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C Vitamini ve Antibiyotik
C Vitamini Antibiyotiklerle Karıştırmak Kanser Kök Hücrelerini Öldürmekte Şaşırtıcı bir şekilde Etkili ve
yeniden nüksetmesini önlemeye yardım ediyor.

Bilim adamları antibiyotikleri C vitamini ile birleştirerek Kanser Kök Hücreleri (KKH) ile mücadele için alışılmadık
yeni bir yol geliştirdiler. Bu karışım sadece tümorleri tedavi etmekle kalmayabilir, ayrıca kanser nüksetmesi şansını
da azaltabilir.
Laboratuarda Doxycyline ve C vitaminini (askorbik asit) karıştırarak yapılan terapiler, test edilen diğer bir anti
kanser ajanı olan 2-Deoxy-D-glucose ile karşılaştırıldığında Kanser Kök Hücrelerini öldürmekte 100 katına kadar
daha etkiliydi.
Yeni çalışma aslında İngiltere’deki Salford Üniversitesi’nden aynı takımın, C vitamininin hücre mitokondrisinin
(hücrenin ana enerji odası) enerji üretimini durdurarak Kanser Kök Hücrelerini öldürmekte nasıl kullanılabileceği
üzerine olan daha önceki çalışması üzerine inşa ediliyor.
Önce antibiyotik, kanserli hücreleri hayatta kalabilmeleri için sadece glikoza bel bağlamaya zorlayarak değişik enerji
kaynaklarına geçiş yapmalarını durduruyor. Teknik ifadeyle hücreleri metabolik olarak esnek olmayan bir hale
getiriyor.Bu da başlı başına bazı kanser hücrelerini öldürmek için yeterlidir.
Gerçi bu sav hepsini içine almıyor ve bilim adamları bazı tümörlerin ilaçlara karşı şundan dolayı dirençli olduğunu
düşünüyor – bunlar vücutta büyümeye devam etmek için alternatif besinlere geçiş yapıyorlar.Bu kısıtlamayı da yerine
koyarak devam edersek, C vitamini ikinci bir yumruk gibi işlev görüp glikoz kaynağını ortadan kaldırıyor ve Kanser
Kök Hücrelerini etkili olarak açlıktan ölüme götürüyor.”Bu senaryoda C vitamini, hücrenin enerji santrali olan
mitokondride enerji üretimi için yakıt sağlayan glycolysis’i önleyici olarak davranıyor” diyor takımdan Federica
Sotgia. Doxycycline and vitamin C’ nin her ikisi de toksik olmadıklarından bu tedavilerin minimum yan etkilerle
geliştirilebileceği umut ediliyor.
Bu arada araştırmanın sadece laboratuar test sonuçlarını kullandığını not etmek önemli.Hayvanlarda ve insanlarda
işleyip işlemeyeceğini görmek lazım.Bunun için kesinlikle bunu evde denemeyin.
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Çalışma, ayrıca özellikle göğüs kanseri üzerine odaklanıyor.Dolayısıyla diğer hastalık türlerinde nasıl çalışacağını da
bilmiyoruz.
Yine de bu umut verici bir şey.Özellikle Kanser Kök Hücrelerini kapsıyor – Bu tür hücrelerin büyüyen ve nükseden
tümörlerin ardındaki ana ajan olduğu ve geleneksel ilaç tedavilerini bloke etmekte rolü olduğu düşünülüyor. Düzenli
kök hücrelerimiz vücutta doğal büyümeye ve biyolojik fonksiyonlara yardımcı olmak için diğer tip herhangi bir
hücreye dönüşebilir ve halihazırdaki sava göre belki Kanser Kök Hücreleri de tümörler için aynısını
yapmaktadır.Eğer Kanser Kök Hücrelerini yıkarsak, kanseri kalbinden vurabiliriz.
Araştırmada gelecek adım, hayvanlarda ve insanlarda kanser hücrelerinde denemeler yapmak.”Bu, C vitamini ve
diğer toksik olmayan bileşimlerin kansere karşı savaşmada rol alabileceğine dair daha öte bir delil olacaktır”
diye açıklıyor takımdan Michael Lisanti.
”Elde ettiğimiz sonuçlar bunun, klinik deneyler için ve geleneksel tedavilere ilave olarak tümör nüksetmesini,
hastalığın daha ileri safhaya gelişmesini ve metastaz oluşumunu önlemek için umut verici bir ajan olduğunu
gösteriyor”
DAVID NIELD 16 HAZİRAN 2017
Bulgular Oncotarget ‘te yayınlanmıştır.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
http://www.sciencealert.com/mixing-antibiotics-with-vitamin-c-could-kill-off-cancercells?utm_content=bufferced5d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Beyindeki Manyetik Antenlerin Kanıtı
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Evrenimizdeki herşey; kozmos, yıldızlar, dünyamız ve bedenimiz, bitkiler, hayvanlar, yiyecekler vb…
elektromanyetik emisyona (yayım) sahiptir. Elektromanyetik dalgalar ya da frekanslar denizinde yaşıyoruz ve bu
frekans denizi içindeki herşey de birbiri ile bağlantılı ve etkileşimde.
Bizler, frekans denizinde data transmitterleri (verici, aktarıcı) olan elektrik varlıklarız. Bedenimiz, bilgiyi proses ve
transfer etmek için elektromanyetik frekansları kullanır ve bunu sadece sinir sistemi ve hormonlar yolu ile yapmaz,
ayrıca, çoğunu tüm hücrelerimizi kaplayan elektromanyetik frekansları çok fazla ileten bağlayıcı doku olan “faysa”
(ince saydam zar) ile yapmaktadır.
Bu bir çeşit organik fiber ağdır. Ayrıca, tüm hücre duvarlarımız, hücre içinde hücrenin neye ihtiyacı olduğu bilgisini,
hem dışardaki çevreden, hem de hücre içinden alan bağlayıcı-bağ dokularından oluşmaktadır.Bu durum aslında
akapunturun da temelini teşkil eder:
Resimde de görüldüğü üzere, iğneler, ilgili meridyenlerdeki (enerji yolları) tıkanmaları-blokajları kaldırarak , tıkanan
enerjinin yeniden akışını sağlayan sanki bir çeşit “anten” gibi davranış sergilerler.Tüm bu enerji yolları, örneğin;
organlara bağlıdır, organlar da belirli duygulara vb… Bu, madde ve enerji, beden ve ruhumuz arasındaki, sağlık ve
refahımızla bağlantılı frekansların dansına güzel bir örnektir.
Vücudumuzda ne zaman bir cep telefonu ya da wifi’ den dolayı bir radyasyon oluşsa, bu, hücrelerin bilgi elde
edinimini ve fonksiyonunu bozar. Hücreler, reseptörleri yoluyla uygun, doğru maddeleri edinemez ve zayıflayıp,,
hastalanır. Ayrıca, elektriksel bilgiyi kullanan bağışıklık sistemimizin beyaz kan hücreleri de daha etkisiz hale gelir.
Çeviren: AylinER
Kaynak: Instagram:Intellecual _activist

Kara Madde SüperAkışkan mı?

Evrenin toplm kütlesinin %85’nin kara maddeden oluşmasına rağmen fizikçiler halâ onun ne olduğu konusunda tam
bir fikre sahip değiller.
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Ancak yeni bir hipozle birlikte kara maddenin yapısının, ne olduğunu tespit etmeye bir adım daha yaklaşılmış
olabiliriz. Çünkü, fizikçiler, tüm zaman boyunca kara maddenin, evrendeki en büyük yapıdaki hayalet parçacıklardan,
küçük ölçekte garip süperakışkan formlara kadar şekil değiştiriyor olmasından şüphelenmekteler ve yakında bunun ne
olduğunu tespit edip onaylayacağımız araçlara sahip olabiliriz.
Kara Madde, evrendeki madde miktarı ile galaksilerimizi birarada tutan yerçekimi miktarı arasındaki açık ve net
dengesizliği açıklamada neredeyse yüzyıl önce ortaya konmuş bir varsayımsal maddedir.
Kara Maddeyi doğrudan algılayamayız, ancak etkilerini çevremizdeki herşeyden (galaksilerin dönme şeklinden,
evren boyunca seyahat eden ışığın bükülmesinden) görebiliriz ve bunların hepsi bize fark edebileceğimizin ötesinde,
daha çok şey olabileceğini de göstermektedir.
Ve şimdi iki fizikçi bize kara maddenin bu zamana kadarki kurallara uymayan, sürekli kural değiştiren bir
yapıda olduğunu öne sürmekte ki bu da bize bu zamana kadar onu çözmenin neden bu kadar zor olduğunu açıklıyor.
Kaliforniya Üniversitesi’nden fizikçi Tim Tant, bu yapılan araştırma için Quanta Magazine adlı dergiye bunun
düzgün bir fikir olduğunu, iki ayrı şekildeki karanlık maddenin böyle bir şeyle tarif edilebileceğini dile getiriyor.
Kara Madde hakkındaki geleneksel görüş; büyük ölçeklerde gözlemleyebileceğimiz,yerçekimi gücünden etkilenen
aksonlar gibi zayıf şekilde bir biri ile etkileşen parçacıklardan oluştuğu.
Kara Maddenin bu “soğuk” formu, çok büyük galaksi kümelerinin davranışlarını tahmin etmede kullanılabilinir ve
bu, evrenin “kozmik ağı” (bilim insanları tüm galaksilerin birbiri ile kara maddeden oluşan gözle görülmeyen ince
liften meydana gelen geniş bir galaksi ağı ile bağlı olduğunu ileri sürmekte) hakkında bildiklerimize de uymakta.
Ancak, her bir galaksiyi ve yıldızlarını galaktik merkeze göre dönme şekillerine bakarak indirgediğimizde, bir şeyler
akla yakın gelmemekte.
Pennsylvania Üniversitesi’nden fizikçi Justin Khoury, evrenin çoğunluğunu oluşturan kara maddenin çoğu sıradan
maddenin bulunduğu noktandan ayrı olduğunu söylemekte. Khoury: “Kozmik ağ ölçeğinde, bu tespit gözlemlerle
çok iyi uyuşurken, ama galaksiler ölçeğinde bakıldığında uyuşmamakta.”
Khoury ve şimdi artık Princeton Üniversitesi’nde olan meslektaşı Lasha Berezhiani, evrendeki hem büyük, hem de
küçük ölçeklerdeki kara maddenin davranışını bağdaştırmamalarının muhtemel sebebinin; formunun
değiştirebilmesinden kaynaklı olabileceğini dile getirmekteler.
Khoruy ve meslektaşı, büyük galaksi kümelerinde “soğuk” kara maddeye sahibiz. Ancak, tekil bir galaktik
ölçekte, kara maddenin “süperakışkan” bir hale geçtiğini düşünüyorlar.
Süperakışkanlar, sıfır sürtünme ve vizkoziteye (akışkanlığa direnç) sahip, soğuk, yoğun bir şekilde sıkıştırılmış bir
madde formudur ve bazen maddenin 5. hali olarak adlandırılan bir Bose-Einstein kondensatı (yoğuşuk, buharın/gazın
yoğunlaşmasından oluşan sıvı) haline gelebilirler.
Ve kulağa garip gelse de, süperakışkanlar, her zamankinden daha çok erişilebilir olmaya başlamıştır.Araştırmacılar,
geçen hafta, oda sıcaklığında ilk kez bir “sıvı- bir süperakışkan formu” gibi davranan “ışık” yaratabildiklerini
açıklamışlardır.
Süperakışkanlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, fizikçiler de, bunların evrende düşündüğümüzden de daha çok
yaygın olabileceği fikrini sunmaya o kadar çok hevesli olabilir.
Quanta Magazine adlı dergiye verdiği demeçte Jennifer Quellette şunları söylüyor “Son zamanlarda daha çok
fizikçi, uzayın aşırı koşullarında süperakışkan fazlarının doğal olarak oluşmasının mümkün
olabileceği konusuna sıcak bakmakta.”
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Nötron yıldızlarında “süperakışkanlar” mevcut olabilir ve bazı araştırmacılar, uzay-zamanın kendisinin
süperakışkan olabileceğini düşünmekteler. Öyleyse, neden kara madde de süperakışkan bir faza sahip olmasın
ki?..
Buradaki düşünce; tekil galaksilerin etrafında bulunan karanlık madde “haleleri-ışık çemberi”nin, süperakışkan
oluşumuna uygun koşulları yaratıyor olabildiği—galaksinin çekimi kuvvetinin, süperakışkanın yoğun bir şekilde
sıkıştırılması ve uzayın soğukluğunun da sıcaklığı uygun bir şekilde düşük tuttuğu– yönünde.
Daha büyük ölçekte bakıldığında, bu yerçekimi kuvvetinin, süperakışanı oluşturmak için çok zayıf olduğu
gözlemlenir. Buradaki kilit nokta; süperakışkan kara maddenin varlığının, yerçekiminin tek başına
açıklayamadığı, tek tek her bir galaksinin garip davranışlarını açıklıyor olabilmesi; kara madde halelerinde
yerçekimi gibi davranan,henüz açıklanmamış ikinci bir kuvvet yaratıyor olabilir.
Quellette: “Bir elektrik alanının düzenini bozduğunuzda, radyo dalgaları elde edersiniz ve yerçekimi alanının
düzenini bozduğunuzda da yerçekimi dalgaları elde edersiniz. Peki, süperakışkanların düzenini bozduğunuzda
ne elde edersiniz? Fononlar (ses dalgalar) elde edersiniz ve bu ekstra kuvvet, yerçekimine ek olarak
işleyebilir.”
Khoury: “Bu, yerçekiminin üstünde ek bir güce sahip olunması açısından güzel bir şey.Bu gerçekten de kara
maddeyle özünde bağlı. Bu, bu kuvveti arttıran kara madde ortamının bir özelliği.”
Bu hipotezin henüz emsalsel bir değerlendirmeye tutulmadığını da bilmekte fayda var. Dolayısıyla, bu fikir tamamen
varsayımsal bir noktada. Ancak, bu alanda araştırma yapanlar için web sitesi arXiv.org’da önceden paylaşılmıştır.
Fakat, yine bu teori, “Modifiye Newton Dinamikleri’ni (MOND)—Newton’un kanunlarının modifikasyonlarının
galaksilerde gözlenlenmiş olan belirli özellikleri hesaba katması gerektiğini söyleyen bir teori—” açıklayabildiği
gerçeği de yadsınmayacak bir durumdur.
Ekip, basın açıklamasında: “Galaksilerde kara maddenin süperakışkan hareketi var ve MOND uygulanmakta.
Ancak, galaksi kümelerinde kara maddenin süperakışkan hareketi yok ve MOND uygulanmamakta.”
Bu hipotezin nereye kadar uzanacağını bekleyip, görelim.Ancak, Khoury ve Berezhiani, süperakışkan olan kara
maddeye dayalı tahminlerini teyit etmek için gerçek ve test edilebilir yollar bulmaya çok yaklaştıklarını
belirtmekteler
Ve tahminleri doğru çıkarsa, bu büyük kozmik gizem hakkında nihayet birşeyler ortaya çıkabilir…
Çeviren: AylinER
http://www.sciencealert.com/this-new-explanation-for-dark-matter-could-be-the-best-oneyet?utm_content=bufferd9b2c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Öksürük ve Hapşırığınızdaki Bakteri 45dk ya kadar Havada
Hayatiyetini Sürdürebilir
Araştırmacılar, bakteri oluşumuna yol açan yaygın bir hastalığın, öksürük veya hapşırık sonrası ortama nasıl yayıldığı
ve de orada kaldığıyla ilgili araştırma yapmak üzere yeni bir teknik geliştirdiler. Sonuçlar gayet güzel.
Çalışma ekibi (pseudomonas aeruginosa’nin(hastane enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilen bakteri türü) hapşırık ya da
öksürükle yayılması sonrası yarı ömür sürelerinin 10 dk olduğunu ve de 45 dkya kadar ortamda kalabildiklerini
buldu.
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Queensland Teknoloji Üniversitesi’nde araştırmacı Lidia Morawska: “Önceki araştırmamızda bu patojenlerin
öksürükle beraber 4 metre mesafeye kadar yayılabildiklerini ve 45 dk havada canlı kalabildiklerini
bulmuştuk” dedi.
“Hapşırık ve öksürükten yayılan, bakteri taşıyan damlacıkların bu kadar mesafeyi nasıl kat ettiklerini ve
aradan geçen uzun zamana rağmen yine de nasıl diğer insanlara bulaştıklarını bulmak istedik.”
P.aeruginosa bakterisi çok yaygın, çoklu ilaç kullanımına dirençli bir patojendir. Vantilatöre bağlı oluşan zatürre ve
sepsis gibi hastane hastalıklarına sebep olabilir.
Bakteri normalde sadece, zaten hastalık taşıyan (bilhassa kistik fibrozis) kişilerde hastalığa sebep olur.
Tüm bu bakteri türleri üzerinde günümüze dek çok derin çalışmalar yapıldı. Buna rağmen hala bir hapşırık ya da
öksürüğün enfeksiyonu nasıl yaydığını tam olarak anlayabilmiş değiliz.
Morawska: “Bu alanda günümüze kadar yapılan araştırmaların çoğu laboratuvarda üretilen biyoaerosollere
ya da havadaki damlacıklara odaklandı. Bu damlacıklar insanlar tarafından üretilen doğal solunum
damlacıklarından farklıdır.”
“Ortamdaki havayla kirlenmeksizin, uzun ve kısa vadede insanlardaki biyoaerosol gelişimini hedefleyen
yepyeni bir teknik geliştirdik.”
Queensland Teknoloji Üniversitesi’nden araştırma ekibi tekniği geliştirdi. Buna göre araştırmacılar aerosollerin
hapşırık ve öksürük yoluyla nasıl yayıldığını, ortamda kalmaya nasıl ve ne kadar süre devam ettiğini incelediler.
Morawska: “Tekniği gösterebilmek için, kistik fibroz ve kronik p. aeruginosa enfeksiyonu olan iki hastanın
öksürmesi sonrası havadaki damlacıklardan örnekler alındı.”
“Öksürükle beraber damlacıklar havaya karışınca, havada kalabilmek için derhal kururlar, soğurlar ve
hafiflerler. Havadaki oksijenle temas sonucu kısmen parçalanırlar ve de daha büyük damlacıkların yok olması
daha uzun zaman alır.”
Bu damlacıkalrın çoğu, içlerinde bakteri yaşayamayacak seviyeye gelene kadar parçalanırlar ve bu da genellikle çok
hızlı olur.
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Araştırmacılar, kuru damlacıklardaki bakterilerin çoğunun 10saniyelik yarı ömür süresi sonucu öldüğünü veya
bozulduğunu gördüler. Ama bakterinin daha küçük bir alt kümesi 10 dk dan fazla yarı ömür süresine sahipti.
Morawska: “Bu da göstermektedir ki, pseudomonas aeruginosa bakterisinin bir kısmı hızlı biyolojik
bozulmaya dirençlidir. Bu yüzden de, enfeksiyon riski oluşturabilecek kadar havada hayatiyetini koruyabilir.
Bu durum özellikle kistik fibrozis gibi solunum yolu hastalıklarını yaşayan kişiler için daha fazla risk
oluşturur.”
Araştırmacılar bunun neden oluştuğuyla ilgili net bilgiye sahip olmasalar da, damlacıkların boyutu ve de solunum
sisteminde oluştuğu noktayla ilgili olduğunu varsayıyorlar.
Morawska: “Biz, damlacıkların solunum siteminde farklı noktalarda oluşması ve de farklı büyüklüklerde
bakteri taşıması nedeniyle bunun gerçekleştiğini düşünüyoruz.”
Bakteri taşıyan daha büyük damlacıkların buharlaşması daha uzun sürer ve bu da onları bozulmaya karşı dirençli
kılarak, daha uzun sürelerde canlılığını koruyabilmesini sağlar.
Her halukarda bu araştırma, hastanelerdeki enfeksiyon kontrolü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve de her daim
geçerli olan uyarıyı desteklemektedir: Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı kapatın, sonrasında da ellerinizi yıkayın.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.sciencealert.com/bacteria-in-your-coughs-and-sneezes-can-stay-alive-in-the-air-for-up-to-45minutes?utm_content=buffer0b814&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Yaşlılarda Daha Güçlü Kas Yapısı Daha İyi Bilişsel İşlev Demek

