tespitler daha önceleri bilinmeyen atomaltı parçacığın
keşfinin, doğanın temel güçlerinden 5. Elementi olabileceğine dair deliller sunmakta.
Fizik ve astronomi profesörü Jonathan Feng: “Eğer tespitler doğru ise, o zaman bu bir devrim niteliğinde demektir.
10 yıllardır bizler temel olarak 4 kuvvetin varlığından bahsediyorduk: Kütle-çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet,
zayıf nükleer kuvvet, şiddetli nükleer kuvvet. Daha sonra yapılacak deneylerle onaylandığı takdirde, bu olası
5.kuvvenin keşfi, evrenimiz hakkındaki düşüncelerimizi ve anlayışılarımızı tamamen değiştirecek ve
kuvvetlerin birleşimi ve kara maddenin ne olduğuna bizi götürecek bir sonuca ulaştırabilecektir.”
Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, evrenin kütlesinin %85’ini oluşturan görünmez kara maddenin ne
olduğunu anlatabilecek “kara fotonlar”ı 2015’in yarısından itibaren arayan Macaristan Bilimler Akademisi’nden
deneysel nükleer fizikçilerin çalışmaları üzerinden ilerler. Macar araştırmacıların çalışması, elektrondan 30 kat
daha ağır olan bir ışık parçaçığının varlığına işaret eden radyoaktif düşüş anamolisini açığa çıkarır.
Feng: “Deneyselciler bunun yeni bir kuvvet olduğunu iddia edemiyorlar. Onlar sadece, yeni bir parçacığın
olduğuna dair çok fazla durumla karşılaşmakta. Ancak onlar, bunun bir madde paraçacığı mı yoksa bir
kuvvet-“taşıyan” parçacık mı olduğu konusunda net değiller.”
Kaliforniyalı araştırmacılar da daha önce yapılan tüm deneylerden elde edilen bilgilerle birlikte Macar
araştırmacıların ortaya koyduğu datadan da yararlanarak bir çalışma yaparlar ve onlar hem madde parçacığı hem de
kara foton fikri yerine yeni bir teori için çok kuvvetli kanıtlar elde ederler. Bu teori, tüm mevcut dataları sentezler
ve bu keşfin 5. Temel kuvveti işaret edebiliceğini belirler. Araştırmacıların ilk analizleri, Nisan ayının sonlarında
arXiv online serverda halka açıklanır ve bunu takiben de ilk analizlerin sonuçlarının yer aldığı yazılı doküman aynı
websitesinde yayınlanır.
Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, paraçacığın “kara foton” olması yerine belki de onun “protofobik X
bozon”olabileceğini ortaya koyarlar. Çünkü, normal elektrik kuvveti elektron ve protonları etkilerken, yeni bulunan
bozon sadece elektron ve nötronlarla ve de aşırı derecede sınırlı bir aralıkta iletişime girmektedir.
Fizik profesörü ve araştırmanın yazarlarından Timothy Tait: “Aynı karakterde analiz ettiğimiz başka bir diğer bozon
yok. Ona bazen “X bozon “ diyoruz. Burada “X” bilinmeyeni işaret ediyor.”
Feng de daha ileri deneylerin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyor: “Parçacık çok fazla ağır değil
ama onu bulmamızın zor olmasının nedeni, onun etkileşiminin çok zayıf olması. Bu yeni parçacık o kadar hafif ve
daha önceki iddialardan yola çıkarak araştırma yapan dünya üzerinde küçük laboratuvarlarında çalışan ve bunu
araştıran pek çok araştırma grubu artık nereye bakacaklarını da biliyorlar.
Tıpkı diğer bilimsel anlamdaki büyük buluşlar gibi bu da araştırmalara tamamen yepyeni alanlar açacaktır. Feng’in
ilgisini çeken bu araştırmanın bir yönü de; bu potansiyel 5.kuvvetin, elektromanyetik ve güçlü ve zayıf nükleer
kuvvetlerle birleşerek, “daha büyük tek bir temel kuvvetin” açığa çıkma olasığıdır.
Feng, fizikçilerin standart model anlayışına atıfta bulunarak,kendi madde ve kuvvetleri ile ayrı bir kara sektörün
olabileceği spekülasyonunu da yapıyor.
Feng: “ Bu iki sektörün örtülü bir şekilde ama temel etkileşim yoluyla birbiri ile iletişimi ve
etkileşimi mümkün. Bu kara sektör kuvveti, Macarlı araştırmacıların deneyinin sonucu olarak kendisini
“protofobik kuvve” şeklinde açığa çıkarabilir. Daha geniş anlamda, bu, bizim kara maddenin doğasını araştırdığımız
ilk araştırmamızla örtüşüyor.”
Çeviren: AylinER
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160815185830.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Elektronik Sigaralar Hastalığa Neden Oluyor
Elektronik sigaralar daha güvenli görünebilir, fakat tedavi edilemeyen bir hastalığa neden oluyor!