Özet: Yeni bir çalışmaya göre, yaşlılardaki daha güçlü kas yapısı daha iyi bilişsel yeteneklerle ilişkilendiriliyor. Ama
ellerin sıkı kavrama gücü, gelişmiş bilişsel işlev ile ilişkilendirilmedi.
Kaynak: Doğu Finlandiya Üniversitesi
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Finlandiya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, daha güçlü kas yapısı, yaşlı kadın ve erkeklerde daha iyi
bilişsel yetenek ile ilişkilendiriliyor. “Bilişsel”, beynin alma, depolama, bilgiyi işleme ve kullanma
fonksiyonlarını anlatır. Bulgular European Geriatric Medicine’ da yayımlandı.
Araştırma yapılan grup içinde, ortalama yaşları 66 olan 338 kadın ve erkek bulunmaktaydı. Ellerindeki kavrama gücü
yanı sıra, bacak uzatma, esnetme, pres gibi 3 alt vücut egzersizi ve de göğüs presi, kürek çekme gibi 2 üst vücut
egzersizi değerlendirmeleriyle kas güçleri ölçüldü. Alt vücut ve üst vücut kas gücünü gösteren toplam skorlar ayrı
ayrı hesaplandı ve bilişsel fonksiyon değerlendirildi.
El kavrama gücünün ölçülmesi nispeten daha kolay ve de hızlıdır. Pek çok araştırmada kas gücü ölçümü olarak da
sıklıkla kullanılmaktadır. Ama bu yeni çalışma, sadece el kuvvetine ve yaşa bağlı kas gücü ile bilişsel fonksiyon
arasında bir bağlantı gösteremedi. Fakat üst ve alt vücudun kas gücünü gösteren toplam skorlar örnek alındığında, kas
gücü ve bilişsel fonksiyon arasında bir bağlantı gözlemlendi.
Bulgular göstermektedir ki, kas gücünü ölçerken ellerin yakalama kuvvetini bir taraf bırakıp, üst ve alt vücut üzerinde
incelemeler yapmak yerinde olabilir. Çünkü kas gücü ve bilişsel fonksiyon arasındaki ilişkiyi onlar daha iyi
yansıtmaktadır.
Egzersizin sağlık açısından çok çeşitli faydaları olduğu bilinmektedir. Güç artırıcı antrenman yapmak da, herkes için
kas kütlesini artırmanın ve kas gücünü geliştirmenin bir yoludur. Ama bilişsel fonksiyon özellikler ile kas gücü
arasındaki bağlantı bakımından konu bugüne dek pek araştırılmamış. Bu çalışma, kas gücünün ölçülme metodu ve de
bilişsel fonksiyonun kas gücü üzerindeki rolü bakımından, konuya yeni bir bakış açısı getirmiştir. Çalışma 2005-2011
yılları arasında Kuopio Araştırma Enstitüsü’nde yapıldı ve Finlandiya’nın doğusunda yaşayan 1400den fazla kadın ve
erkek deneği kapsadı.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/aging-muscle-strength-cognition-6974/

Tam Güneş Tutulması – 21 Ağustos 2017
Oluşacak Güneş Tutulmasına Hazırlanma
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Şimdiye kadar sanırım herkes Ağustos ayında gerçekleşecek tam güneş tutulmasını duymuştur. 21 Ağustos’taki
tutulmanın kısmen batı kıyılarında sabah 09:04:32 başlayacak, tam halini saat alması 10:15:56 da olacak ve toplam
faz bundan tam 2 dakika sonra oluşacak ve 1 saat 18 dk. süren ikinci fazla birlikte tutulma son bulacak. İlginç olan
nokta ise; Amerika kıtasının tam üzerinden geçen bu tutulma hattı gölgesinin deprem bilimcilere göre 26 ya da 27
Ocak M.Ö 1700 de meydana geldiği tahmin edilen mega depremin merkezüssü ile aynı olduğuna inanmaları.
Ürkütücü Bir Potansiyel Sahip Bir Tutulma:

Amerika Kıtasının batı yakasındaki tutulmanın ikinci fazının yaklaşık 12 dakika öncesinde tutulma, bulunduğu
lokasyonda en uzun süreli (2kk 40 saniye) tutulma halini alacak. Toplam tutulma sürecini değerlendirdiğimizde bu
tutulmanın merkezi ve tutulma alanı 71 mile (115km) kadar yayılan en geniş alana sahip. Ayrıca bu tutulma, ünlü
Amerikan durugörü sahibi Edgar Cayce’nin doğum yeri olan Hopkinsville,Kentucky’de de olacak. O bazı psişik
okumalarında Batı Amerika’nın eninde sonunda okyanusla kaplayanacağını öngörmekte ve trans halindeyken de
kendisine jeolojik olarak daha güvenli yer olan Virginia Sahiline ailesiyle taşınması söylenmişti. Kendisi de öyle
yapar ve psişik okumaların temelini oluşturduğu Vakfı (Araştırma ve Aydınlanma Birliği) da Onun 1945 yılındaki
vefatından sonra orada kurulur.
Metafizik konusunda yaptığım bunca senelik araştırma ve çalışmalarım neticesinde şunu söyleyebilirim ki; meşru
psişizm gelecekteki bir olayın çeşidini ve yerini tespit edebilir,ancak, tam vaktini söylemek çok zordur. Aynı şekilde
deprem bilimciler için de depremi tahmin etmek zordur. Pek çok yıllar boyunca meydana gelen durumlardan genel
bir kanı ortaya çıkarıp, olasılık tahminleri çıkarılabilinir. Bu tahminlerde genel lokasyon ve minimum magnitüd
tahmin edilebilir. Ancak, deprem için net ve kesin belirli bir zaman verilemez. Bu tahmin pek çok durumda
imkansıza yakındır.
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Ancak, tutulmaların çok büyük depremlerle bağlantısı konusunda yaptığım araştırmada, bu gibi olayların
zamanlamasını tahmin etmede bir kaç on yıl yerine bir kaç yıla kadar daraltabiliriz. Olayın oluş zamanı tam olarak
bilinmese de, olma olasılığı daha yüksek bir ihtimalle tahmin edilebilir.
Sismik olarak aktif bir bölgede gerçekleşen tutulma ile belirli büyüklükteki deprem (en az 6.6 büyüklüğünde)
arasındaki zaman, tutulmanın tipine göre değişir. Ancak,tutulma hattının merkezinden bir kaç yüz mil içinde
meydana gelen depremleri ve pek çok tutulmayı inceledikten sonra genel bir kalıp açığa çıkar. Depremlerin olma
olasılıkları tutulmayı takip eden 1 yıl 3 ay ya da 7 ay içinde ve 3.5 yıl-4 yıl içinde olabilir.
Hazırlanmak İçin Uygun Zaman Gibi Gözüküyor:
Tıpkı çok büyük depremlerin her zaman ön şokların akabinde meydana gelmeyeceği gibi, güneş tutulmaları da her
zaman bir depremin olacağını göstermez. Ancak,bazı sismik bölgelere göre depremleri önceden tahmin etmede
geçmişteki tarihlere bakılırken, diğer bölgelerde gerçekleşen depremlerin çoğu da bir uyarı olmadan da meydana
gelebilmektedir. Benzer olarak, bazı tutulma tipleri depremin habercisi olarak bilinirken,diğerleri öyle olmayabilir.
Araştırmada, tam güneş tutulmaları, halkalı tutulmalara nazaran, belirli sismik olayların zamanlaması ile
ilişkilendirildiğinde çok daha fazla deprem oluşturma potansiyeline sahiptir ve bir tutulmanın bağlı olduğu Saros
Döngüsü, ne gibi belirli bir sismik olayın bu tutulmayı takip edeceğini de belirler.
Büyük depremlerle ilişkisine baktığımızda, potansiyeli en aktif olan güçlü Saros Döngülerinden biri de bu en yeni
olan döngüdür. Bu döngü Saros #145 olarak bilinir. Diğer 40 aktif Saros Döngülerinden bir tanesidir. Saros dizisi
#145, 1.370 yıl sürer ve 77 tutulma olayı içerir. Genellikle,parçalı, halkalı ve tam olarak eşit sayıdadırlar. Ancak bu
Saros döngüsünde 41 tam tutulma, 34 parçalı tutulma ve sadece bir halkalı tutulma ve bir hibrit tutulma olacaktır.
Her bir Saros dizisinde, tutulma döngüsü 18 yıl 11 ay 8 saatlik döngülerle ayrılır. Saros #145 döngüsü, yeni bir döngü
olduğu için, şimdiye kadar sadece bir kaç tane tutulma meydana gelmiştir. Bunlardan 5 tanesi 1927, 1945, 1963, 1981
ve 1999 yılında olmuştur ve 1981’deki döngüde 5 yıl içinde en az 7.5 şiddetinde depremler olmuş ve bunların
lokasyonu tutulmanın gölge hattı merkezinden 644 km’den daha az bir uzaklıkta meydana gelmiştir. Bugüne kadar
her tutulmadan sonra ortalama iki büyük deprem olmuştur.(bazısı tutulmadan hemen 6 gün sonra, bazısı da 4 yıl 9 ay
26 gün sonra olmuştur.)
Depremlerin %90’ı yaklaşık 4 yıl içinde,%70’i 1yıl 7 ay içinde ve %30’u tutulmayı takip eden bir kaç gün içinde
olmuştur.
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Bu Tutulmanın Tehlikeli Olarak Kabul Edilmesinin Kanıtları:
Daha önce de açıkladığım üzere bütün tutulmalar potansiyelleri açısından eşit sismik tehlikeler yaratmamaktadır.
Aynı şey Saros döngüleri için de geçerlidir. Saros Dizi #145’e gelince, diğer serilere göre bu dizideki tam güneş
tutulmasından hemen sonra belirgin bir sismik olayın meydana gelme ihtimali nispeten çok daha yüksek.
Bir örnek vermek gerekirse; 20 Temmuz 1963 yılındaki tutulmadan sonraki 1 yıl 5.5 ay sonra 8.5 ile 9.2 arası şiddette
3 deprem tutulma gölge hattının merkezinde meydana gelmiştir.Dünya çapında bu ölçekte depremler bir daha 39 yıl
boyunca meydana gelmemiştir.
1963 yılında gerçekleşen tutulmayı takiben meydana gelen rekor şiddetteki depremlerden sonra bir başka büyük
ölçekteki deprem, 11 Ağustos 1999 yılındaki tutulmadan hemen sonraki 6. günde 7.6 şiddetinde tutulma hattının
merkezine 266 km uzaklıkta meydana gelmiştir ve çok fazla ölümle sonuçlanmıştır. Bundan 3 ay sonra da tutulma
yolunun merkezinden 173 km uzaklıkta 7.2 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiştir.

Türkiye’de gerçekleşen bu iki deprem sonucunda en az 18.000 kişi vefat etmiştir. Aynı tutulmadan 1.5 yıldan az bir
süre sonra Hindistan’da 7.7. şiddetinde bir deprem önceki depremin gölge hattı merkezinde meydana gelir. Bu sismik
olayda da yaklaşık 20.000 kişi vefat etmiştir.
21 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelecek tutulma,Saros #145 diye adlandırılan aynı güneş tutulması döngüsünün
bir üyesi.Ancak bu tutulmanın gölge hattı tüm Amerika kıtası üzerinden geçmekte ve bu sismik bölge üzerinde uzun
zamandır yıkıcı depremler gözlemlenmemekle beraber, bu tutulma ile tutulmayı takip eden 5 yıl içinde, hatta 1 yıl 7
ay yıl içinde çok yıkıcı iki büyük depremin oluşma ihtimalinin çok yüksek duğu da gözükmektedir.
Amerika’daki Potansiyel Depremlerin Olası Tarihleri ve Lokasyonları:
İstatiksel olarak,geçmiş tarihe bakıldığında, belirgin bir sismik olayın olma ihtimali; tutulma hattı merkezine 644 km
uzaklıkta ve 1 Mart 2019 tarihinde (bu tarihin 75 gün öncesi ve sonrasına da bakılmalı) ancak Mart ayı diğer aylara
göre olasılık potansiyeline sahip ve ikinci olarak da Aralık 2017 tarihi.
Bu sismik durumun gerçekleşme ihtimali yüksek olmasından dolayı, sizler tabii ki bunun nerelerde ve potansiyel
şokunun da ne kadar büyük olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz… İşte size bazı bilgiler:
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Tutulma hattı doğrudan Charleston,Güney Karolina’dan geçiyor. Bu lokasyon,31 Ağustos 1886 yılında 7-7.2 şiddeti
civarında meydana gelen depremin yeri. Bu depremde pek çok kişi vefat etmiştir. Gölge hattı doğrudan aynı
lokasyonun güneyinde olan bu deprem, tutulmadan 2.5 gün sonra meydana gelmiştir. Geçmişteki ile aynı lokasyona
sahip bu tutulmadan meydana gelecek depremin şiddeti 6.6 ya da daha büyük bir ölçekte olma ihtimali çok yüksektir.
Tutulma hattı, 16 ya da 17 Aralık 1811’deki Misouri’nin New Madrid bölgesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki
depremin merkezüssü gibi, 200 km içinde olucaktır. Bazı kişiler bu bölgede çok büyük ölçekteki bir başka depremin
olmayacağını söylemekte. Benim izlemim de aynı ölçekteki bir başka depremin oluşması için gerekli enerji birikimi
için belki de bir 200 yılın geçmesi gerekebileceği yönünde. Ancak, yine de bu bölgede 6.6 şiddetinde oldukça yıkıcı
bir depremin de oluşma ihtimali kuvvetle mevcut.