Sigara içmenin kansere neden olduğunun çoğunluk tarafından benimsenmesi, tütün ürünlerinin kullanımı konusunda
büyük bir değişime neden oldu. Bir zamanlar, beş doktordan dördünün Camel marka sigara içtiğini iddia eden reklam
artık ciddiye alınmıyor.
En sonunda sigara şirketleri ürünlerinin ölümcül olduğunu daha fazla inkâr edemedi. Ve pasif içiciliğin tehlikeleri,
halka açık binalarda ve iş yerlerinde sigara içme aleyhinde yapılan kanunlara öncülük etti. Buradan yola çıkarak,
sigara içenler ya sigarayı bırakmak zorunda kaldılar ya da kötü havada dışarı çıkarak kendilerini zor duruma soktular.
Fakat sonra elektronik sigaralar çıkıverdi. Dumandan buhara geçiş ile, pasif içiciliğin tehlikelerinden kaynaklanan
engeli aşmaları için sigara içenlere yol açıldı. Ve ilk araştırmalara göre normal sigaralara nazaran daha az zarar
veriyordu ve sigara içenler elektronik sigara kullanarak kendilerine bir iyilik yapıyor gibi görünüyorlardı.
Oysa, yeni bir araştırmaya göre, elektronik sigara içmek sağlığımızı düşündüğümüzden daha fazla riske atıyor.
Elektronik sigara kullanan birilerini tanıyor musunuz? Bu makaleyi onlarla PAYLAŞIN.
Elektronik sigaralar pazara oldukça hızlı yayıldı. Sadece birkaç yıl içinde, milyar dolarlık bir endüstriye dönüştü.
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Ve hakkında konuşulan ana konu sigaradan daha güvenli olduğuydu.
Elektronik sigaralar normal sigarada bulunan kimyasalları daha az seviyede içeriyorlar, fakat göz önünde bulundurulması gereken
başka birşey var.

Harvard’da yapılan bir araştırma, elektronik sigaraları ve içine konulan sıvıları Popcorn Lung hastalığı ile ilişkilendiriyor.
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Bu hastalık, öksürük ve nefes darlığı ile beraber akciğer hava keselerinde yaralara neden oluyor.

Bu kulağa o kadar da kötü gelmeyebilir, ama belirtiler zamanla daha da kötüye gitmektedir.
Sadece bu kadar değil, yaralar geri döndürülemiyor.

Çeviren : Gültekin METİN
http://diply.com/sciencep/article/e-cigarettes-seem-safer-cause-incurable-disease
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Gen Mutasyonunun Psikiyatrik Bozukluklarla Bağlantısı
Araştırmacılar, Gen Mutasyonunun Psikiyatrik Bozukluklarla Bağlantısını Onaylıyor!
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan beyin taramaları genetik mutasyonun başlıca, ana
psikiyatrik bozukluklarla nasıl bağlantılı olduğu ve bunun beynin yapısı, fonksiyonun ve kimyasını nasıl
etkilediğini açığa çıkarmakta.
Bu konuda yapılan çalışma, mutasyonun, şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon riskini nasıl artırdığına dair
ipuçlarını da ortaya koymakta.
Uzmanlar bu tespitlerin yeni tedavilere yardımcı olabileceğini belirtmekteler.
Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, kromozomun bir kısmının diğeri ile yer değiştirdiği belirli bir genetik
mutasyona uğrayan insanların beyinlerini tararlar.
Bu mutasyon, şizofreni, bipolar bozukluk ve tekrar tekrar yinelenen major depresyonla ilişkilendirilen
“DISC1” adlı genin bozulması ile sonuçlanır.
Araştırma ekibi, genetik mutasyonun beynin yapısını değiştirmiş olduğunu de tepsit ederler. Bu değişimler,
zihin sağlığının bozukluğuna dair ciddi belirtilerle ilişkilendirilmektedir.
Araştırmacılar, ayrıca, bu mutasyonu taşıyanların beyinlerinin belirli bölgelerinde düşük seviyede “glutamat” adlı
kimsayala sahip olduklarını da ortaya koyar. Daha önceki çalışmalar, düşük seviyedeki glutamatın kuvvetli bir
şekilde şizofreni ile ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Araştırmacılar, tespitlerinde, DISC1 mutasyonunun önemli bir biçimde artan psikiyatrik hastalıklara sahip
olma riski ile bağlantılı olduğunu da söylemekteler.