Bu tutulma hattı, Ocak 1700’de 8.7 -9.2 şiddetinde meydana gelen depremin merkez üssü olan Cascadia Subduction
Zone (merkez üssü Kuzey Amerika’nin Pasifik okyanusuna bakan kısmındaki, Juan de Fuca ve Kuzey Amerika
yeryüzü plakalarını ayıran bir sismik bölge) adlı alan üzerinden doğrudan geçiyor.
Bazı insanlar medyadaki abartılı haberlere dayanarak bu bölgede benzer şekilde deprem olma şansının olmadığını
düşünmekteler. Ancak, 1700 yılındaki deprem şiddetinden daha az 7.5-8.4 arası bir şiddette Oregon ve Kaliforniya
sahillerinin sınırında Merkez üssünün güneyinde 322 km uzaklıkta olan depremde Cascadia Subduction Zone’daki
tabakanın kısmî kırıldığı (merkez üssü Kuzey Amerika’nin Pasifik okyanusuna bakan kısmındaki, Juan de Fuca ve
Kuzey Amerika yeryüzü plakalarını ayıran bir sismik bölge) bir başka büyük deprem olma olasığı mevcuttur.
Ayrıca bir başka olasılık da: San Francisco koyunda Hayward fayı üzerinde en az 6.7 şiddetinde bir depremin olması.
Eğer deprem burada olursa, Saros döngüsü içindeki tutulmalara bağlı gerçekleşen geçmiş tarihteki depremlere
bakıldığında bu,istisnai bir durum olucaktır. Bir başka deyişle, Saros dizisi içindeki 5 tutulmayı takip eden neredeyse
12 deprem,tutulma hattının merkezine 644 km uzaklığında olurken, San Francisco Koyu bölgesinde bu 800 km
uzaklıkta olacaktır. Ayrıca, 7.5 ve daha üstü büyüklükteki depremlerin %80’i tutulma merkeziden 322 km uzaklıkta
gerçekleşmiştir.
Amerika’da tutulma gerçekleştikten sonraki bir kaç yıl içinde daha az tahmin edilen bir yerde de yıkıcı bir depremin
meydana gelme ihtimali de vardır. Örneğin; Montana ya da Idaho gibi yerler deprem için potansiyel lokasyonlar
olabilir. Bu yerler daha önce bahsedilmediyse de deprem için çok güçlü potansiyele sahiptir.
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Ayrıca çok düşük ihtimal de olsa 21 Ağustos’daki tutulmadan sonraki 5 yıl içinde Amerika’da büyük bir deprem
olmayabilir de. 145. Saros döngüsü içinde 1981 yılında böyle bir durum olmuştu.Ancak, 1980lerin başından ortasına
kadarki devre, istisnai olarak 7.5 şiddetinde depremler için yavaş seyreden bir devreydi. Astrolojik göstergelere göre,
2017’nin sonundan en azından 2019’un ortasına kadar,sismik olarak çok daha fazla olayın meydana gelmesi
beklenmektedir.2017 Ağustos’unda meydana gelecek tutulmanın akabindeki 5 yıl içinde New Madrid veya
yakınındaki bölgelerde herhangi bir deprem olmazsa, 8 Nisan 2024 yılında ikinci tam güneş tutulması 2017’dekinin
hattı üzerinde gerçekleşecek ve 1811 yılı Aralık ayında olan 7.7 şiddetindeki deprem bölgesinden de çok az bir
mesafe uzaklıkta oluşacaktır.
Amerika Kıtasını Dair Son Notlar:

Son olarak, bu yazıda Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasına bağlı, tutulmayı takip eden 5 yıl içinde
en az bir sismik olayın olasılığından bahsederek,okuyucuya bazı fikirler vermek istedim. Tutulmanın merkezinden
644 km uzaklıkta 7.5 veya da fazla büyüklükte depremin olma olasılığını yukarıda yazmıştım. Diğer olasıklar da
şunlar olabilir:
1.Tutulmadan 1 yıl 3 ay-1 yıl 7 ay sonra: Mayıs ortası
2.Tutulmadan sonraki ilk 144 gün:21 Ağustos 2017 -Ocak ortası ya da ilk 5 ay 2018
3.Tutulmadan sonraki 3.5 sene -4 yıl: 2021 Şubat sonu -2021 Ağustos sonu
4.Tutulmadan sonraki 4.ay-1yıl 3 ay: 2018 Ocak ortası-2018 Aralık ortası
5.Tutulmadan sonraki 1 yıl 7 ay-3.5 yıl:2018 Mayıs ortası-2021 Şubat sonu
6.Tutulmadan sonraki 4yıl 1 ay-5 yıl:2021 Ağustos sonu-2022 Ağustos sonu.
Not : 21 Ağustos’da gerçekleşecek tutulma hattının gölge merkezinden 644 km uzaklıkta herhangi bir sismik olayın
gerçekleşmeme ihtimali % 15’dir.
Çeviren : AylinEr
https://exemplore.com/astrology/Profiling-the-Total-Solar-Eclipse-of-August
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Bağırsak Bakterisi ile Duygular Arasındaki Bağlantı

Özet : Yeni bir çalışmada, insan beynin ruh hali, duygu ve davranışlarla ilişkili bölgeleri ile bağırsak bakterileri
arasında etkileşim olduğunu ortaya koymakta.
Araştırmacılar, duygu, ruh hali ve davranışla ilişkili beyin bölgeleri ile etkileşen bağırsak
mikroorganizmalarını tespit ettiler. Bu, sağlıklı insanlardaki mikrobiyal kompoziyon ile ilişkili davranışsal ve
nörobiyolojik farklılıkların olduğuna yönelik ilk tespit olabilir.
GENEL BİLGİ
Beyin-bağırsak-mikrobiyota etkileşimleri, insan sağlığı ve davranışlarında önemli bir rol oynayabilmekte. Önceki
araştırmalar, bağırsaktaki mikroorganizma topluluğu olan mikrobiyotaların, davranış ve duyguları etkileyebileceğini
öne sürmektedir. Kemirgen hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, bağırsak mikrobiyotalarının, endişe ve
depresyon gibi duygusal ve sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini gösterse de insanlar üzerindeki etkisi hakkında
çok az kanıt mevcuttu.
Bu araştırma ile araştırmacılar, bağırsak mikrobiyota profillerine göre sağlıklı kadınların beyin ve davranış
özellilerini tespit etmeye çalışmışlardır.
METOD
Araştırmada 40 kadından dışkı örnekleri alınır ve onlara bazı aktivite ve duygusal tepki uyandıran resimler
gösterilerek manyetik rezonans görüntüleme ile beyin aktivitelerine bakılır. Kadınlar, bağırsak bakteri birleşimine
göre iki gruba ayrılır:33 kişide “Bacteriodes” adlı bir bakteri tepsit edilirken, kalan 7 kadında da “Prevotella” adlı
bir bakteri görülür. Bacteriodes’li grupta, bilginin karmaşık işlenmesiyle ilgili frontal korteks ve insulada
bulunan gri maddenin daha kalın olduğu görülür. Ayrıca, onların, hafıza prosesi ile ilgili bölge olan
hipokampusları, daha büyük bir hacme sahiptir. Buna karşılık, Prevotella’lı grup, duygusal, dikkat ve duyuya
yönelik beyin bölgeleri arasında çok daha fazla bağlantıya sahiptir ve hipokampus gibi pek çok beyin
bölgesinin hacmi de daha azdır. Bu gruptaki kadınların hipokampusu, negatif görüntüler izlerken daha az
aktfitir. Ayrıca, onların, Bacteriodies’li gruba göre, kaygı, sıkıntı, sinirlilik gibi negatif duygu içeren
görüntüleri izlerken daha az olumsuz duygu seviyesine sahip oldukları tespit edilir.
ETKİ
Bu sonuçlar, sağlıklı insanlardaki beyin-bağırsak- mikrobiyata etkileşimleri kavramını desteklemekte.
Araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin, beyin gelişimini ve hoş olmayan bir durumla karşı karşıya kaldığında ortaya
koyduğu aktiviteyi etkileyip etkilemediğine ya da beyinin mevcut farklılıklarının bağısakta bulunan bakteriler
yüzünden olup olmadığına yine de tam olarak emin değiller. Ancak, her iki olasılık da, insan duyguları konusundaki
düşüncelerde önemli değişikliğe yol açabilir.
Çeviren:AylinER
http://neurosciencenews.com/gut-bacteria-emotion-7013/
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Evren Kendini “Hiç”ten Yaratabilir mi?

Her Çarşamba, Michio Kaku fizik ve futuristik bilimle ilgili okuyucuların sorularını yanıtlayacak. Dr. Kaku’ya
soracağınız bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum bölümüne yazın ve Çarşamba günleri sorunuzu cevaplayıp,
cevaplamadığını kontrol edin.
Bugün, Dr. Kaku , Brian Flatt’in sorduğu soruya yanıt vermekte..
Soru: Stephen Hawking’in yeni kitabı “The Grand Design-Büyük Tasarım”da, yerçekimi kanununa göre evrenin
kendisini “Hiç”ten yaratabileceğini ve bunu yapabileceğini söylüyor. Ancak, ben, Einstein’ın açıklamalarına göre,
yerçekiminin kütlenin bir işlevi olduğunu düşünmüştüm.Kütle olmadan yerçekimine nasıl sahip olabiliriz ve
dolayısıyla, yerçekimi kütleyi nasıl açıklayabilir, yani yerçekimi ile kütleyi nasıl açıklayabiliriz?
Dr. Kaku: Stephen’ın yeni kitabında, Einstein’ın hayatının 30 yılını harcadığı Herşeyin Teorisinin, sicim-string
teorisi ya da onun en son hali ile M-teorisi olduğunu söylüyor.
Sicim teorisinde, çoklu evrenler vardır. Evreni genişleyen bir sabun köpüğü-balonunun yüzeyi gibi düşünün ve bizler
bu kabarcıkların-köpüklerin yüzeyinde yaşamaktayız. Ancak, sicim teorisi, tıpkı köpük banyosundaki köpüklerde
olduğu gibi birbiri ile çarpışan başka köpüklerin(kabarcık-balon) olması ve bu çarpışmadan ortaya çıkan bebek
kabarcıkların-köpüklerin de bulunması gerektiğini öngörmektedir.
Peki ama tüm bu evren nasıl oluyor da “Hiç”ten meydana gelebiliyor? Görünen o ki, bu durum, madde ve enerji
konusuna uymamakta. Ancak, bunun basit bir cevabı var. Madde, elbette, pozitif enerjiye sahip. Ancak, yerçekimi
negatif enerjiye sahip. Örneğin; dünyayı güneşten ayırmak için enerji eklemeniz gerekir. Güneş sisteminden kopup,
uzaklaşması için, dünyanın sıfır yerçekimi enerjisine sahip olması gerekir. Bu orjinal güneş sisteminin negatif
enerjiye sahip olduğu anlamına gelmektedir.
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Hesaplama yaparsanız, evrendeki maddenin toplamının, negatif yerçekimi enerjisinin toplamını iptal edebileceğini
ve sıfır (veya sıfıra yakın) net madde/enerji ile bir evren elde edilebileceğini bulursunuz. Yani bir anlamda
evrenler,sıfır- bedavadır! Yani evreni yaratmak için bir enerji gerekmez. Tüm evreni yaratmak için net madde ve
enerji kullanılmamaktadır. Bu şekilde, köpük banyosunda köpükler-kabarcıklar çarpışabilir ve bebek baloncuklar
yaratabilir ya da basit bir patlama “hiç”ten meydana gelebilir.
Bu, büyük patlamanın şaşırtıcı resmini bize vermekte; evrenimiz belki de iki evrenin çarpışmasından (büyük
splat teorisi) doğmakta ya da ebeveyn bir evrenden filizlenen bebek bir evren ya da basit anlamda “hiç”ten
var olmaktadır. Dolayısıyla, evrenler her an yaratılmaktadır. (Fakat, Hawking bir adım daha ileri gidiyor ve
burada Tanrıya ihtiyaç olmadığını söylüyor. Çünkü, Tanrı evreni yaratmak için gerekli değildir. Ben o kadar ileri
gitmem.. Benim bu konudaki tutumumu bilmek istiyorsanız, daha önceki blog yazımı okumanızı tavsiye ederim.)
Çeviren : AylinEr
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/can-a-universe-create-itself-out-ofnothing?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1500041651

Beyin Devre Çalışması Depresif Belirtilere Anahtar Bağlantılar
Buluyor
Özet: Araştırmacılar belirli nöral devreler arasında bariz davranışsal depresyon belirtilerine bir bağlantı keşfettiler.
Cell’de yayımlanan çalışma, ağları değiştirmenin sosyal içe kapanma ve savunmasızlık gibi belirtileri düzeltmeye
yardımcı olduğunu rapor ediyor.
Kaynak: UCSD
Belirgin beyin yollarını değiştirmenin sosyal içe kapanma ve savunmasızlık davranışı gibi belirtilere yardımcı
olduğu bulundu.
Kaliforniya San Diego Üniversitesi bilim adamları beyindeki belirgin hatları depresyonun bariz davranışsal
belirtileriyle bağlantıladılar.
Cell Dergisinde yayımlanan bir çalışmada, UC San Diego’nun Biyoljik Bilimler Bölümü araştırmacıları fare
çalışmalarında umutsuzluk ve savunmasızlık hisleri ile bağlantılı beyin devreleri buldular ve bu belirtileri
azaltabildiler, hatta tersine çevirebildiler.
Çalışmanın ilk yazarı, bir UC San Diego mezunu olan Daniel Knowland, ”Depresyon çalışmalarına değişik beyin
alanlarının ve değişik beyin devrelerinin çok farklı depresyon görünüşlerine aracı veya yardımcı olabileceği
hissiyatı ile bir yaklaşımda bulunduk” dedi.”Mesela, A beyin alanı iştah kaybına katkıda bulunurken, B beyin
alanı sosyal kapanıklığa vesaire”
Nörobiyoloji Bölümü’nde bir asistan profesör ve kıdemli yazar olan Byungkook Lim, sonuçların depresyonlu
insanlara uygulanması için çok daha fazla çalışma ve değerlendirmeye gereksinim olduğunu, fakat hayvan
modellerdeki yeni araştırmaların sağlam temel teşkil ettiğini söyledi.
Lim, ”Bu, spesifik belirtilere sahip değişik depresif davranış tiplerinde değişik beyin devrelerinin işe dahil
olduğunu gösteren açık deliller sağlayan ilk çalışmalardan biridir” dedi.”Beynin her bölgesi farklı hücre tipleri
ve bağlanabilirlik özellikleri ile farklıdır, dolayısıyla eğer bir devre alanının kısmi olarak bir belirtide işe
diğerlerinden daha çok dahil olduğunu teyid edebilirsek, sonuçta bir depresyon hastasını herkese uygulanan
aynı tip tedavi şeklinden daha verimli bir şekilde tedavi edebiliriz.”
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NeuroscienceNews.com resmi sadece görsel tasvir amaçlıdır.
Araştırmacılar belirgin davranışlarda işe dahil olan beyin yolları ve farklı nöron alanlarını araştırmak için resimleme
teknikleri ve sosyal strateji davranışsal modellerini de kapsayan değişik araçlar kullandılar.
Beynin ventral pallidum (bazal ganglia’nın bir kısmı) bölgesinde altta yatan depresif davranışa anahtar olarak iki
nöron grubu tanımlandı.
Yeni çalışma, depresyon özellikleri gösteren bir farede bu iki alandaki yolların spesifik olarak düzenlenmesinin,
sağlıklı bir fareninkine benzer davranışsal değişikliklerin gelişmesine yol açtığını buldu. Bundan daha önemlisi, bu
çalışma depresyondaki değişik beyin alanlarının arasındaki etkileşimi anlamak için güçlü bir kavrama sağladı. Daha
önceki çalışmalar beynin değişik alanlarının yalnızlıktaki rolü üzerine odaklanmıştı. Yeni çalışmada araştırmacılar
değişik bölgeler arasındaki bağlantıları ve birinin diğerine nasıl etki ettiğini de inceleyebildiler.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
http://neurosciencenews.com/depression-brain-network-7089/

Her Yerdesiniz !
Her yerdesiniz! Kuantum teorisine göre, insan doğmadan önce de bilinci mevcuttur.
Kuantum bilimi her zaman var olduğunuzu ve de var olacağınızı söylüyor.
Biyolojik ve medikal kimya alanında uzmanlaşan çok saygıdeğer bir bilim adamına göre, siz ve bilinciniz doğmadan
önce bile vardınız.
Bilim insanları neden ve nasıl bilinçli varlıklar olduğumuz konusunda hala şaşkın durumdalar.
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Teorilerden birisine göre bilinç, kuantum -atomaltı- skalada, evrende daima var olan enerjiyle oluşur.

Teori Einstein’in meşhur sözüne dayanmaktadır: “Enerji yaratılamaz ya da yok edilemez. Sadece bir yapıdan
başka bir yapıya dönüştürülebilir.”
Dr David Hamilton, kuantum parçacıklar sayesinde tüm bilincin her zaman evrende var olduğunu ve de olacağını
söyledi. Doğduğunuzda ise bu durum fiziksel bir yapıya dönüşür.
Dr Hamilton: “ Her birimizin doğmadan önce bile dünyada var olduğumuza inanıyorum. Her birimiz şu anda
fiziksel bir boyuta odaklanmış saf bilinçleriz.”
“Bilim bazen yaşamın rastgele olduğunu söyler; rastgele oluşan atom altı parçacıklardan kaynaklanmaktadır.
Ama ben buna pek katılmıyorum.”
“Yaygın bilim, bilincin, beyin kimyasının bir yan etkisi olması gerektiğini söylemektedir.”
“Ama ben beynin bilinci sadece etkilediğine inanıyorum. Tıpkı bir televizyonun bağlantı kalitesinin, sinyal
sürecini ve de dolayısıyla da sizin aldığınız görüntü kalitesini etkilemesi gibi.”
“Televizyon programı yaratmaz; beyin de bilinci yaratmaz.”
“Bilinç kainatın temelidir; gerçekliğin her bir dokusuna örülmüştür. Bilinç, zaman ve mekanın ötesine
geçmektedir.”
“Eğer saf bilinç olarak var olduğunuz fikrini kabul ederseniz, o zaman doğmadan önce var olmuş olmalısınız.”
“Gerçekten her yerdesiniz. Her yerde.”
Dr Robert Lanza da benzer bir teoriyi paylaşıyor. Lanza, bilincimizin (mind), bedenlerimizdeki enerji yoluyla var
olduğunu, fiziksel yapımız son bulduğunda da biocentrism (biyomerkezcilik) adını verdiği bir süreçle serbest
kaldığını söylüyor.Fiziki bedenlerimiz öldüğünde, bilincimizin (consciousness) enerjisi kuantum boyutta devam eder.
Dr Lanza, sonsuz sayıda evrenler olduğunu ve de muhtemelen olabilecek her şeyin bu evrenlerin birinde
gerçekleştiğini söylüyor.
Sonuç olarak, bilincin paralel bir evrende var olmaya devam ettiğini iddia ediyor.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.express.co.uk/news/science/828324/Human-consciousness-universe-quantum-theory/amp

19

İnsan DNA’sının 5 Yıl İçinde Sentezleneceği Bulundu!.
İnsan Genom Projesi, şimdiye dek DNA üzerinde yapılan en geniş kapsamlı bilimsel çalışmadır. Proje sayısız
bulgular sundu. Bu bulgular da henüz tıp ve toplumu yeni şekillendirmeye başlıyor.