Onlar, mutasyona uğramış insanları incelemeye devam etmenin, bu gibi durumların altında yatan biyolojik
mekanizmaları çözme konusunda yeni anlayışlar oluşturmasını umud etmekteler.

297

DISC1 mutasyonu, ilk olarak, alışılmadık bir şekilde yüksek oranda major psikiyatrik bozukluklar gösteren İskoç bir
ailede görüldü. Araştırmacılar, bu ailenin jenerasyonunu 40 yıldır araştırmaktaydı, ancak ilk defa onların beyinlerini
beyin taramasından geçirdiler.
Araştırma, Çevrimsel Tıp Araştırma Birliği (İskoç Üniversiteleri ve NHS Sağlık Kurulları, İskoç Firması ve Pfizer)
tarafından çıkarılan Şizofreni adlı dergide yayınlandı.
Bu konuda Edinburgh Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Profesör Stephen Lawrie şunları söylemekte: “Bu
çalışma, DISC1’in genetiğindeki mutasyon ve ona bağlı gelişmeleri onaylıyor ve benzer genetik etkilerin de
ana zihinsel hastalıklara sahip olma riskinin artışını etkilebileceğini gösteriyor.”
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/genetics-psychiatry-disc1-4840/

Ölümden 48 Saat Sonrada Genler Aktif
Yüzlerce Gen Ölümden 48 Saat Sonra Aktif Olmaya Devam Ediyor …