Bir şeyler netleşmeye başladı. DNA yı okuyabilmek onun hakkında her şeyi biliyor olduğunuz anlamına gelmiyor.
Yeni bir program, konuyu daha iyi anlayabilmek için tüm genomları çizimden yazıya geçirmeye çalışıyor. Buna bitki,
mikrop, hayvan ve insan DNA sı da dahil. Ama insan DNA sı üzerine yapılan çalışma, bunun doğru olup olmadığı
konusunda çok büyük bir tartışmaya yol açtı.
Günümüzde toplamda yaklaşık 3 milyar baz çift ile tüm insan genomu gözlerimizin önünde. Bunlar Adenine(A),
cytosine (C), guanine (G) ve thymine (T). Bir araya geldiklerinde, bildiğimiz ikonik çift sarmalı oluştururlar. Genom
o kadar karmaşıktır ki bilmediğimiz ve anlamadığımız çok fazla şey var. Mesela hala bu baz çiftlerinin birbirleriyle
nasıl bir etkileşim-çalışma içinde olduklarından emin değiliz.
Peki o zaman genetik bilimi nasıl ilerleme kaydedebilir? Bir şeyleri parçalamadan, parçaladığınız şeyleri tekrar bir
araya getirip yeni baştan kendiniz yapmadan, o şeyi tam olarak anlayamazsınız. Ünlü fizikçi Richard Feynman’ın
dediği gibi “Yaratamadığım şeyi, anlayamam.”
Esas hedef nükleotitler içinde saklı bilgiyi kullanarak, kendi genomumuzu ve de diğer organizmalarınkini insan
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kullanmaktır. Bunların arasında hastalıkları iyileştirmek, daha fazla ve daha
sağlıklı besinler üretmek ve belki de bir gün insan bedenini mevcut kapasitesinin ötelerine geliştirmektir. Bu yolda
ilerlemek beraberinde bir sürü etik soruyu da ortaya atmaktadır.
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Bu yüzden
geçen yıl Harward Tıp Fakültesi’nde konuda uzman dünya çapında100den fazla kişi gizlice toplandı. Katılımcılardan
toplantılarda yer alan bilgilerini paylaşmamaları istendi. Bazı bilim insanları toplantıları küçük gördü çünkü basın
davet edilmemişti. Olayın amacı İnsan Genom Projesi Yazımı (GP-W) oluşturmaktı.
Bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 250 araştırmacı yeniden New York’ta buluştu. Organizasyona katılanlar,
projenin lojistik, etik ve de uygulamalar hakkındaki detaylarını konuştular. GP-W nin ardındaki grup şu anda
projelerinin ilk atılımı için 100 milyon dolar arayışındalar. Geçen yıl ki kapalı oturumdan ve yapılan eleştirilerden
dolayı bilim adamları artık proje hakkında daha açık davranıyorlar. Hatta konu hakkında detaylı bir yazı bile
yayımladılar.

Jef Boeke projenin önde gelen bilim insanlarından biri. New York Üniversitesi Sistem Genetiği Enstitüsü müdürü.
Dr. Boeke GP-W’ın, 4-5 yıl içinde suni insan DNA sı üretebileceğini söyledi.
Bazı bilim insanları Dr. Boeke’nin bunun için verdiği sürenin kısa olduğunu düşünüyorlar. Ama çoğunluğu
önümüzdeki 10 yıl içinde suni organizmalar üreteceğimiz konusunda hem fikirler. Peki bunun bize ne gibi faydaları
olacaktır? Donör bekleme listesini elimine eden, 3 boyutlu organlar yapıldığını düşünün mesela. Ya da Ebola gibi bir
salgınla daha etkili savaşabilmek için üretilen bağışıklık hücresi yapıldığını hayal edin. Hastalıkların oluşumunda
genlerin rolünü daha iyi anlamamıza ve onların bu rolünü saf dışı bırakmamıza bile faydalı olabilir.
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GP-W sayesinde elde edilen ilim, nihayetinde enfeksiyonlara, radyasyona ve hatta kansere dirençli insan hücresi
yapımında faydalı olabilir. Elde edilen sonuçlarla yepyeni ilaçlar üretilebilir; ileri derece kök hücre tedavisi, yeni
hücre terapileri uygulanabilir. Hatta yeni biyoyakıt bile üretilebilir.

Çizimden organizma üretebilmek için yenilikçi tekniklerin uygulanması gerekecek. Henüz bilim insanlarının
yapamadığı şey ise DNA nın tüm bölümlerini alıp doğru yerlerde birleştirmeler yapmak. CRISPR-a9 ya da gen
düzenlemesi benzer başka tekniklerin de uygulanmasına yardım edecektir. Bilim insanları yapay kromozomlar elde
eder etmez, bunları boş hücrelere enjekte edip, bölünüp bölünmediklerini gözlemleyecekler.
İlk deneyler yapım aşamasında. Eleştirmenler bu tip çalışmaların, “tasarım bebekler” oluşumuna neden olacağı
konusunda tartışma içindeler. Müstakbel ebeveynler cilt rengi, boy, cinsiyet, görünüş ve zeka gibi tercihlerde
bulunabilir duruma gelecekler. 2. Dünya Savaşı zamanında, “üstün ırk” yaratmak adına soy gelişimciler ve Naziler
tarafından uygulanan zulümden sonra bu gibi endişelerin olması çok da şaşırtıcı değil aslında. Genlerin patentlenmesi
olasılığına karşı endişeler bile var. Gelir eşitsizliği, biyolojik olarak tasarlanan eşitsizlikle karşılaştırılamaz değil mi?
Bir başka endişe verici husus da, bilim insanlarının kazara genomun içine girerek, gelecek nesillere aktarılan yeni bir
genetik hastalık geliştirebilecek olmalarıdır. Ya da yapay hücreler yayılıp çevreye zarar verebilirler. Dr Boeke artık
toplumsal endişelerden çekinmiyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri başkanı Francis Collins: “DNA okumaktan,
DNA yazmaya geçmek doğal bir süreçtir aslında. Toplumla bunu paylaşıp tartışmak da çok önemlidir.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://bigthink.com/philip-perry/human-dna-will-be-synthesized-within-5-years-prominent-geneticiststates?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter%23link_time=1500301923
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Artık Dokuzuncu Gezegenin Var Olduğuna Dair Daha Fazla
Kanıtımız Var
Artık Dokuzuncu Gezegenin Var Olduğuna Dair Daha Fazla Kanıtımız Var!. Ve hatta Onuncu Gezegen
olabilir mi?
MATT WILLIAMS, UNIVERSE TODAY

2016 Ocak’ında gökbilimci Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş Sisteminde başka bir gezegenin var
olabileceğine dair ilk kanıtları yayınladı.
“9. Gezegen” olarak bilinen bu varsayımsal cismin Dünya’dan 10 kat kadar büyük olduğu ve Güneş’ten 700 AU’luk
bir mesafede yörüngede olduğu tahmin ediliyordu. O zamandan beri, 9. Gezegen’in varlığını destekleyen ya da
varlığına dair şüphe uyandıran çok sayıda çalışma üretildi.
Bazıları Neptün Ötesi Cisimlerin (NÖC) yörüngelerinin 9. Gezegen’in kanıtı olduğunu iddia ederken, bazıları bu
çalışmaların gözlemsel bir yanlılığa maruz kaldığını iddia ediyor.
Madrid, Complutense Üniversitesi’nden (UMC) bir çift gökbilimciden gelen son çalışma, tartışmayı yatıştırabilecek
yeni bir bakış açısı sunuyor.
En uç noktadaki Neptün Ötesi Cisimlere (ENÖC) odaklanan yeni bir teknik kullanarak, 9. Gezegenin var
olabileceğine inanıyorlar.
ENÖC’ler, 150 AU’dan daha uzak mesafelerde Güneş’in etrafında yörüngede dönerler ve bu nedenle Neptün’ün
yörüngesini asla geçmezler.
UMC ekibi, yakın geçmişte Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayınlanan çalışmasında ENÖC
düğümleri ile Güneş arasındaki mesafelerin 9. Gezegen’in habercisi olabileceğini belirtti.
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Bu düğümler, gök cisiminin yörüngesinin Güneş Sistemi düzlemi ile kesiştiği iki noktadır. Bunlar, Güneş
Sistemi’ndeki diğer cisimlerle etkileşim şansının en yüksek olduğu noktalardır ve dolayısıyla ENÖC’lerin
yörüngelerinde şiddetli bir değişiklik (veya bir çarpışma) yaşama olasılığının en yüksek olduğu yerlerdir.
Ekip, bu düğümlerin nerede olduğunu ölçerek, ENÖC’lerin bölgedeki başka bir cisim tarafından yörüngesinden
saptırılıp saptırılmadığını söyleyebileceğine inanıyor.
Çalışmada yer alan yazarlardan Carlos de la Fuente Marcos, Bilgi ve Bilimsel Haberler Servisine (SINC) yaptığı bir
röportajda şöyle dedi:
“Onları yörüngeden saptıracak hiçbir şey yoksa, ENÖC düğümleri homojen olarak dağılmış olmalıdır, çünkü
kaçınacakları hiçbir şey yoktur, ancak bir veya daha fazla saptırıcı varsa, iki durum ortaya çıkabilir.
Olasılıkların biri ENÖC’lerin istikrarlı olması durumudur ve bu, ENÖC düğümlerinin, olası saptırıcıların
yolundan uzak olma eğiliminde olduğu anlamına gelir, ama istikrarsızlarsa, Jüpiter ile etkileşime giren kuyruklu
yıldızlar gibi davranırlar. Bu da varsayımsal olan saptırıcının yörüngesine yakın bir düğüme sahip olma eğilimi
verir“.
Doktor Carlos ve Raul de la Fuente Marcos, araştırmaları yolunda, 28 ENÖC ve uç noktada yer alan 24 Centaur (aynı
zamanda Güneş’ten 150 AU’dan daha fazla mesafede yörüngede bulunurlar) düğümünü analiz etmek için
hesaplamalar ve veri madenciliği yaptılar.
Bu iki popülasyonun Güneş’ten belirli mesafelerde kümelendiğini ve düğümlerin konumları ile cisimlerin eğimi
arasında bir korelasyon olduğunu farkettiler.
Bu son bulgu özellikle beklenmedik bir durumdu ve bu grupların yörüngelerinin başka bir cismin varlığından
etkilenmekte olduğuna karar vermelerine yol açtı – Güneş Sistemi’ndeki kuyruklu yıldızların yörüngelerinin Jüpiter
ile etkileşime girerek etkilenmesi ile aynı şekilde.
De la Fuente Marcos’un vurguladığı gibi:
“ENÖC’lerin dinamik olarak Jüpiter ile etkileşime giren kuyruklu yıldızlara benzediğini varsayarsak, bu
sonuçları, 300 ile 400 AU aralığında kendileriyle aktif olarak etkileşime giren bir gezegenin varlığına işaret olarak
yorumladık.
Burada gördüğümüz şeylerin sadece sınırlı gözlemsel açıklamalarla kısıtlanmaması gerektiğine inanıyoruz ” dedi.
Daha önce de belirtildiği gibi, 9. Gezegen’in varlığına itiraz eden önceki çalışmalar, NÖC çalışmalarının gözlemsel
önyargılardan neler çektiğine atıfta bulunuyor.
Temel olarak, bu çalışmalarda uygulanan NÖC’lerin yörüngelerindeki yönelimlerin hesaplanmasında, geniş ölçüde
sistematik hatalar yapıldığını iddia ettiler, çünkü hepsi gökyüzünün aynı bölgesine doğru yöneltilmişti.
ENÖC’lerin düğümsel mesafeleri, yörüngelerinin boyutlarına ve şekline bağlıdır. Bu düğümsel mesafelere bakarak
yapılan bu en yeni çalışma 9. Gezegen’in var oluşunun, bu yanlılıktan nispeten uzak olduğunun ilk kanıtını sunmakta.
Şuan sadece 28 ENÖC biliniyor, ancak yazarlar, daha fazlası keşfedildikçe (ve düğümlerinin analiziyle)
gözlemlerinin doğrulanacağından ve 9. Gezegen’in yörüngesine daha ileri sabitler konulacağından eminler.
Buna ek olarak, bir çift gökbilimci, 10. bir gezegenin varlığını ileri süren son çalışmalar hakkında bazı düşünceler
sundu.
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Yaptıkları çalışmalar Mars büyüklüğündeki bir cismin varlığını hesaba katmazken (ki bu Kuiper Kuşağında
gözlemlenebilir bir sapmaya neden olmaktadır), gezegen büyüklüğündeki böylesi bir cismin var olduğuna dair güçlü
kanıtların olduğunu kabul ettiler.
De la Fuente Marcos’un dediği gibi:
“Gezegenimizin şu anki tanımı göz önüne alındığında, bu gizemli cisim, büyük asteroitler veya cüce gezegenler
tarafından çevrelenebileceğinden, Dünya’nınkine benzer bir boyuta sahip olsa da gerçek bir gezegen olmayabilir.
Her halükârda, Volk ve Malhotra’nın çalışmalarının, Güneş’ten yaklaşık 50 AU uzaktaki Neptün Ötesi kuşağın
en uzak noktası olan Kuiper Uçurumu’nun ötesinde büyük bir cismin varlığına dair sağlam kanıtlar bulduğuna
ikna olduk ve bu cismin varlığını destekleyen yeni bir çalışmayı yakında sunabilmeyi ümit ediyoruz.”dedi.
Görünüşe göre dış Güneş Sistemi her geçen yıl daha da kalabalıklaşıyor.
Ve bu gezegenler, doğrulandıklarında ve onaylandıklarında, hangi Güneş cisimlerinin gerçek gezegen olarak
belirleneceği ve hangilerinin gezegen olmadığı konusunda başka bir tartışmayı tetikleyecektir.
Daha önceden “Gezegenler hakkındaki tartışmanın” ihtilaflı ve bölücü olduğunu düşünüyorsanız, önümüzdeki
yıllarda astronomi forumlarından uzak durmanızı öneririm!
Çeviren : Gültekin METİN
http://www.sciencealert.com/we-now-have-more-evidence-for-the-existence-of-planet-nine

Amerika’da İnsan Embriyosu Düzenlendi !
Araştırmacılar, insan embriyosunun DNA’sını etkin bir şekilde geliştirebileceklerini
ortaya koydular.

MIT Technology Review adlı dergide, ABD, Portland, Oregon’daki bir araştırma ekibi tarafından genetik olarak
değiştirilmiş (modifiye edilmiş) insan embriyoları geliştirilmesine yönelik ilk bilinen girişim açıklanmıştır.
Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden Shoukhrat Mitalipov önderliğinde gerçekleştirilen bu girişim, çok sayıda
tek hücreli embriyo DNA’sını gen düzenleme tekniği “CRISPR” (Kümelenmiş Düzenli Aralıklı Palindromik
Tekrarlar) ile değiştirme içermektedir.
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Şimdiye kadar, Amerikalı bilim insanları bu tartışmaya açık uygulamanın başka yerlerde yapılmasını biraz gıpta,
biraz da şaşkınla izlemekteydiler. Bugüne kadar, insan embriyosunun düzenlemesine ait 3 girişim Çin’deki bilim
insanları tarafından yapılmış ve yayınlanmıştı.
Şimdi ise, Mitalipov bu girişimi ile, hem denenen embriyo sayısı, hem de kalıtsal hastalıklara neden olan
kusurlu genlerin güvenli ve verimli bir şekilde düzenlenmesinin mümkün olduğunu göstererek, olayı yepyeni bir
noktaya getirdiğine inanılmakta.
Bugüne kadar embriyoların hiç birinin bir kaç günden fazla süreyle gelişmesine izin verilmemesine ve hiç bir
zaman rahim içine yerleştirilme niyetinin ortaya konmamasına rağmen, genetiği değiştirilmiş ilk insanın
doğumuna doğru giden yolda bu çalışmanın bir “kilometre taşı” olduğu belirtilmekte.
İnsan embriyolarının DNA kodunu değiştirmedeki bilim insanlarının amacı, akdeniz anemisi (beta talasemi) gibi
kalıtsal hastalığa neden olan genleri yok edebileceklerini ya da düzeltebileceklerini göstermekti. Bu işleme “germline
engineering/tohum çizgisi mühendisliği–sperm ve yumurta gibi genetik maddelerin düzenlemesi–”
denilmektedir.Çünkü, genetiği değiştirilmiş herhangi bir çocuk, bu değişiklikleri sonraki nesiller kendi germ/tohumhücreleri (yumurta ve sperm) yoluyla aktaracaktır.
Bazı eleştirmenler, germline_tohum çizgisi deneylerinin, genetik iyileştirmelerle tasarlanmış “tasarım bebekler”in
cesur yeni bir dünyaya kapı açacaklarını söylemekte.Çeşitli dini organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve
biyoteknoloji şirketleri tarafından şiddetle karşı çıkılan bu projenin çok tehlikeli olabileceği de düşünülmekte.