Doktor, birinin öldüğü haberini verdiğinde bile, o kişinin bedenindeki bazı kısımlar halâ yaşamakta ve aktifliğini en
azından bir ya da iki gün boyunca sürdürmekte. Hayvanlardan elde edilen son bilgi ve kanıtlara dayalı
olarak, ölümden sonraki 48 saat boyunca pek çok genin halâ aktif olduğu tespit edilmiştir.
Bu durum farelerde ve zebra balığında görülmekte ve şimdi ölümü gerçekleşmiş insanların bazı genlerinin de aktif
olduğuna dair kanıtlar mevcut. Bu keşif, organ nakli güvenliği ve patolojistlerin de ölüm anı ve saati hakkında daha
net tespitlere dair çıkarımlara (implikasyonlara) sahip olabilir.
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Seattle, Washington Üniversitesi’nden Peter Noble ve Alex Pozhitkov ve meslektaşları, ölüm anının hemen akabinde
farelerin ve zebra balığının organlarındaki genlerin aktivitelerini incelerler.Onlar bunu, mevcut olan mesajcı RNA
(mRNA) miktarını ölçerek yaparlar.Bu mRNA’daki (protein gibi ürünleri yapmayı hücrelere söyleyen genler)
artış, genlerin daha aktif olduğunun işaretidir.
Noble’ın ekibi, zebra balığındaki ve farelerin beynindeki ve karaciğerindeki mRNA seviyelerini, ölümden sonraki 4
gün düzenli bir şekilde belirli aralıklarla ölçerler ve sonra da bu mRNA seviyelerini ölüm anındakilerle
karşılaştırırlar.
Tahmin edileceği gibi, toplam mRNA seviyeleri zamanla düşmüş durumdadır. Ancak, zebra balığının genleri ile
ilişkili 548 mRNA ve farelere ait 515 genin, ölümden sonra bir ya da iki kere yüksek aktivite gösterdiği tespit
edilir. Bu, hayvanın ölümünden sonra uzun bir süre bazı genlerin aktif olmaya ve kalmaya devam etmesi için
yeterli enerji ve hücresel fonksiyonun olduğu anlamına gelmektedir.
Noble: “Bu genler, geri kalan DNA’nın kaotik çöküş davranışının aksine iniş ve çıkış döngüsü ile durmaksızın
aktif haldeler.”
Farklı fonskiyonlardaki yüzlerce gen, ölümden hemen sonra aktif hale gelir. Bu genlerin arasında genellikle
doğumdan hemen sonra aktifliğini yitiren “fötal-genin gelişimine dair genler” olduğu gibi daha önceleri kanser ile
ilişkilendirilen genler de mevcuttur. Bunların aktivitelerindeki artış, ölümden yaklaşık 24 saat sonrasına kadar devam
eder.
Benzer prosesin insanlarda da olabileceği gözükmektedir. Daha önceki yapılan çalışmalarda, kalp kasının kasılması
ve yaraların iyileşmesinde rol oynayan çeşitli genlerin, çoklu travma, kalp krizi ya da boğulma gibi
sebeplerden ölen kişilerin ölümlerinden hemen sonraki 12 saat içinde çok daha fazla aktif oldukları tespit
edilmiştir. (Forensic Science International, doi.org/bj63).
Noble: “Hayvanların ölümlerinden sonra aktif olduğu ortaya konulan kanser ile ilişkilendirilen bazı genlerin
olduğu gerçeğini göz önünde bulundururak, organ nakli olan kişilerin kansere yakalanma riskini azaltabiliriz.
Örneğin; organ nakli ile yeni bir karaciğere sahip olan bir kişi, bu tedaviden sonra, tahmin edeceğinizden çok
daha fazla kansere yakalanma riskine sahip olabilmekte. Yaşamak için bağışıklık sistemini bastırmada ve
kontrol etmede düzenli olarak ilaç kullanmaları gerekmektedir. Bu yüzden, aktif olmuş kanser hücrelerinin
donörün karaciğerinde de bir rol oyanayıp oynamadığını incelemek önemli.”
Peki, o zaman neden bazı genler ölümden sonra aktifleşiyor? Ciddi bir yaralanmadan sonra, iyileşmeye ve
canlandırmaya yardımcı olan ve fizyolojik prosesin bir parçası olan pek çok genin aktifleşmesi mümkün.
Örneğin; ölümden sonra,bazı hücreler, zarara karşı bedeni korumak için (beden canlı olsaydı aynı şekilde olacağı
gibi) iltihaplanma prosesinde yer alan genleri harekete geçirmek ve yeniden canlandırmak için yeterli enerjiye
sahip olabilir.
Alternatif olarak, genlerin ani çöküşü, normalde diğer genleri bastırarak– embriyolojik gelişimde olduğu gibi— kısa
bir süreliğine sessiz genlerin akfik olmasını sağlayabilir.
Forensik bilim insanlarının, ölümden sonraki farklı zaman noktalarında gen aktivitesinin nasıl artıp, azaldığını
bilmeleri, o kişinin ne zaman öldüğünü tespit etmelerine fayda sağlar. MRNA’yı ölçerek, günler yerine, saatler hattâ
dakikalar içinde o kişinin ölüm anını ve ölümüne sebebiyet veren olayların tespit edilmesi sağlanabilinir.
İngiltere, Huddersfield Üniversitesi’nden forensik genetik uzmanı ve danışmanı Graham Williams: “Bu alanda bu
işlemin yapılıyor olmasını görmek güzel.Ancak davalarda bu işlemin uygulanması için önemli ve tatmin edici
çalışmaların da yapılması gerekli.”
Araştırma, ayrıca, ölümün tanımı( normalde nabzın, beyin aktivitesinin ve solunumum olmayışı olarak tanımlanan)
hakkında bazı önemli soruları da açığa çıkarmakta: Eğer genler ölümden sonra, 48 saate kadar aktif
olabiliyorlarsa, bu noktada o kişi teknik olarak halâ yaşıyor kabul edilir mi?
Noble: “Açıkcası, ölümü incelemek, yaşamın biyolojisi hakkında yeni bilgiler sağlayacaktır.”
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Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/2094644-hundreds-of-genes-seen-sparking-to-life-two-days-afterdeath/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%257CNSNS%257
C2016-Echobox

Genom Düzenlemede Işık Kullanımı

MIT araştırmacıları CRISPR gen-düzenleme yaklaşımına, sistemi ışığa duyarlı hale getirerek ekstra bir katman ekledi.

CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – Düzenli Aralıklarla Bölünmüş Palindromik
Tekrar Kümeleri) olarak bilinen genom-düzenleme sistemi, bilim insanlarına, yaşayan bir hücre içerisindeki herhangi
bir hedef geni silme ya da yenisiyle değiştirme olanağı sağlamaktadır. MIT araştırmacıları şu an, sistemi ışığa duyarlı
hale getirerek, bu gen düzenleme işleminin ne zaman ve nerede gerçekleştiğini kontrol eden ekstra bir katman
eklemiş durumdalar.
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Yeni sistemle birlikte, gen düzenleme sadece, araştırmacılar hedef hücrelere ultraviyole ışık tuttuğunda gerçekleşiyor.
Bu türden bir kontrol, bilim insanlarının, embriyonun gelişimi ya da hastalığın ilerlemesi gibi hücresel ve genetik
olayların zamanlamasını daha fazla detayla çalışmalarına yardımcı olabilir. Bu en sonunda ayrıca, tümör hücreleri
içerisinde yer alan ve kansere yol açan genleri kapama konusunda daha hedeflenen bir yöntem sunabilir.
MIT’den Profesör Sangeeta Bhatia, Angewandte Chemie dergisinde yeni tekniği açıklayan makalenin kıdemli
yazarıdır. Makalenin baş yazarı MIT’den doktora sonrası Piyush Jain’dir.
Işık Duyarlılığı
Jain MIT’ye gelmeden önce, RNA interferans (RNA girişimi) olarak adlandırdığı bir prosesi kontrol etmek için ışığın
kullanıldığı bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem ile küçük RNA iplikleri belirli genleri bloke etmeleri için hücrelere
gönderiliyor.
“O buradayken, CRISPR birdenbire ortaya çıkıverdi ve CRISPR’ı aktifleştirmek için ışığın kullanılması
konusunda çok heyecanlandı” diyor Bhatia.
CRISPR, bir DNA-kesme enzimi olan Cas9 ve bu enzimi genomun belirli bir alanına yönlendiren ve ona kesiği
nereye atacağını söyleyen kısa bir RNA ipliğinin birleşiminden oluşan bir gen-düzenleme kompleksine dayanır. Cas9
ve kılavuz RNA hücrelerin içine dağıldığında, genom içerisinde belirli bir kesme yapılır; hücrelerin DNA tamir
prosesleri, kesiği geri yapıştırır fakat genin ufak bir kısmını kalıcı olarak silerek onu artık işlevsiz kılar.
Araştırmacılar, önceki ışığa-duyarlı CRISPR sistemleri oluşturma çabalarında, Cas9 enzimini değiştirdiler. Böylece
enzim sadece belirli dalga boylarındaki ışığa maruz kaldığında kesmeye başladı. MIT ekibi farklı bir açıdan bakma
kararı aldı ve kılavuz RNA ipliğinin bağlanımını ışığa duyarlı yaptı. İnsanlar üzerinde yapılacak gelecekteki olası
uygulamalar için, bu değiştirilmiş kılavuz RNA ipliğini serbest bırakmak yerine, hedef hücrelerini ışığa-duyarlı Cas9
enzimi üretmeye programlamak daha kolay olabilir, diyor Bhatia.
“Teslim etmeyi planladığınız kargo için, ışıkla aktive edilen koruyucu haricinde hiçbir farklı şey yapmak
zorunda değilisiniz. Bu, sistemi çok daha fazla modüler yapmak için bir girişimdir” diyor.
MIT ekibi RNA kılavız ipliklerini ışığa duyarlı yapmak için, omurgasına doğru ışıkla bölünebilen bağları olan DNA
dizilimlerinden oluşan “koruyucuları” oluşturdu. Bu DNA iplikleri, farklı kılavuz RNA dizilimlerine bağlanmaya
uygun hale getirilebilirler. Bu uygunluk, kılavuz ipliklerin genom içindeki hedeflerine bağlanmasını engelleyen bir
kompleks oluşturarak sağlanabilir.
Araştırmacılar hedef hücreleri 365 nanometre dalgaboyundaki ışığa maruz bıraktığında (ultraviyole aralığında),
koruyucu DNA birkaç ufak bölmeye ayrılıyor ve RNA’yı terkediyor, böylelikle RNA’nın hedef gene bağlanmasına
imkân sağlıyor ve Cas9’un onu kesmesine yardımcı oluyor.
Çoklu Genleri Hedef Almak
Araştırmacılar bu çalışmada, yeşil florışıllı proteini (GFP) düzenlemeyi kontrol etmek için ışığı kullanabileceklerini
gösterdiler. Proteinler için iki adet gen normal olarak hücre yüzeyinde bulunurlar ve bazı kanser türlerinde
gereğinden fazla üretilirler.
“Eğer bu gerçekten genellenebilir bir şemaysa, o halde koruyucu dizilimleri farklı hedef dizilimlere karşı
tasarlayabiliyor olmanız gerekir” diyor Bhatia. “Biz koruyucuları farklı genlere karşı tasarladık ve hepsinin bu
şekilde ışıkla aktifleştirilebileceğini gösterdik. Ve çok sayıda deneyde karışık nüfuslu koruyucular
kullanıldığında, ışığa maruz kaldıktan sonra parçalanan tek hedef, ışık-korumalı olanlardı.”
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Gen düzenlemenin zamanlaması üzerindeki kesin kontrol, araştırmacılara, hastalığın ilerlemesine müdahil olan
hücresel olayların zamanlaması konusunda yardımcı olabilir. Genleri kapatıp araya girmek için en iyi zamanın
belirlenmesi umulmaktadır.
“CRISPR-Cas9, bilim insanlarının genlerin hücre davranışını nasıl etkilediğini çalışabilecekleri güçlü bir
teknolojidir. Bu önemli gelişme, genetik değişikliker üzerinde kesin kontrole olanak verecektir. Sonuç olarak,
bu çalışma bilim camiasına birçok gen düzenleme çalışmasını ilerletmek adına çok kullanışlı bir araç
vermektedir” diyor Georgia Tech’den araştırmaya dahil olmayan Yar. Doc. James Dahlman.
Bhatia’nın laboratuvarı bu teknik için medikal uygulamaları takip ediyor. Olasılıklardan biri, bunu cilt kanserine
dahil olan kanserli genleri kapatmak için kullanmaktır. Cilt bu girişim için iyi bir hedeftir çünkü kolaylıkla
ultraviyole ışığa maruz bırakılabilir.
Ekip ayrıca, herbir RNA dizilimi için yeni bir tane tasarlama ihtiyacını eleyerek, herhangi bir kılavuz RNA ipliği
üzerinde kullanılabilen, birçok hedefin tek seferde CRISPR-Cas9 bölünmesini engellemesine izin veren “evrensel bir
koruyucu” üzerinde çalışıyor..
Çeviren : Gültekin METİN
http://phys.org/news/2016-08-genome.html