Geçen yıl, Amerika İstihbarat Kurumu, CRISPR’I “kitle imha silahı” olarak adlandırmıştır. Skype adlı chat
programı üzerinden ulaşılan Mitalov,yayınlaması beklediği sonuçlar hakkında yorumda bulunmayı reddederken,
diğer bilim insanları, CRISPR kullanılarak embriyoların düzenlenmesi haberini doğrulamaktadır. Bunlardan bir tanesi
olan, La Jolla’daki Salk Enstitüsü’nde bu araştırmada çalışan Jun Wu, bu araştırmanın bildiği kadarıyla Amerika’da
yapılan ilk çalışma olduğunu dile getirmekte.
Daha İyi Teknik
Çin’de yapılan ve yayınlanan daha önceki çalışmalarda, kapsamı sınırlı olmasına rağmen, CRISPR’in düzenleme
hatalarına neden olduğunu ve arzulanan DNA değişikliklerinin bir embriyonun tüm hücreleri tarafından değil de
sadece bazılarında olduğu tespit edilmiştir. “Mozayikizm-Mozayikleşme (döllenmiş bir yumurtanın DNA‘sı
bölünmeye başladıktan sonra, genom düzenlemesi gerçekleşmezse ortaya çıkan bir sorun.
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Yani modifiye edilmiş embriyonun hücrenin sadece bazı yerlerinde istenen değişikliği sağlayarak, hastalığı tam
anlamıyla tedavi edememesi)” olarak adlandırılan bu etkinin, germline düzenlemesinin bir insanın yaratılması için
güvenli bir yol olmadığına dair argümanların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır.
Ancak, CRISPR’in hataları biliniyor olsa da, Mitalipov ve meslektaşlarının yaptığı bu çalışmanın,
hem mozayikizim’i hem de “hedef dışı” etkilerden kaçınmanın mümkün olabileceğini ikna edici bir şekilde
gösterdiği söylenmektedir.
Bu araştırma ile alakalı bir kişi, kalıtsal hastalık mutasyonlarını taşıyan erkeklerin bağışladıkları spermelerini
kullanılarak, deney için çok sayıda insan IVF (dış ortamda tüp içinde yapılan fertilizasyon-döllenme) embriyosu
oluşturulduğunu açıklamakta. Bu aşamadaki embriyolar, çıplak gözle görülmeyen küçük hücre yığınlarıdır. Bu kişi,
MIT Technology Review dergisine şunları da açıklar: “Bu ilkenin çalışabileceğinin bir kanıtıdır. Bu çalışma ile
mozayikizm önemli ölçüde azaltılmıştır. Ben bunun yine de klinik araştırmaların başlangıcı olduğunu
düşünmesem de, bu konuyu kimse bu kadar ileriye şimdiye kadar taşımadığını da dile getirebilirim.”
Mitalipov’un ekibi, erken bir aşamada başlayarak, ve sperm ile döllenirken, CRISPR’I yumurtalara enjekte ederek,
erkenden ortaya çıkabilecek zorlukları aşmış gözükmekte.
Bu kavram, Bath Üniversitesi’nden Tony Perry tarafından farelerde test edilen kavrama benzemektedir. Perry, farenin
tüylerinin rengini değiştirmek için, farenin genlerini başarıyla düzenlemiş ve yavruların tüylerini kahverengiden
beyaza çevirmiştir.
2014 yılının sonunda yayınlanan Perry’nin bu araştırmasının yazısında Perry, bu ve buna benzer araştırmaların bir
gün çok erken gelişme safhasında, insan genomlarında da düzenleme yapılabilineceğini öngörmüştür.
Genetik İyileştirme
Eski Sovyetler Birliği’ne bağlı Kazakistan’da doğan
Mitalipov,yıllarca bilimsel sınırları zorlayan çalışmalarda bulundu. Kendisi 2007 yılında ilk kez klonlanmış maymun
çalışmasını dünyaya ilan etmiştir. Daha sonra, 2013 yılında, klonlama yoluyla insan embriyoları (kişiye özgü kök
hücreler yaratma şeklinde) yaratmıştır.
Ekibin embriyo düzenlemesine dair bu çalışması, Amerika Ulusal Bilimler Akademisi tarafından germline
değişikliğine– sperm ve yumurta gibi genetik maddeler ile oynanmasına– onay verildiğine dair yazılan rapor ile aynı
zamana denk gelmiştir.
Rapor ayrıca, geni düzenlenmiş bebekler yapmak için CRISPR’in kullanımı için nitelikli, uygun destek de
önermektedir.Ancak bu destek yalnızca, yalnızca ciddi hastalıkların ortadan kaldırılması yönünde yapıldığı takdirde
verilmektedir.
Danışma Komitesi, genetik iyileştirmelere (örneğin; daha yüksek zeka)kırmızı bir çizgi çekmekte.
NAS’ın çalışma komitesinde eş başkan ve Madison Wisconsin Üniversitesi’nde Hukuk ve Biyoetik Profesörü olan
Alta Charo: “Sıradan sağlığın ötesine geçen özelliklerin veya yeteneklerin geliştirilmesi için yapılan genom
düzenlenmesinin, yararlarından çok risklerinin daha fazla olup olmayacağı ve sadece bazı insanlara bu
düzenlenmenin yapılanmasını ne kadar adil olup olmayacağı hakkında endişe yaratamaktadır.”
Amerika’da düzenlenmiş bir IVF embriyosunu bebeğe dönüştürme yönündeki herhangi bir çaba, Kongre
tarafından,ABD Gıda ve İlaç Dairesinin finasman yasasında, konunun kilinik araştırmaları onaylamasını
yasaklayarak, engellenmiştir.
Bu gibi engeller olmasına rağmen, geni düzenlenmiş bir kişinin oluşturulmasına, herhangi yasal bir kısıtlamanın
bulunmadığı ülkelerdeki IVF klinikleri tarafından işletilen tesislerde her an teşebbüs edilebilir.
Çeviren : AylinER
https://www.technologyreview.com/s/608350/first-human-embryos-edited-in-us/amp/
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Alzheimer Hastalarının Beyinlerinde Bulunan Bakteri
Alzheimer hastalarının beyinleri, sağlıklı beyinlerle kıyaslandığında bakteriyel popülasyonlar açısından
değişiklik göstermektedir.

Özet: Frontiers in Aging Neuroscience’ta yayınlanan yeni bir çalışma, bakteriyel enfeksiyon ve iltihaplanmanın
Alzheimer hastalığının oluşmasına katkı sağlayabileceğine ilişkin yeni kanıtlar sunmakta. Araştırmacılar,
Alzheimer’lı hastaların, hastalığı taşımayanlara kıyasla, beyinlerinde Proteobacterialara göre Actinobacteriaların
genel oranda 10 kat fazla olduğunu saptamıştır.
Kaynak: Frontiers.
İngiltere’de araştırmacılar, Alzheimer’lı hastaların öldükten sonra beyinlerindeki bakterileri incelemek için DNA
dizilimini kullandı. Bulguları, Alzheimer’lı beyinde, sağlıklı beyinlere göre bakteri popülasyonun arttığını ve değişik
oranlarda belirli bakterilerin olduğunu ortaya koydu. Elde ettikleri bu sonuçlar, beyindeki bakteriyel enfeksiyon ve
iltihaplanmanın Alzheimer hastalığının oluşmasında pay sahibi olabileceği konusundaki delillere katkı sunabilir.
Alzheimer, bilişsel yavaşlama ve sonunda ölümle sonuçlanan nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık, beyinde
nöronlarda bozukluğa ve onların ölümüne yol açmakta; ayrıca amyloid isimli peptitin yüksek oranda oluşumuna ve
tau adı verilen bir proteinde birikime sebep olmaktadır. Bununla birlikte, bilim adamları enflamasyonun da burada bir
rol oynayabileceğini değerlendirmeye başlıyorlar.
Bristol Üniversitesinde bir araştırmacı olan ve konu hakkında en son Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde
yayınlanan çalışmanın yazarı David Emery, “Alzheimerlı kişinin beyninde genellikle nöroinflamasyona ait
bulgular mevcuttur ve araştırmacılar, gitgide, bu durumun beyindeki nöronların dejenerasyona uğramasına
sebep olarak, hastalığın olası etmeni olabileceğini düşünüyorlar.” diyor.
Peki bu enflamasyona sebep olan nedir? Alzheimer hastalığı için bazı genetik risk faktörlerinin inflamatuvar tepkinin
oluşumunda etkisi olabilir fakat iltihabın da bir rol oynayabilmesi söz konusu. Emery, “Beyindeki nöroinflamasyon,
bakterinin varlığına karşı oluşmuş bir reaksiyon olabilir.” diyor. Normalde beyin, kandaki, bakteri gibi yapıların
giriş yapmasını çok zor kılan, özellikli kan damarlarının arkasında gizlenmiştir. Buna rağmen, Alzheimer hastalığı
için genetik risk oluşturan faktörlerden en azından bir tanesi bu kan damarlarının bütünlüklerini kaybederek
bakterinin giriş yapmasına ve beyinde yerleşmesine sebep olabilir.
Araştırma ekibi, Alzheimer’lı hastaların beyinlerinde ve sağlıklı beyinlerde bulunan bakteri türlerinde herhangi bir
fark olup olmadığını keşfetmek için harekete geçti. Çalışmada yer alan araştırmacılardan biri olan olan Shelley
Allen, “Alzheimer’lı kişinin beynindeki bakterileri inceleyen daha önceki çalışmalar, öncelikli olarak belirli
bakteriyel türleri araştırdı.”açıklamasında bulundu. “Alzheimer’lı hastanın beynindeki tüm bakteriyel
popülasyona ait mümkün olabilecek en kapsamlı değerlendirmeyi elde edebilmek ve bu sonuçları sağlıklı
olarak yaşlanmış bir beyinden elde edilen verilerle karşılaştırabilmek için tarafsız bir metod izlemek istedik.”
Araştırmacılar, 8 Alzheimer hastasına ait olan ve insanların öldükten sonra tıbbi araştırmalar için beyinlerini bağışta
bulunduğu beyin bankasından elde edilen 6 sağlıklı beyin örneğini analiz ettiler. Belirli bakteriyel genleri tespit
etmek için Yeni Nesil Dizileme (NGS) adı verilen bir teknik kullandılar. Allen, “NGS Teknolojileri, bu komplike
bakteri popülasyonuna objektif bir genel bakış imkanı sağlayarak, DNA moleküllerinin milyonlarcasının aynı
anda dizilimine imkan vermektedir.” şeklinde açıklıyor.
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Araştırmalar sonunda, Alzheimer görülen beynin, sağlıklı beyinlere kıyasla farklı oranlarda kendine özgü bakteriler
ihtiva ettiği bulgusu ortaya çıktı. Emery, “Bakteri popülasyonları arasında karşılaştırma yapmak, sağlıklı bir
beyne kıyasla Alzheimer hastasının beyninde Proteobacteria’ya göre, toplam Actinobacteria’da (çoğunlukla
P.acnes bakterisi) en azından on kat daha yüksek bir oran olduğunu
göstermiştir.” diyor.

Araştırmacılar, Alzheimer görülen beynin, sağlıklı beyinlerle kıyaslandığında farklı oranlarda spesifik bakteriler
taşıdığını ortaya çıkarmıştır.
Bununla birlikte, Alzheimer’a rastlanan beyinde daha fazla bakterinin gözükmesi de araştırmacılar arasında şaşkınlık
uyandırmıştır. “Beklenmedik bir şekilde, Alzheimer hastalarının beyinlerinde, sağlıklı kişilerin beyinlerinde
rastlananın üzerinde, bakteriyel sınıflandırmada belirgin olarak, ortalama 7 kat fazla bir artış
görülmüştür.” diyor Allen. Sağlıklı beyinler, ya arka plandaki bir uyarımla tutarlı olarak sadece düşük seviyelerde,
ya da beyin dokusundaki kan akışında mevcut normal seviyelerde bakteri sıralamaları ortaya koymuştur.
Ekip, NGS metodunun, doğrudan esas bakteri sayılarını göstermediği ve Alzheimer hastalığında bakterilerin aktif bir
rol oynayıp oynamadığını tasdik etmek için daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu konusunda uyarıda bulunmakta.
Allen, “Beyinde bakterilerin varlığı üzerinde daha fazla kantitatif çalışmaya ihtiyacımız var.” diyor. “Daha
fazla sayıda beyin örneğine gereksinim duymaktayız ve gelecekte yapılacak olan incelemeler, bakterilerin
nöroinflamasyon içeren diğer nörodejeneratif hastalıklara yol açıp açmadığını da araştırmalı.”
Çeviri : Sena ERKAN
http://neurosciencenews.com/alzheimers-brain-bacteria-7091/
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Mesele ne yediğiniz değil, sizi neyin yediğidir

Özet: Yeni bir araştırmaya göre, otofaji, duyu nöronlarının ve besin seviyelerinin, yaşam süresini etkileyecek şekilde
birlikte etkileşim halinde olmalarını sağlar.
Kaynak: Florida Atlantik Üniversitesi.
Yeni yapılan araştırma daha uzun bir yaşam için gerekli ipuçlarını sunuyor.
Aç kalmadan, yenilen yemeğin miktarını sınırlandırmanın, yaşam süresini uzattığı, primatlar da dahil olmak üzere 20
den fazla hayvan türünde gözlemlendi. Bunun nedeni hala net olarak bilinmiyor. PLOS Genetics’ de yayımlanan yeni
bir araştırmaya göre, Florida Atlantik Üniveristesi’ndeki araştırmacılar “önemli olan şey sadece ne yediğiniz ve ne
kadar yediğiniz değil” diyorlar. Kalori tüketmeye ek olarak yemeği koklamanın da yaşlanma sürecini
etkileyebileceğini söylüyorlar. Sizi yiyen ya da daha net söylemek gerekirse hücrelerinizi tüketen şeyin ne olduğu,
sağlıklı yaşlanma süreci hakkında ipuçları verebilir.
Araştırmacılar C. elegans adındaki minicik bir kurtçuk kullanarak otofajinin-hücrelerin metabolizmada ürettikleri
artıkları yediği bir çeşit çöp öğütme süreci.-yaşlanma sürecini etkilediğini gösterdiler. Bu süreçte sindirim
sistemindeki besin emilimi ve koklama nöronları aracılığıyla algılanan yemek kokusu da etkiliydi.
Bu araştırma otofajinin, duyu nöronları ve besin seviyesinin yaşam süresini etkileyecek şekilde birlikte etkileşim
halinde olmalrını sağlayan nöroendokrin yolunda önemli bir unsur olduğunu gösteriyor.
Bu yeni bulgular insan yaşlanma sürecinin daha iyi anlaşılmasına, bu sürecin uzatılmasına ve de obezite gibi
hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir.
Kailiang Jia: “Otofajinin, sindirim sistemi-beyin ve de akabinde tekrar sindirim sitemi arasındaki iletişimi
sağlamak üzere hem insan beyninde hem de bağırsağında etkin olduğunu gördük. Bu etkileşimin yaşlanmayı
nasıl etkilediğini bulmaya çalışıyorduk.”
Araştırmacılar besinlerin kalorisinin yanı sıra belki de yemeklerin karışımı ve bunların kokularının da besin
kısıtlaması yaparken yaşlanma sürecini etkileyebileceğini düşünüyorlar. Koklama, bir nöronun besin kokusunu
algılamasıdır.
Jia: “İnsanlar diyet yapıyorken ‘ Çok yemek yemedim’ tarzı cümleler kullanırlar. Aslında sadece kalori değil,
besinlerin kokusu da beyin ve sindirim sistemini etkilemesi bakımından önemlidir.”
Meyve sinekleri üzerine yapılan daha önceki bir araştırma bunu doğruluyor. Sınırlı besleniyorlarken, bu sinekler daha
uzun yaşadılar. Ama sınırlı beslenme programındayken kokuya maruz bırakıldıklarında yaşam süreleri yemeği
koklamadıkları programa göre daha kısaydı.
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Yemeklerini sınırladıktan sonra, herhangi bir hayvanın yaşam süresini uzatmak isterseniz bu hayvanda fonksiyonel
otofaji olmalı; aksi taktirde bu yaşam süresininin uzamasını gözlemleyemezsiniz. Bu durum özellikle koklama
nöronundaki otofaji için geçerlidir. Sindirim sistemindeki otofaji de yaşam süresinin uzama mekanizması için
gereklidir. Bu da gösterir ki, sindirim sistemine absorbe ettiğimiz besinler aynı zamanda otofajiyi de düzenler ve
dolayısıyla da yaşlanma sürecini kontrol eder.
Kalori kısıtlaması yapmanın neden yaşam süresini uzattığıyla ilgili birkaç hipotez var. Bugün bilim insanları, diyet
yada kalori sınırlamasının hücresel boyutta insan vücudunun metabolizmasını ve de fizyolojisini düzenlediğine
inanıyorlar.
“Hangi moleküllerin yaşlanma sürecinden sorumlu olduğunu biliyoruz ve otofaji de bu süreçlerden bir tanesi.
Bu yüzden koklama nöronundaki otofaji, en azından C. Elegans kurtçuğunda, besin kokusunu alabiliyor ve
sonrasında da nöron sinyalleri salgılıyor ve dolayısıyla da yaşlanma sürecini etkileyebiliyor.”
Jia ve ekibi artık otofajinin yaşlanma sürecinde etkili olduğunu bildikleri için hangi proteinlerin bu süreci
düzenlediğini anlamak zorundalar.
Nihayetinde de obezite ve kanser gibi diğer hastalıkların tedavilerini de geliştirmeyi umut ediyorlar.
“Kalori kısıtlaması yaptığınızda otofaji aktive edilebilir ve artırılabilir. Zaten kalori sınırlamasıyla aktive
edilen otofaji sürecini görebiliyoruz. Otofajiyi azalttığınızda hastalık süreci ağırlaşır; otofajiyi arttırdığınızda
ise tam ters etkiyle karşılaşırsınız.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/worm-longevity-eating-7228/

Strese Girildiğinde Bedende Neler Oluyor?