Gluten nedir?

Bağışıklık sistemini rahatsız eden gluten, birleşik bir proteindir. Tek molekül olmayıp iki ana protein grubunun bir
araya gelmesi ile oluşurlar.
İnsanlar bu iki proteinden birine yada gliadini oluşturan on iki küçük birimden herhan birine karşı
hassasiyet gösterebilir yada hassasiyetten kaynaklanan, oluşacak bir reaksiyonda enflamasyona neden olabilir.
Paketlenmiş ürünlerin yüzde %70 de çeşitli amaçlar için kullanılan gluten, ucuz , kıvam veren ve bağımlılık
sağlayan bir maddedir. Endüstriyel olarak vazgeçilmemesi bu nedenlerdendir. Ürün satışının devam garantisi sunar.
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Gıda sektörünün dışında diş macunları, şampuanlar, kiprik dolgunlaştırıcı özelliği olan maskaralarda, kremlerde,
Rujlar, zarf ve pullarda, ilaçlarda, kıvam artırıcı olarak kulllanılmakadır. Derimizin en büyük organımız olduğu
söylemeyi unutmadan tekrar gıda içinde kullanımına geçelim.
Alerjiler Ve Diğerleri

Son yıllarda artış gösteren bir çok alerjiye ve enflamasyona sebep
veren, bağırsak duvarını kolayca geçilmesine ve açık kalmasına neden olan madde glutendir. Yapılan alıştırmalar
ışığında bakıldığında insanoğlu tohumların ehlileştirerek kullanıldığı ilkel dönemlerden beri Çölyak gibi bir
çok otoimmüne hastalıklarla yüzyüze kalmış . Buğdayların ve tahıl familyasının içinde yer alan gluten yıllar içinde
tarım ve tohum ehlileştirme çalışmaları sonucunda miktarları artarak günümüze kadar ulaşmış . İnsanoğlunun
glutenle sınavı oldukça uzun zamanlara dayanıyor bu sebeple…
İltihaplanma ( Enflamasyon)
Öncelikle enflamasyon nedir sorusuna cevap vermek gerekir. Dilimizde yangılanma olarak geçer amacı bir şeyi
düzeltme çabasıyla yok etme anlamında kullanılır. Küçük bir örnek vermek gerekirse her hangi bir yeriniz mikrop
kaptığında çevresinde apse oluşur işte bu alana enflamasyon bölgesi ne denir. Güncellenmiş kanyaklarda bir çok
hastalığın temelini enflamasyonların oluşturduğu söylenmektedir. Müzminleşmiş kronik enflamasyon ise bedenin
gıdaların yada antikorların düşman olarak algılanmasına bedenin kendi ile şavaşmasına neden olur ve bağışıklık
sistemi kökenli hastalıkla oluşur. Bunlar kilodan, diyabete, metobolik sebepli Alzheimera, hipotroididen, eklem
romatizmalarına, damar içi plaklanma sonu kalp krizi, felç gibi bir çok kadersel sanılan hastalığın zeminini hazırlar.
Sistemler organlardan, organlar dokulardan, dokular özelleşmiş hücrelerden oluşur ama ve lakin işin başı temel yeri
hücredir. Hücre sağlığını koruduğumuzda bir çok hastalığı kapıdan sokmamış oluruz.
Tarihçe (Buğday)
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Gluten sadece çölyaklılar için mi beslenmeden çıkarılmalıdır? Zaten sağlıklıyım bunu bedenim kaldırıyor. Ekmek
ve tüm tahıl ürünleri vazgeçilemez şekilde beslenme planımda diyebilirsiniz ! Kısa bir bilgi vermek gerekiyor 1943
yılında buğdayda yapılan verimliliği artırma çalışmalarıyla bildiğimiz buğday kavramı birden değişti. İsmi buğday
olup içeriği 14 kromozondan 42 kromoza ve 4 yeni genoma sahip oldu. Amaç çiftçilerin gelirlerini artırmak
dünyadaki açlığa son vermekti. Gelin görün ki pekte işe yaramadı.