Özet: Yeni yayınlanan bir raporda, stresin bedenimiz ve genel sağlığımız üzerindeki etkileri incelenmekte.
Hepimizi zaman zaman strese gireriz. Bu, yaşamın duygusal iniş çıkışlarının bir parçasıdır. Stresin bir çok kaynağı
vardır; bedenimiz veya kendi düşüncemiz ve çevremizdeki dünyayı nasıl görüp, algıladığımıza dayalı
olabilir. Örneğin; bir sınav anında olduğu gibi baskı hissettiğimiz anlarda strese girmek çok doğaldır. Bizler
fizyolojik olarak stresle başa çıkacak ve ona tepki verecek şekilde tasarlanmışız.
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Baskı altında hissettiğimizde, sinir sistemi, adrenalin, noradrenalin ve kortizol dahil olmak üzere stres hormonu
salgılaması için bedene talimat verir ve bu hormonlar, bize yönelen tehdit veya tehlike ile başa çıkmamıza yardımcı
olmak için bedenimizde fizyolojik değişimler yaratır. Buna “stres tepkisi” ile “savaş ya da kaç” denir.
Stres tepkisi, dikkatli ve motive olup, elimizdeki göreve odaklanmaya yardımcı olmamızı sağlar ve dolayısıyla bu
açıdan, stres aslında olumlu olabilir. Baskı azaldığında, beden yeniden dengesine kavuşur ve yeniden sakin
hissetmeye başlarız. Ancak, sık sık ve çok uzun süre stres yaşadığımızda, ya da olumsuz duygular, başa çıkma
kabiliyetimizi zorladığında, sorunlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Sinir sisteminin sürekli aktivasyonu, sürekli
“stres tepkisi”ni yaşıyor olması, bedenin yıpranmasına neden olur.
Stres altındayken solunum sistemi hemen etkilenir. Bedenimizdeki oksijen bakımından kanı çabucak dağıtmak
için daha çok ve daha yoğun nefes alırız. Bu durum çoğumuz için bir sorun teşkil etmezken, yeterli oksijen almak için
mücadele eden astım hastaları için bu bir sorun olabilir. Minimal hava içeri girdiği için, hızlı ve yüzeysel bir
solunuma neden olabilir ve bu da hiperventilasyona neden olabilir. Endişe ve panik atağa sahip olma olasılığı da
doğurur.
Stres, bağışıklık sistemimize zarar verir. Vücudumuzdaki kortizol, bağışıklık sistemimizi ve iltihap yollarını
bastırır ve enfeksiyonlara ve kronik inflamatuar koşullarına karşı daha hassas oluruz. Hastalıkla mücadele
etme becerimiz azalır.
Stresten, kas ve iskelet sistemi de etkilenir. Bedenin yaralanmadan ve acıdan korunmanın doğal yolu olarak, kaslar
gerilir. Ancak, stresten dolayı sürekli tekrarlanan kas gerilmesi, bedensel ağrılara ve acılara neden olur. Bu
durum, omuzlarda, boyunda ve başta olduğunda, baş ağrısı ve migrene yol açabilir.
Stresin kardiyovasküler etkileri de vardır. Stres, o an akut olduğunda, kalp atış hızı ve kan basıncı artar. Akut stres
geçtiğinde de normale döner. Eğer akut stres tekrar tekrar deneyimlenirse, ya da uzun vadede stres
kronikleşirse, kan damarlarına ve arterlere zarar verebilir. Bu da hipertansiyon, kalp krizi veya felç riskini
artırır.
Stresten endokrin sistem de etkilenir. Bu sistem, ruh durumu, büyüme ve gelişme, doku fonksiyonu,
metbolizma ve üreme süreçlerinin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Stres ile metabolizmamız
etkilenir. Beyinde bulunan hipotalamus, endokrin sisteminin sinir sistemi ile bağlantısında önemli bir rol
oynamaktadır. Hipotalamustan aktarılan stres sinyalleri, stres hormonları olan kortizol ve epinefrinin
salgılanmasını tetikler ve daha sonra da karaciğerimiz, stresli durumla başa çıkabilmede gerekli enerjiyi
sağlamak için kan şekeri (glikoz) üretir. Çoğu kişi, stres azaldığında, ekstra kan şekerini tekrar emer, yeniden
absorbe eder ancak, bazı kişiler için ise diyabet riski artar.
Stres, bazı hoş olmayan gastrointestinal etkilere da sahip olabilir. Özellikle, stresle beraber yeme
alışkanlığımızı azalttığımızda veya artırdığımızda ya da yağlı ve şekerli gıda tüketimimizi artırdığımızda, mide
ekşimesi ve asit reflüsü yaşayabiliriz. Bağırsaklarımızın besinlerdeki besin maddelerini emme kabiliyeti
azalabilir. Mide ağrısı, şişkinlik, mide bulantısı, ishal ve kabızlık yaşayabiliriz.
Stresten dolayı üreme sistemimizde de sorunlar olabilir. Erkeklerde, kronik stres, testosteron ve sperm
üretimini etkileyebilir. Hattâ erektil disfonksiyon veya iktidarsızlığa da yol açabilir. Kadınlar da, menstrual
siklüslerinde değişklikler yaşayabilir ve adet öncesi semptomlar artabilir.
Stres ve Zihniniz
Stresin duygusal sağlığımız üzerinde de etkileri mevcut. Günlük yaşamımızda yüksek ve düşük ruh halleri
yaşamamız normaldir. Ancak, strese girdiğimizde, daha yorgun hissederiz ve ruh halinde daha çok değişiklikler
olur ve normalden daha çok huzursuz oluruz. Stres, aşırı uyarılmaya neden olur. Uykuya dalmada ve uykuda
zorluk çekmemize ve huzursuz geceler yaşamamıza neden olur. Bu durum da, dikkat ve yoğunlaşma, öğrenme
ve hafızada bozukluklara neden olur. Araştırmacılar, uykusuzluğu, kronik sağlık sorunları, depresyon ve
hattâ obeziteyle ilişkilendirmekteler.
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Stresle başa çıkarak, sağlığımız üzerinde ek ve dolaylı bir etki yaratmış oluruz. İnsanlar baskı altındayken, sigara, çok
fazla alkol tüketimi ve uyuşturucu, ilaç almak gibi zararlı alışkanlıklar edinebilirler. Ancak tüm bunlar, sizi
rahatlatmaz, sağlığınız için hiç de uygun değildir ve daha fazla sağlık problemleri yaratır.
Dolayısıyla, stres sizi yönetmeden siz stresi yönetin. Herşey, kontrol altında tutmayla ilgilidir. Yaşamda bazı
stresler normaldir ve az stres, bizim uyanık olmamıza, tetikte kalmamıza, motive olmamıza, odaklanmış ve
enerjik hattâ heyacanlı hissetmemize neden olabilir. Stres enerjisini kanalize etmek için olumlu eylemler
ortaya koyabilir ve kendinizi daha iyi bir performans sergiler, daha çok başarı yakalar ve daha iyi hisseder
bulabilirsiniz.
Çeviren:AylinER
http://neurosciencenews.com/body-stress-7263/

Yakında zihin okuyabilecek ve düşüncelerimizi paylaşabileceğiz

Yapılan büyük ilerlemeler sayesinde, insanlarda ilk beyinler arası gerçek iletişim önümüzdeki yıl başlayabilir.
İlk girişimler hayalimizdeki telepatiden biraz farklı olacak gibi. Beyinlerimizin kendine has çalışma biçimleri var ve
her birimizin bir şeyi düşünmesi deneyimlerimiz ve de hatıralarımızla da alakalıdır. Bu da beyinde farklı aktivite
modellerine yol açar. Ama eğer bilim insanları bir bireyin aktivite modelini öğrenirlerse, o kişinin beynindeki belirli
düşünceleri tetikleyebilirler. Daha sonra da teorik olarak, başka birinin düşüncelerini kullanarak bu kişinin
düşüncelerini tetikleyebilirler.
“Belirgin düşünce süreçlerini belirleyebilir ve bunları insanların kararlarını etkilemek için kullanabilirsiniz”
Şu ana dek araştırmacılar, farklı iki oda da bulunan iki kişiye 20 soruluk bir bilgisayar oyununu oynatmayı
başarabildiler. Katılımcılar sorulara “evet” ya da “hayır” olarak cevap verdiler.
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Bunu da beyin aktivitesini gözleyen EEG başlıkları takarak ve de transkranyal manyetik stimulasyon tekniğiyle başka
bir kişinin beynindeki elektrik akımını tetikleyerek yaptılar. Bunu daha da ileriye götürerek, belirgin düşünce
süreçlerini bulmak, bulduklarını başka birinin düşüncelerini etkilemek ve hatta onların aldığı kararları bile
yönlendirmek için kullanmak mümkün olabilir.
Başka bir uygulama da, tek bir elektronik alette farklı bireylerin beyin aktivitelerini bir araya getirmek suretiyle
yapılacak. Bu hayvanlar üzerinde zaten halühazırda uygulanmakta. Beyin implantasyonu yapılan 3 maymun birlikte
düşünmeyi öğrendiler ve robotik bir kolu birlikte kontrol ederek hareket ettirdiler.
Benzer çalışma, beyinleri bir “beyin ağı”nda birleştirilen fareler üzerinde de yapıldı. Bir sonraki adım, invasif bir
cerrahi gerektirmeyen bir insanda bunu geliştirmek olacak. EEG başlıkları kullanılabilir ve de muhtemelen üzerinde
çalışma yapılacak ilk denekler felç geçirmiş kişiler olacaktır. Mesela bir “beyinağı”nı robotik bir kıyafetle
birleştirmek, hareketi yeniden kazanmak için dış iskeleti kullanmayı öğrenme aşamasında birinden yardım almalarını
sağlayabilir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/…/mg23231044-200-we-will-soon-…

Alzeimer ile Bunama Arasındaki Fark Nedir?

Özet: Alzeimer ve bunamanın aynı şeyler olduğu üzerine yaygın bir yanlış anlama var. Alzeimer, bunamanın bir
çeşididir. Texas A&M den araştırmacılar, Alzeimer ve diğer bunama çeşitlerinin hastaları ve ailelerini nasıl
etkilediğini anlatıyorlar ve nörolojik dejeneratif koşulların oluşmasının nasıl en aza indirilebileceği üzerine yeni
görüşler sunuyorlar.
Kaynak: Texas A&M.
Her bunama Alzeimer değildir ama o kadar yıkıcı olabilir.
Genellikle birbirlerinin yerine kullanılsalar da, bunama ve Alzeimer aynı değildir. Bunama, günlük yaşamı
etkileyebilecek kadar sert bir şekilde zihinsel yeteneklerde gerileme anlamına gelir. Alzeimer, bunamanın özel bir
çeşididir ve hafıza kaybına ve diğer zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur. Texas A&M Halk Sağlığı
Fakültesinden bir uzman bu koşulların hem hastaları hem de hasta yakınlarını nasıl etkileyebileceğini tanımlıyor ve
riskleri en aza indirmenin yollarını anlatıyor.
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Bunama ve Alzeimer
Marcia Ory: “Bunama, kişinin genel sağlığını etkileyecek şekilde zihinsel yetenekteki ciddi azalmayı anlatmak
için kullanılan genel bir terimdir. Bunamanın farklı türleri vardır. En yaygın bunama türü ise Alzeimer dır.”
Alzeimer hastalığı, bunama vakalarının %60 ila 80 ini oluşturmaktadır. İlerleyen bir hastalıktır. Yani semptomlar
yıllar içinde daha da kötüye gitmektedir. Alzeimer ABD’de en çok rastlanan 6. ölüm sebebidir. Alzeimer olan kişiler,
semptomlar diğer kişiler tarafından fark edilmeye başlandıktan sonra ortalama 8 yıl yaşarlar.
Bunamanın diğer belirgin türleri vasküler bunama ve karışık bunamadır. Vasküler bunama Alzeimer’dan sonra en
yaygın ikinci bunama türü olarak kabul ediliyor. Genellikle bir ya da bir dizi felç sonrasında beyne giden damarların
hasar görmesiyle oluşur.
Daha az rastlanan diğer bunama türleri ise frontotemporal bozukluklar ve Lewy cisimli bunamadır. Frontotemporal
bozukluklar, frontotemporal lobar dejenerasyon olarak bilinen (FTLD) beyin hastalıklarından olan bir bunama
çeşididir. Lewy cisimli bunama ise, beyindeki alpha-synuclein denilen bir proteinin olağandışı birikimi sonucu
oluşur.
Karışık bunama, farklı bunama çeşitlerinin-mesela hem Alzeimer hem de vasküler bunama- birkaçının aynı kişide
görülmesini anlatır. Araştırmacılar hala, karışık bunamadaki hastalıkların birbirlerini nasıl etkilediğini anlamaya
çalışıyorlar.
Bazı vakalarda ne tür bunama yaşandığı net değildir. Bunama nedenleri her zaman bilinemiyor ve bazı yaşlılar yaşa
bağlı olarak hafıza kaybı yaşayabiliyorlar. Bu da Alzeimer yada bunamadan farklı bir şeydir.
Bunamadaki Risk Faktörleri
Alzeimer ve bunamadaki en sık rastlanan risk faktörlerinin ikisi yaş ve genetiktir. Alzeimer olan kişilerin çoğu 65 yaş
ve üstüdür. Alzeimer hastası kardeşi ya da ebeveyni olan kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığı daha fazladır.
Ama bunun dışında faktörlerinde olduğu kanıtlanmıştır.
Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, Alzeimer hastalıklarının 3te 1i önlenebilir risk faktörlerine
bağlanmaktadır. Alzeimer’ın en önemli 7 risk faktörü diyabet, yüksek tansiyon, obezite, fiziksel hareketsizlik,
depresyon, sigara ve düşük eğitim düzeyidir.
Ory: “Bu risk faktörlerini en aza indirmek, bunamanın başlama potansiyelini de azaltacaktır. Ama tabi ne
derece olduğu bilinmiyor. Fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam stili gibi etkenlerin pek çok önemli
hastalığın semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu biliyoruz. Aynı biçimde bunamanın başlangıç ve
sürecini de etkilemektedir.”
Bunama ya da Alzeimer risklerini azaltmanın öncelikli adımlarını arıyorsanız, sağlıklı beslenme ve yeterince spor
yapmanın iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilriz. Egzersizin kan akışını artırdığı ve nöronlar arasında bağlantılar
kurulmasına yardımcı olduğu ispatlandı, ki bu da bilişsel işlev için önemlidir.
“Fiziksel aktivite üzerine yapılan çalışmalardaki sistemli incelemeler göstermektedir ki, bu değiştirilebilir bir
risk faktörüdür. Ne tür, ne kadar ya da ne sıklıkla egzersiz yapılması gerektiğini bilmiyoruz. Tek bir risk
faktörü yaklaşımının ötesine gidip, bunun yanı sıra diğer tüm güzel davranışları da tanımlamamız- mesela
beslenme, egzersiz ve zihinsel egzersizler- ve bu davranışların kombinasyonunun bunama riskini ne kadar
azalttığını incelememiz gerekiyor.”
Çoklu risk faktörü olduğu için, çok yönlü müdahale çözümleri içeren programlar olmalı. Riski azaltmak karmaşıktır
ama çok boyutlu yaklaşımla en iyi sonuçlar alınır.
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Sağlık danışmanınız ile konuşmak
Yaşlanma pek çok insan için zorlu bir süreçtir bu yüzden doktorunuz ile görüşmek çok faydalı olacaktır. Size gerekli
bilgiyi sunacak, endişelerinizi azaltacak kaynakları bildirecektir. Bu problemlerden her hangi birisi sizde varsa hayat
kalitenizi artırmanıza yardımcı olacaktır.
Ory: “Rutin doktor ziyartetleri sırasında uygulanabilecek tarama testleri yapılabilir. Bunamanın işaretlerini
ve semptomlarını bilmek önemlidir çünkü bunları azaltabilecek ilaç tedavileri mevcuttur.”
Bunama ya da Alzeimer’ı tedavi edebilecek yöntem olmasa da, ilaç tedavileri ve sağlıklı yaşam stili durumunuzu
olabildiğince rahat geçirmenize yardımcı olacaktır. Doktorunuza kısıtlamalar ile ilgili danışın. Bunama da utanılacak
bir şey yoktur.
“Eskiden insanlar bunama hakkında konuşurken, hastanın deli olduğunu söylerlerdi. Artık bu tür kavramlar
kullanılmıyor. Çünkü bunun tıbbi bir durum olduğu ve de kişilikle ya da iradeyle alakalı olmadığı biliniyor.
Alzeimer ve bunama o kadar yaygın ki, bunları göz ardı edemeyiz.”
Ory, bunama hastası biriyle ilgilenen kişilerin destek gruplarını araştırmalrı gerektiğini söylüyor ve ekliyor:
“ Bunama olan biriyle ilgilenirken kendi sağlığınıza da dikkat edin. Bunun için bazen grup çalışması
gerekebilir. Bu grup içindeyken, böyle biriyle ilgilenmenin zorluklarından başkalarına ve uzmanlara
bahsetmek size çok faydalı olacaktır.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/whats-difference-alzheimers-disease-dementia/amp/

Sarımsak Toksik
“SARIMSAK TOKSİK!” başlıklı bu okuyacağınız makale, Tıp Doktoru Dr. Robert C. Beck’in Mart 1996 yılında
Amerika, Seattle’daki “Whole Life Expo” adlı konferanstaki konuşmasından bir bölümdür ve Nexus Dergisinin
Şubat-Mart 2011 sayısında yeniden yayınlanmıştır.
“Sarımsağın toksik olmasının sebebi; sülfon hidroksil iyonu, tıpkı DMSO (Dimetil Sülfoksit) gibi, beyin-kan
bariyerine nüfuz eden, yüksek yaşam formları ve beyin hücreleri için belirgin bir zehir ihtiva etmesidir.
Bob Beck ve ben, EEG Biofeedback (Biyolojik Geri Bildirim) aletlerinin dünyadaki en büyük imalâtçısı olan Alpha
Metrics Corporation adlı kurumu kurduktan sonra yaptığımız araştırmada bunu keşfettik.
İnsanlar (doktorlar) bu aleti kullanmayı öğrenmek için bizden eğitim almaya geliyorlar ve öğlen yemeğinden
döndükten sonra, onların gelişimlerini ölçmede kullandığımız ensefalograftaki (EEG) görüntülerinde “klinik olarak
ölü gibi” gözüküyorlardı.
Peki, onlara ne olmuştu?…
İtalyan restorantına gittiğini, ve salatasının sosunda biraz sarımsak olduğunu söyleyenler oluyordu..Biz de buraya
gelmeden önce, onlardan yaptığımız çalışma için, sarımsağa dokunmamalarına dair söz aldık. Aksi takdirde onlarla
yapılan çalışmanın onlar için para ve zaman kaybı olduğunu söyledik…
Sanırım aramızda bazılarınız pilot ya da daha önce aramızda uçuş sınavlarına katılanlar var. 1950’lili yıllarda Doc
Hallan Grubunun, Uçuş Test Mühendisliği’nde çalıştım. Her ay uçuş doktoru bize gelir ve şöyle derdi: “Bu
uçaklardan birini kullanmadan 72 saat önce sarımsağa dokunmayı bile bırakacaksınız. Sarımsağa yer ve hattâ
dokunursanız, bu sizin reaksiyon zamanınızı ikiye hattâ üçe katlar! Olduğunuzdan üç kat daha yavaş hareket
edersiniz.”
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Bu tarihten 20 yıl sonra, Bob ile ben Alpha Metrics Corporation’ı kurduk ve buradaki çalışmalardan sonra bunun
sebebini anladık. Biofeedback (Biyolojik Geribildirim) aletlerini kullanmaya başladıktan sonra gördük ki; sarımsak,
beyin dalgalarının senkronizasyonunu bozmakta!
Daha sonra ben Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya maddi destekte bulundum ve o çalışmada
da sarımsağın bir “zehir” olduğu tespit edildi.
Bir diş sarımsağı ayak tabanınıza sürün, kısa sürede el bileklerinizin de sarımsak kokmaya başladığını göreceksiniz.
Çünkü, tüm vücuda nüfuz ediyor. Bu yüzden DMSO (Dimetil Sülfoksit) maddesi aşırı derecede sarımsak gibi kokar
ve bu sülfon hidroksil iyonu, beyinde bulunan korpus kallozumu(beynin iki ana lobu olan sağ ve sol lob arasındaki
köprü, 200-800 milyon civarında sinir bağlantısına sahip olduğu tahmin edilmekte) da içeren tüm bariyelere nüfuz
eder.
Aranızda organik tarım yapan varsa, eğer DDT kullanmak istemezseniz, bunun yerine ya da diğer bilindik ilaçlar
yerine sarımsak kullanabilirsiniz. Sarımsak, böcekleri öldürür, böceklerden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.
Şimdi, çoğu insan yaşamlarında çoğu zaman sarımsağın yararlı olduğunu duyduklarını söyleyecektir. Bu kişileri biz,
bu yüzyıl biterken halâ eczaneden morfin sülfat alıp da bebeklerine uyumaları için veren annelerin yer aldığı,aynı
cahiller sınıfına koyuyoruz.
Eğer düşük seviyede başağrısına ya da dikkat eksikiliği bozukluğuna sahip, öğlenden sonraları bilgisayarda yaptıkları
işlere odaklanamayan hastalarınız varsa, onlara bir deney yapın. Bu kişilerin sarımsak yemesini yasaklayın ve çok
çok kısa zamanda nasıl iyiye gideceklerini bir görün.
Ya da onların yaklaşık 3 hafta kadar sarımak yemelerine izin verin ve size şunları söyleceklerdir: “Tüm
problemlerimin sebebinin bu olduğuna inanamıyorum!”
Bu pek de inanılan ve popüler olan bir durum değil ama ben size doğruyu söylüyorum.”
Çeviren: AylinER
http://www.healingcancernaturally.com/garlic-brain-toxin.html