Dünya üzerinde insanlar halen açlık ve hastalıklarla mücadele etmeye devam ediyor.
Bedenimizin dünyaya açılan gerçek kapısı bağırsaktır. Ağzımız bedenimizin dışı, hücremiz ise bedenimizin içidir.
Bağırsak tamda bu alanda giriş ve çıkışları kotrol eder. Karar mekanizması emilim ve boşaltıma gidecek
olan sindirim artıklarının tamamı bağırsak beynin emrindedir. Her mekanizma gibi onun da kafasının karışmasına
neden olan ağır intihaplı bağırsak hastalıkları, dizanteri-kolera-tifo, E.coli bakterisi , uzun sürei antibiyotik kullanımı,
kronik ishal ve kabızlık vb hastalıklar vardır. Bir kere karışan bağırsak beyni kendini nasıl toparlar? Bazı besinlerin
dışlanması ile ama hangisi ?
Tamda anlatmaya çalıştığımız konunun özü bunu içeriyor… Bozulmuş, genetiği oynanmış bizim yüzyıllardır
tanıdığımızı sandığımız ismi aynı kalmış ama iyi niyetli olmayan insan tarafından değiştirilmiş tahıl tohumları !
Buğday.
Tarımsal verimlilik adı altında yapılan bu yeşil devrim ile buğday doğal olarak sahip olduğu gluten miktarından daha
fazlasına sahip olmuş ve böylelikle… Pişirilme, kabarma, çiğnenebilirlik, mayalanma gibi problemler, aza
indirgenmiş maliyetle aynı zamanda lezzet bağımlılığı sağlanmıştır. Tabi burdaki lezzet unsurunu normalde yağların
sağladığını söylemekte yarar var ama 1950’den yağ miktarlarını ve karbonhidrat oranlarını fazlaca kurcaladıkları için
lezzet tam bir endüstriyel paket halinde bize sunuldu.Gluten sadece kendi başına hastalıklara neden olur demek çok
yüzelsel olur. Gluten bilakis bedeninizin dünyaya açılan duvarında kapanmayan bir kapı görevi yapar. Tahribati
sadece bağırsakla kalmaz bu yüzden. Kitleyemediğiniz hatta basit bir şekilde kapatamadığınız bir kapı ile
hastalıklara karşı güvende olur musunuz ?
Bağırsaklar
Açık olan bağırsak duvarlarında nüfüs eden tanımlanamayan gıda partikülleri gıda duyarlılığı yapmazlar sadece!
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Oto-immün yani kronik enflamasyon oluştururlar.. Doktorların isimlendirmeleriyle bu Beyin ve çevresinde
olursa göz bozuklukları, Alzheimer, DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu), otizm, bunama, duygu
grafindeki iniş çıkış, şizofreni, depresyon, hafıza kayıpları … vb Sindirim sistemi üzerinde gelişirse, ülser, gastrit,
alerjiler, şeker hastalığı, romatizma, atrit, deri döküntüleri çölyak, behçet, gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar…
Kalp, damar sertleşmeleri, düşmeyen kolestrol, insülin direnci ile harap olan dokular ve liste uzar gider.
Biz ne yapmalıyız ?
Kapımızı hastalıklara karşı kilitli tutarak kan-beyin bariyerinin aşılmamasını sağlamakla başlayabiliriz. Yaşama
aktivitesi gösteren her hücre kendi kapasitesince kendisini yenileyip onarabiliyor çünkü!
Buna beyin hücrelerinin de dahil olduğunu söylemekte yarar var yeter ki siz ona gerekli olan yeniliyicileri sunun!
Güncellenmiş bir beslenme tablosu ile bazı ürünleri dışlamak sandığınızdan kolay olabilir. Gluten ve laktozu
hayatınızdan çıkarttığınızda kronik sebebi belli olmayan bir çok şikayetinizden kurtulabilirsiniz.
DESTEKLER (Probiyotikler)

Probiyotiklerle desteklenmiş bağırsak florası direk olarakta bağışıklığınızı sandığınızdan daha çok güçlendirecektir.
Çünkü günlük tükettiğiniz gluten ve laktoz ürünleri yüzünden bazı minarel ve vitaminlerin emilimi söz konusu
olmaz. Ağızdan alınan her madde bağırsaklar tarafından emilemeyebilir bunun temel sebebi olan oyuncuyu
tanıyorsunuz artık! Giriş ve çıkışların kontrolönünü bozan ajanlardır. Glulten, laktoz ve mayalı gıdalar bir çok insan
için gıda duyarlılığı oluşturmakta.. Karbonhidratlar ( Şekerler)
‘Karbonhidratlara verilen değer ve sıklaşan kullanımı neden arttı ?’ demekle başlamak gerekir belkide…
Klasik bir cevapla hemen sorumuzu karşılayalım. Beyinin temel ihtiyacı enerji kaynağı karbonhidratlardır. Beyin
enerjisini şekerden (karbonhidratlardan) sağlar. Güncellenmiş bir çok kaynağa baktığınızda, artık bu kabulün
değiştiğini rahatlıkla sizde görebilirsiz.
Çiğ Sağlıklı Yağlar
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”Beyin, omega 3 ve sağlıklı çiğ yağlara ihtiyac duyar. Enerji kaynağı olarak bakarsak yüksek enerji kaynağı birinci
derecede yağlardır.” Beyin sağlığı için karbonhidrat kısıtlaması kalori hesabından daha mantıklı ve gerçekçi
olacaktır.
Hastalıklar kadersel değil hücrelerden oluşan doku, organ sistem bozulması kaynaklıdır. Bu gün epigenetik bilimden
bahsederken günlük beslenme ve ezgersizleri hafife almak genlerin kışkırtılma sebebi ile ortaya çıkan bir çok
hastalığı görmezden gelmektir. Hastalıklar birden oluşmazlar!
Gluten dışlanması ise sizin ve sağlığınız için koruyucu bir önlem olmasıdır.
Can Hakkaten boğazdan gelir ya da gider!
Sağlıcakla kalın.
Neslihan Aytaç – Hamburg
İstifade edilen kitaplar
Tahıl Beyin – Dr.David Perlmutter
Buğday Göbeği – Dr.William Davis
Alkali Beslenme-Tokuz Ama Açız – Dr.Ayşegül Çoruhlu

5.BÖLÜM SONU
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