Yetişkin Beyinler Beynin Daha Önce Fark Edilmeyen Bir
Bölgesinde Yeni Hücre Üretiyorlar
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Queensland Üniversitesi’nde yapılan bir araştrıma, endişe, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi
hastalıkların tedavilerine yardımcı olabilir. Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü bilim insanları, yetişkin
amigdalasında beyin hücrelerinin üretildiğini fark ettiler.
Beyindeki çok eski alanlardan biri olan amigdaladaki bozulmuş bağlantılar, travma sonrası stres bozukluğu gibi
anksiyete bozukluklarıyla ilşkilendiriliyor. Profesör Pankaj Sah, yaptıkları araştırmanın, beynin uyum sağlama ve
yenilenme yeteneğini anlama konusunda çok büyük bir değişiklik yarattığını söyledi.
“Yeni nöronların yetişkin beyninde de oluştuğu zaten biliniyordu ama ilk kez amigdalada da yeni hücreler
oluştuğunu görüyoruz. Amigdalanın korkuları ve korku dolu htıraları düzenlemesi rolünü anlama
bakımından çalışmamız çok büyük sonuçlar ortaya koymuştur. Amigdala, korkuyu öğrenmede (bir uyaranı
korkulu bir olayla bağdaştırma süreci) kilit öneme sahiptir.”
“Korkuyu öğrenmek, klasik “kaç ya da savaş” tepkisine götürür, ki bu da kalp atım hızının artması, ağzın kuruması,
avuç içlerinin terlemesine yol açar. Ama amigdala ayrıca fobi ya da travma sonrası stres bozukluğu durumlarında
korku ve ümitsizlik üretme rolüne de sahiptir.”
Amigdalada yeni beyin hücreleri üretimini tetiklemenin yollarını bulmak, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu
ve depresyon gibi korku prosesi bozukluklarını tedavi etmede yeni yollar açabilir.
Bu çalışma öncesinde yetişkinlerdeki yeni beyin hücrelerinin sadece hipokampüste üretildiği biliniyordu.
Nörojenez (hücre doğumu) denen bu sürecin keşfi, Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü müdürü Prof. Perry
Bartlett tarafından yapılmıştı ve Bartlett sonraki araştırmada da yer aldı. Prof. Sah: “Prof. Barlett’in keşfi, beynin
sabit ve değişemez olduğu fikrini değiştirmişti. Biz de yetişkin fare beyinlerindeki amigdalada kök hücreler bulduk.
Bu da hücre doğumunun hem hipokampüste hem de amigdala da olduğunu göstermektedir. Araştırma
sayesinde beyin plastisetisini daha iyi anlıyoruz ve de amigdaladaki yeni nöronların fonksiyonel önemini
anlamada yeni bir sistem elde ediyoruz.”
Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE
https://medicalxpress.com/news/2017-08-adult-brains-cells-previously-undiscovered.html

Neden Eve Asla Ayakkabıyla Girmemelisiniz?
Ailem evde çıplak ayak dolaşmayı sever. Eve girer girmez ayakkabılarımızı çıkarırız. Bunun nedeni de aslında evi
temiz tutmaktan ziyade böylesi daha rahat olduğu içindir. 2 yetişkin, 2 çocuk ve de 2 kedi ile evimiz uzun süre temiz
kalamıyor. Misafirlerimize de isterlerse ayakkabılarını çıkarabileceklerini söylüyoruz.
Ama belki de “ayakkabısız eve girme politikası” eve giren herkes için kati kural olabilir. Pek çok kültürde ve
ülkede, mesela İskandinavya, Çin, Japonya, Havai, Tayland, Türkiye, Hindistan ve Orta Doğu’nun çoğunda,
geleneksel olarak evde ayakkabı giyilmez. Bunun için de gayet mantıklı sebepleri var.
Arizona Üniversitesi’nde mikrobiyolog Dr Charles Gerba bir araştırması için 2 haftalığına yeni bir çift ayakkabı
giydi. Sonrasında da sonuçları analiz etti. 420bin birim bakterinin ayakkabının tabanında ve de 3000 birim bakterinin
de ayakkabı içinde eve taşındığını gördü. 10 farklı kişi ile bu çalışmayı tekrarladı ve benzer sonuçlar elde etti.
İşte bu korkunç bakterilerin bazıları: Bağırsak ve idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olduğu bilinen E.coli, menenjit ve
ishalli hastalık, klebsiella pneumoniae(yara ve kan dolaşımı enfeksiyonlarının genel kaynağı), Serratia ficaria
(solunum sistemindeki enfeksiyonların nadir sebebi).
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Gerba: “Koliform ve E.coli bakterilerinin ayakkabının dış yüzeyinde sıklıkla ortaya çıkışı (%96) dışkı kaynaklı
ortama temas olduğunu gösterir. Bu da genellikle halka açık tuvaletlerin zemininden ya da sokaktaki hayvan
dışkısına temastan kaynaklanmaktadır. Çalışmamız göstermektedir ki, bakteri ayakkabıya bulaştıktan sonra
uzun bir süre orada kalıp evinize kadar taşınabilir.”
Gerba ve araştımacı Jonathan Sexton birlikte çalışarak, bakterinin ayakkabıya bulaştıktan sonra etkileşimde
bulunduğu yüzeyleri ne kadar etkilediğini bulmak istediler. Bir gönüllü, ayakkabı giyerek, bakteri bulaşmamış
zeminde defalarca yürüdü. Çoğunlukla (%90) bakteri direk olarak temiz zemine bulaştı.
Ek olarak ayakkabılarımız bir yerden bir yere dermatophyte (deri, saç ve tırnaklarda enfeksiyona sebep olabilen
mantar) de taşımaktadır.
Yani temel olarak, dışarda giyilen ayakkabıyı evde giymeye devam etmek, dışkı, mantar ve ölümcül risk taşıyan
bakteriyi eve almak demektir.
Gerba, ayakkabıyı az bir deterjanla makinada yıkamanın, bakterileri %90 oranında azalttığını gördü. Ama tabiki her
ayakkabı makinada yıkanamaz.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.mnn.com/health/healthy-spaces/stories/amp/why-you-should-never-wear-shoes-house

Bağırsak Mikropları Kortizol Sayesinde Beyinle Konuşuyor
Özet: Araştrımacılar, serotonin, kortizol ve de mikrobiyota arasında tahmini bir ilişki buldular. Çalışma, otizm
spectrum bozukluğundaki bağırsak bakterilerini gösteren önceki bulgulara destek olmaktadır.
Bağırsak bakterileri son zamanlarda çok gündemde. Son çalışmalar, bağırsak bakterilerinin insan sağlığı,
davranışı ve otizm gibi bazı nörolojik bozukluklar üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir.. Peki bu
bakteriler beyinle nasıl iletişime geçiyorlar? Illinois Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonuçları, bazı
bağırsak bakterileri ile beyin metabolitleri arasında iletişim yolu olduğunu iddia ediyor. Bunu da kortizol
denilen kandaki bir bileşim vasıtasıyla yapmaktalar. Bulgular, otizmin özelliklerini açıklayan potansiyel bir
mekanizma göstermektedir.
Illionis Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Austin Mudd: “Bebeklik döneminde nörometabolitlerdeki
değişiklikler beyin gelişimi üzerinde çok büyük etkiler yaratabilir. Mikrobiyom-yada başka bir ifadeyle
bakteri, mantar ve bağırsaklarımıza yerleşen virüsler birliği- bu süreçte muhtemelen çok önemli bir role
sahip. Ama hangi bağırsak bakterisinin beyin gelişiminde en çok etkiye sahip olduğu ve de beyin bağırsak
arasındaki ilişkiyi hangi faktörlerin etkilediği henüz netlik kazanmış değil.”
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Araştırmacılar, bağırsak ve beyin gelişimi bakımından insan yavrularına çok benzediği için1 aylık domuzlar üzerinde
çalıştılar. Öncelikle dışkıdaki bakterinin göreceli bolluğunu ve domuzlardaki artan kolon içeriğini incelediler.
Sonrasında da kan ve beyindeki belirgin bileşiklerin yoğunluğunu ölçtüler.
“Domuzları insan yavruları için dönüştürülebilir model olarak kullanmak çok müthiş bir fırsat sunmaktadır. Çünkü
bazen insan yavruları üzerinde data toplamak etik olarak çok zor olmaktadır. Mesela bu çalışmada, domuz
dışkılarında bakteri olup olmadığına bakarak, kan ve beyindeki bileşkenlerin birikimini görmek istedik ki bunların
her ikisinin de insanlar üzerinde tanımlanması çok daha zordur.
Araştırmacılar, dışkı bakterisi ve beyin metabolitleri arasındaki tahmini ilişkiyi belirleyerek ilk adımı atmış oldular.
Bacteroide ve Clostridium bakteri türlerinin n-acetylaspartate (NAA) habercisi olduğunu ve de Bacteroide in aynı
zamanda beyindeki total kreatin seviyesinin yüksekliğinin göstergesi olduğunu buldular. Ama domuz dışkısında
Ruminococcus türünden bakteri daha fazla olduğunda, beyindeki NAA birikimleri daha az görüldü.
Mudd: “Bunun öncesinde bu beyin metabolitleri, otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulan bireylerde değişen
durumlarda görülmüştü. Ama daha önce yapılan hiç bir çalışmada bakteriyal türler ve bu metabolitler arasında
bağlantı kurulamadı.”
Bir sonraki adım ise bu bakteri türlerinin kandaki bileşikleri gösterip göstermediğini anlamaktı. Illionis
Üniversitesinde Doç olan Ryan Dilger: “Kan biyogöstergeleri aslında bizim insan yavrularından da
toplayabildiğimiz birşey. O yüzden klinik olarak uygun bir numune. Bir bebeğin beynini doğrudan
inceleyebilmek güzel olurdu ama bu lojistik ve etik olarak çok zor. Ama bebeklerin dışkı ve kanlarından
örnekler alabiliriz.”
Araştırmacılar, dışkı bikrobiyotası ile serotonin ve kortisol(bağırsak mikrobiyotasından etkilendiği bilinen kandaki iki
bileşik) arasında tahmini bir ilişki gördüler. Bacteroide ler yüksek serotonin seviyesi ile ilişkilendirildi.
Ruminococcus ise düşük seviyede seratonin ve kortizol olduğunu gösteriyordu. Clostridium ve Butyricimonas her iki
bileşim ile de ilişkilendirilmedi.
40

Mudd bu sonuçların otizm spectrum bozukluğu ile ilgili önceki bulguları desteklediğini söyledi. “Dışkıdaki
Bacteroid ve Ruminococcus seviyeleri yanısıra, serum serotonin ve kortizol daki değişiklikler otizm spektrum
bozukluğu yaşayan kişilerde tanımlandı.”
Önceki analizlerine dayanarak araştırmacılar Ruminococcus, kortizol ve NAA arasında üç yollu bir ilişki olup
olmadığını anlamak istediler. Bu konuda daha da ilerleyebilmek için, “aracı analiz” olarak bilinen istatiksel bir
yaklaşım kullandılar ve serum kortizolun, dışkıdaki Ruminococcus bolluğu ile beyindeki NAA birikimi arasındaki
ilişkide aracılık ettiğini gördüler. Yani başka bir deyişle, kortizol sayesinde Ruminococcus dolaylı olarak beyinle
iletişime geçiyor ve de beyinde değişikliklere neden oluyor. Dilger: “Bu bulgular çok ilginç ve bize bağırsak
mikrobiyotasının beyinle iletişim kuruyor olabileceğini gösteriyor.”
Mudd: “İlk olarak, bağırsak mikrobiyotası, kan biyogöstergeleri ve beyin metabolitleri arasındaki ilişkiyi
tanımlamaya çalıştık. Ama çalışmamızda gösterilen ilişkiyi gördükten sonra, otizm literatüründeki bulgulara
yöneldik. Klinik denemelerden destek almadan bulgularımızı abartmak istemiyoruz ama bunun otizmin
heterojen semptomlarında etken faktör olabileceğini düşünüyoruz.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/gut-microbes-cortisol-7338/

Tanrının Varlığı ve Tanrının Zihni
Stephen Hawking, Michio Kaku ve Diğer Bilim İnsanlarının Tanrı Hakkındaki Fikirleri

Stephen Hawking ve Michio Kaku, her ikisi de Tanrı hakkında konuşmaktalar. Einstein da konuşmuştu. Kaku,
“Akıllı Tasarım”a inanmakta. Ancak, Hawking, ise Tanrı kavramına, en azından genel anlamıyla bu anlayışa
pek sıcak bakmamakta.
Michio Kaku, Stephen Hawking ve Albert Einstein gibi pek çok bilim insanı, bilimi, özellikle görelilik gibi, evrensel
ilkelerin anlaşılmasını,”Tanrının Zihni”ni anlama arayışında bir araç olarak kullandılar. BBC’ye göre bu konuda ilk
fikrini açıklayan Albert Einstein idi.
“Bu fenomenle ya da şu fenomenle aslında ilgilenmiyorum. Ben sadece Tanrı’nın düşüncelerini bilmek istiyorum.
Gerisi sadece ayrıntı…”
Michio Kaku, Albert Einstein’in Tanrı’nın düşüncelerini çözme çağrısına cevap vermeyi arzulamakta. Stephen
Hawking de evrenin sırlarını çözmek istemektedir. Ancak, Hawking,kendi denkleminde gerçekten de Tanrı’yı
bulacağını düşünmemektedir.
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Albert Einstein, rahatlıkla ve özgürce koyu bir dindar olduğunu itiraf etmiştir. Ancak, Einstein’ın fikirleri ve
inançları, her zaman Yahudi ya da Hıristiyan inançlarıyla uyumlu olmasa da her iki inancı da beğenmekte ve takdir
etmekteydi.
“Çocukken bana hem İncil hem de Talmut (Tevrat Tefsiri) bilgisi verildi. Ben Yahudiyim. Ama nurani, ışık saçan
Nasıralı Hazreti İsa’dan da çok etkileniyorum, beni büyülemekte. Hazreti İsa’nın gerçek, hakiki varlığını
hissetmeden de kimse İncil’i okuyamaz. Onun ruhaniyeti, her bir kelimede kendini göstermektedir.”
Michio Kaku’nun,Tanrı’nın varlığın kabul etmede herhangi bir sorunu yok. Kaku, ayrıca, Albert Einstein’ın büyük
hayranı. Michio Kaku’nun CNS News’e verdiği demeçten:
“BİR Akıl’ın yarattığı kuralların işlediği bir dünyada olduğumuz sonucuna vardım. İnanın bana; “şans” diye bir
şey yok. Bana göre, şans eseri değil, evrensel aklın şekillendirdiği kurallarla yönetilen bir plan dahilinde mevcut
olduğumuz çok açık.”
Stephen Hawking ve Michio Kaku, her ikisi de “Herşeyin Teorisi”nin olasılıklarını araştırmakta.
Stephen Hawking, “Tanrı” kavramından uzak durmakta. Hawking, bu senenin başında çekilen aşağıdaki videoya
göre, Tanrının, en azından kendi zihninde mevcut olma ihtimali olmadığını dile getirmekte.
Stephen Hawking, defalarca ateist olduğunu dile getirmiştir. Ancak, PBS’e göre bazen Michio Kaku’nun “Tanrı’nın
Zihni” tanımlamasını da kullanmaktadır.
Stephen Hawking, “Herşeyin Teorisi”nin, “Tanrının Zihnini” açıklayabileceğine inansa da, “Tanrı yok!”
demeye de devam etmekte.
Albert Einstein, Tanrı’nın büyüklüğü ve muazzamlığı karşısında aciz olduğunu ve Tanrı’yı tam olarak anlaması için
yeterince zihinsel kaynaklara da (akıl ve muhakame yeteneğine) sahip olmadığını da itiraf etmekteydi.
“Ben ateist değilim. Panteist de diyemem. Bu konu bizim sınırlı beyinlerimiz için oldukça geniş, anlaşılması güç.
Bizler bu noktada küçük bir çocuk konumundayız… bana öyle geliyor ki; en akıllı insanın bile Tanrı’ya karşı
tutumu küçük bir çocuğun tutumundan daha öteye gidemez. Evrenin muhteşem bir şekilde düzenlenmiş olduğunu
görüyoruz ve bazı yasalarına uymakla birlikte, bu yasaları sadece kısmen ve biraz olsun anlayabiliyoruz.”
Michio Kaku ve Albert Einstein yalnız değiller. Diğer bilim insanları da Bir Gücün (Tanrı’nın) var olduğu sonucuna
vardılar.Bilim ve Tanrı birbiriyle çakışmaya da bilir.. Tıpkı Albert Einstein’ın hem bilim insanı hem de dindar olduğu
gibi, Michio Kaku ve diğer bazı bilim insanları, hem bilimsel hem de dindar olabiliyorlar.
Stephen Weinberg, Stephen Hawking ve Leon Lederman gibi bilim insanları, Tanrı hakkında
konuştuklarında, Tanrı’nın kişiliğe dayalı bir varlık olmadığını, sistem ve düzenin ve uyumun soyut bir
ilkesi olduğunu dile getirmekteler.
Michio Kaku, Tanrı’yı nasıl bir açıdan düşünmekte? Kişisel, bir Tanrı olmadığını yukarıdaki videoda söylese de,
akıllı bir tasarımcıya inanmakta. Michio Kaku, Albert Einstein’ın fikirlerini yansıtıyor gözükmekte.
Stephen Hawking, evrenin yaratılışında zamanın tek bir an olmadığını, zamanın, evrenin yan ürününün kademeli
başlangıcı olduğuna işaret ettiği sonucuna varır. Hawking’in bununla Tanrının varlığını reddetmiş gibi gözmekte.
Hem fizikçi hem de teolog-ilahiyatçı olan Robert Russell, Hawking’in teorisinin, 1500 sene önce Aziz Agustin
tarafından söylediğini dile getirmekte. Aziz Agustin, evrenin zamanda değil, zamanla yaratıldığını söylemişti.
PBS’e verdiği demeçte Robert Russel, Stephen Hawking’in biliminin ve Aziz Agustin’in klasik teolojisinin bu
konuda hem fikir olduğunu iddia etmekte.
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Michio Kaku, Stephen Hawking, Stephen Weinburg, ve diğer bir çok kişi, “Herşeyin Teorisi”ni tanımlamada uzun
bir yolculuğa çıkmışlarıdır. Bu teori, Albert Einstein’ın genel izafiyet teorisini kuantum teroisi ile birleştirmenin
temel taşını içermektedir. Michio Kaku ve Stephen Hawking için, evrendeki yıldızların ve gezegenlerin hareketleri
ile atomların içindeki mikroskopik parçacıklar arasında tam bir paralellik olduğunu kanıtlamak, “Herşeyin
Teorisi”nin manevi değer ve inançları, bir başka deyişle, kutsal kasesi olacaktır.
PBS’e göre, Michio Kaku ve Stephen Hawking gibi bilim insanları, bunu daha da ileri götürmek istemekteler.
“Bu teori, fizikçilerin bildiği evrendeki tüm temel fiziksel güçler konusundaki anlayışları bir araya getirmekte. Şu
anda fizikçiler bu güçlerin her biri için ayrı bir teoriye sahip olsalar da, onlar da bu dördünün birleşip, tek birleşik
bir teori olmasını istemekteler.”
Michio Kaku için bu, Özde,“Tanrının Zihninde” saklı. PBS, Stephen Weinberg’den bu konuda şöyle bir açıklama
paylaşmakta: “Bu herşeyi anlama fikri konusunda bizi biraz rahatlatabilir… Evren anlaşıldıkça, anlamsızlaşır.”
John Barrow ve Frank Tipler de bunların hepsini “Antropik Prensip” adlı kitaplarında özetlerler. PBS ise bu ilkeleri
layman prensipleri içinde (uzman olmayanlara göre) açıklamaktadır.
“Bu fikrin özü, fizikçilerin doğanın temel fizik kanunlarına ve sabitlerinde mevcut bulunmaktadır. Onların
tespit ettikleri şey; bu yasaların ve sabitlerin çoğunun, yaşamı mümkün kılacak şekilde, çok ince ayarla
dengelenmiş gözükmesidir.”
Michio Kaku da bu gerçeği “Akıllı Tasarım”ın kanıtı olarak yorumlamakta. Görünüşe göre bu yine de meselenin
açıklanmasında Stephen Hawking için yeterli derecede kanıt içermemektedir.
John Barrow ve Frank Tipper’in “Anthropik İlkesi” PBS’te ayrıntılı olarak şöyle açıklanmakta:
“Barrow ve Tipler gibi fizikçilere göre, ilkerleri, yaşamın gelişmesi için bir şeyin doğanın kanunlarının ince ve
dikkatlice ayarlandığına işaret etmektedir. Bilim insanlarına göre bu, Weinseberg’in tamamen kişiliksiz (bir
kişiliği olmayan) gördüğü doğa kanunlarının, perdenin arkasında düşünen bir aklın varlığına (bizim gibi
varlıkların gelişmesini “dileyen”, “irade eden”) işaret etmekte.”
Michio Kaku, Stephen Hawking, John Barrow, Frank Tipler, ve Stephen Weinberg aynı kanıtlara ve aynı
denklemlere baksalar da, onların Tanrı hakkında ulaştıkları sonuç farklı.
Evren, Stephen Weinberg’in iddia ettiği gibi anlamsız mı, yoksa Michio Kaku’nun söylediği gibi bir senfoni mi?
John Barrow ve Frank Tipler, “Evren belli ki yaşam için dizayn edilmiş” dedikleri nokta da haklılar mı?, çok az
değişklikle evren biyolojik yaşam biçimlerinin yaşamalarını imkansız hale getirebilecek şekilde çalışabilir…
Stephen Hawking’in evrenin zamanın dışında yaratıldığına inanması onun Tanrının olmadığına inanmasına neden
olmuşken, aynı kavram, Aziz Agustin için Tanrıya derinden inanmasına neden olmaktadır. Belki de Tanrı,
inanmayanlar için bilim ile kanıtlanamaz ya da inananlar için aksi ispat edilemez.
“Herşeyin Teorisi” Einstein ve Michio Kaku’nun “Tanrının Zihni” dedikleri şeyi anlatabilir, açığa çıkarabilir ama
inanmayanalara da bambaşka bir şey ifade edebilir.
Çeviren: AylinEr
Kaynak : http://www.inquisitr.com/opinion/4441013/stephen-hawking-michio-kaku-and-other-scientists-on-god-the-existence-andmind-of-god/amp/
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Musluk Suyundaki Lityum Miktarının Demans (Bunama) Riski ile
Bağlantısı

Danimarka’da 80.000’den fazla kişi ile yapılan araştırma neticesinde; içme-musluk suyundaki yüksek doğal
lityum seviyeleri (yalnızca belirli konsantrasyonlarda) Alzheimer ve diğer demans formlarına karşı koruma
sağlayabiliyor.
Kopenhag Üniversitesi’nden Lars Vedel Kessing ve ekibi, şehir su şebekelerinden aldıkları 151 su numunesini test
ederler ve demans hastalığına sahip olan yaklaşık 74.000 kişinin ve 733.000 fazla sağlıklı kişinin lityuma maruz
kalma seviyelerini hesaplarlar. Ekibin araştırma sonuçları şaşırtıcıdır. En yüksek lityum konsantrasyonlarının
demans riskini azalttığı görülürken, orta lityum konsantrasyonlarının da yüksek risk taşıdığı tespit edilir.
İçme suyunda litre başına 2-5 mikrogram lityum bulunan insanlara kıyasla, litre başına 5.1-10 miligram
tüketen insanların demans olma olasılığı %22 daha fazlayken, litre başına 15 miligram ya da daha fazla lityum
tüketen kişilerde bu olasılık %17’ye inmektedir.
Evde Denemeyin!
Lityum, doğal olarak içme seviyelerinde bulunur, ancak konsantrasyon seviyeleri coğrafyaya göre büyük ölçüde
değişir. Lityum elementinin nöroprotektif etkileri olduğu bilinmekte ve bipolar bozukluk tedavilerinde de
kullanılmaktadır. Hayvan çalışmalarında, lityumun litre başına 125 miligram gibi aşırı yüksek konsantrasyonda
kullanılması neticesinde farelerin hafızalarının kuvvetlendiği gözlemlenmiştir.
Oxford Üniversitesi’nden David Smithşunları söylemekte: “Danimarka’da yapılan çalışmada,orta yoğunluklu
lityumun daha kötü ve riskli bir etkiye sahip olduğunun açıklaması çelişkili bir durum yaratmaktadır. Bu
yüzden de beyin sağlığını artırmak için musluk suyunda lityum kullanamayız, lityum tuzu da eklememeliyiz, çünkü
ne miktar kullanacağımızı tam olarak bilmiyoruz..”
Alzheimer Society Yardım Kuruluşu’ndan James Pickett: “Yüksek dozda hattâ bazı insanlarda düşük dozda
lityum toksik olabilir. Bu nedenle insanlar bunu bir ek takviye olarak almadan önce doktora danışmalıdır.”
Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/2145074-lithium-in-tap-water-seems-to-both-raise-and-lower-dementiarisk/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1503519662
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Az REM Uykusu, Daha Yüksek Demans (Bunama) Riski
Oluşturabiliyor!

Özet: Sinirbilim alanında yapılan yeni bir çalışmada, az REM uykusuna sahip olan kişilerde demans (bunama)
riskinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu. Demans gelişen kişilerde, uyku zamanlarının %17’si REM
uyku safhasında geçerken, herhangi nörodejeneratif bir hastalık bulunmayan kişilerde ise uyku
zamanlarının %20’si REM uykusunda geçmektedir.
“Neurology” dergisinin 23 Ağustos 2017 tarihli internet sayısında yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; Az REM
(Uykunun Hızlı Göz Hareketleri Safhası) uykusundan dolayı demans geliştirme riski daha yüksek olabilir.
REM uyku safhası rüyaların görüldüğü safhadır.
Uykunun 5 safhası vardır. Birinci safha, hafif uykudur. İkinci safha, derin uykuya hazırlanmaya başlama
safhasıdır, 3. ve 4. safha da derin uyku safhasıdır. 5. safha da REM uyku evresidir. Bu 5. Rüya safhasında,
gözler hızlı hareket eder ve beyin aktivitesinin yanı sıra vücut ısısı, nabız artar ve daha hızlı nefes alınır.
Ilk REM safhası, yaklaşık 1 ile 1.5 saatlik bir uykudur ve tüm gece boyunca döngüler şeklinde tekrar tekrar,
defalarca yinelenir.
Avusturalya’daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nden, bu yapılan çalışmayı yazan Dr.Matthew P. Pase şunları
ifade ediyor: “Demans (bunama) rahatsızlığında uyku bozuklukları yaygındır. Ancak,uykunun çeşitli aşamalarının
demans ile ilişkisi, demans olma riski yaratıp yaratmadığı hakkında çok az şey bilinmekteydi. Uykunun hangi
aşamalarının demans (bunama)ile ilişkili olabileceğine dair araştırma yaptık ve derin uyku ile bağlantısını
bulamadık. Ancak, REM uyku safhası ile bağlantılı olduğunu tespit ettik.”
Araştırma için, araştırmacılar, Framingham Kalp Çalışmasında yer alan Massachusetts’den yaşları yaklaşık
67 olan 321 kişi ile çalışırlar. Bu çalışma sırasında, her katılımcının uyku döngüsü ölçülür.
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Araştırmacılar, uyku verilerini toplar ve daha sonra katılımcıları ortalama 12 yıl boyunca takip ederler. Bu süre
zarfında, 32 kişiye demans (bunama) teşhisi konulur ve bu kişilerin 24’ünde Alzheimer rahatsızlığı tespit edilir.
Demans gelişen kişilerde, uyku zamanlarının %17 REM uykuya sahip olurken, herhangi nörodejeneratif bir
hastalık bulunmayan kişilerde ise bu; %20’dir. Araştırmacılar, yaş ve cinsiyeti belirledikten sonra, hem düşük
oranda REM uykusu, hem de REM uyku safhasına geçmek için harcanan uzun zaman ile yüksek demans
riski arasında ilişki tespit ederler. Hattâ REM uyku safhasında azalan her yüzdenin, demans
riskini %9 oranında artırdığı da tespit edilir.
Araştırmacılar, kalp rahatsızlığı faktörleri, depresyon semptomları ve ilaç kullanımı gibi, demans riskini veya
uykuyu etkileyebilecek diğer faktörlere baktıklarında da sonuçlar benzer çıkar.
Uykunun diğer safhalarının demans riski ile bağlantısı tespit edilmez.
Pase: “Bulgularımız demansın bir göstergesi olarak REM uyku safhasını işaret etmekte. Bir sonraki
adımımız; daha düşük seviyede REM uykusunun neden demans için büyük risk öngördüğünü belirlemek
olacak. Demansın başlangıcında uykunun rolünü açıklığa kavuşturarak, demansı geciktirebilecek ve hattâ
önleyebilecek olası müdahale yollarını belirlemeyi umut ediyoruz.”
Bu çalışmanın kısıtlamaları arasında az sayıda insan ile çalışma da bulunmaktadır. Bu bulguların teyit edilmesi için
daha geniş insan grupları üzerinde de çalışmalar yapılmalıdır.Bu çalışmada, çalışmaya katılanlar arasında alışılmadık
uyku düzenleri ve bunların muhtemelen yol açabileceği uyku bozukluklarını oluşturabilecek vardiyalı çalışma
sistemine dair hiç bir veri de mevcut değildir.
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/rem-sleep-dementia-7379/

Biyomanyetizm: İnsan Bedeni Tarafından Üretilen Manyetik
Alanlar
Biyomanyetizm, manyetik alanların canlılar tarafından özelikle insan vücudu tarafından üretilidiği bir olgudur.
Bu, manyetikbiyoloji olarak adlandırılan, bedene uygulanan manyetik alanlardan farklıdır. Bedenin manyetik
alanları çok zayıftır ve bu alanlar, çoğunlukla manyetik olarak korunmuş olan bir odada, pek çok dışsal rahatsız edici
faktörleri dışarda tutan SQUID(Süper İletken Kuantum Girişim Cihazı) adı verilen hassas bir detektör ile ölçülür.
Bedenin çeşitli kısımlarının manyetik alanlarını ölçen dünya üzerinde 160’dan fazla laboratuvar bulunmaktadır. Çoğu
da manyetosefalogram veya MEG denilen beyindeki manyetik alanı ölçer. MEG, elektroensefalografi’ye
(EEG) tamamlayıcı bilgi gösterir ve normal insan beyni hakkında değerli bilgiler üretir, sunar. MEG, ayrıca, beyin
anormalliklerinin kilinik teşhisinde de bir umut olmuş, bunların teşhislerinde yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla,
Biyomanyetizm, genel olarak, insan vücudu için, özellikle beyin için umut verici bri pencerdir. Darthmouth’daki
Thayer Mühendislik Okulu, şimdi bir MEG sisitemi edinmekte ve böylelikle onlardan heyecan verici gelişmler
duymayı umut ediyoruz.
Çeviren: AylinER
https://engineering.dartmouth.edu/events/biomagnetism-magnetic-fields-produced-by-the-human-body
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Son 12 Yılın En Güçlü Güneş Patlaması Meydana Geldi! (6 Eylül
2017)

Güneş bugünü (6 Eylül 2017) patlamalarla geçirdi. 6 Eylül sabahında güneşin üzerinde bulunan aktif bir bölgede, 2
büyük radyasyon akışı gözlemlendi. İkisinden bir tanesi son 10 yıldan fazla bir süre içindeki en büyük
patlama. Bu 2 patlama da en güçlü güneş patlaması türü olan “X sınıf”ı içinde yer aldılar. Bu 2 patlamadan daha
büyük olanı, 2005 yılında X17 olarak sınıflandırılan patlamadan bu yana en güçlü patlama olarak görüldü ve X
9.3 olarak sınıflandırıldı.
X sınıfı güneş patlamaları, güneş sisteminde meydana gelen en büyük patlamalardır ve çoğunlukla da bu
patlamalara, güneş yüzeyin kıvrılmasına yol açan dünyadan 10 kat daha büyük boyutta plazma iplikler eşlik eder.
Şimdiye kadar tespit edilen en güçlü güneş patlaması 2003 yılında meydana gelmiştir.Bu patlamada NASA’nın tüm
solar ölçüm sensörleri aşırı yüklenmiş, ve X28 diye sınıflandırılan bu patlamanın ölçümünden sonra da bağlantı
kesilmiştir.
The sun just belched out the strongest solar flare in 12 years _ New Scientist
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Bu patlamalar gibi, bir güneş patlaması dünyaya yönelse, bazı radyo ve GPS sinyallerinin kaybolmasına,
silinmesine, uyduların sinyallerin engellenmesine ve hattâ yeryüzündeki elektrik ızgaralarının zarar
görmesine neden olabilecek uzun süreli radyasyon fırtınaları yaratabilir. Bir kaç gün içinde de muhteşem
arızalara yol açabilir.
Bu sabah, dünyanın güneşe bakan tarafındaki yüksek frekanslı radyoların çalışması durdu ve GPS
haberleşme sistemlerinde yaklaşık 1 saat aksama yaşandı!

Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/2146617-the-sun-just-belched-out-the-strongest-solar-flare-in-12years/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1504734919
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Beyinlerimiz Sohbet Esnasında Senkronize Oluyor

Bask Araştırma Merkezi BCBL’nin önderliğinde yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir çalışmaya
göre; sohbet eden iki kişi arasında beyin dalgalarının ritmleri birbirine uymaya, eşleşmeye başlamakta. Bilim
insanlarına göre, bu beyinler arası eşzamanlılık, dili ve kişiler arası iletişimi anlamada önemli bir faktör
olabilir.
“Günlük konuşma gibi basit bir şey, konuşmaya dahil olan beyinlerin aynı anda çalışmaya başlamasına neden
olmakta.” Bu sonuç, yakın zamanda Bilimsel Raporlar Dergisinde yayınlanan “Biliş, Beyin ve Dil Bask Merkezi
(BCBL)” tarafından yürülen bir çalışmanın sonucudur.
Bu araştırmaya kadar, çoğu geleneksel araştırma, beynin “duyduklarına” göre “senkronize” olduğu ve bu işitsel
uyaranlara bağlı olarak ritmini ayarladığını ortaya koymaktaydı.
Ama şimdi, Donostia-merkezli araştırma uzmanları önceki çalışmalarda ortaya konan bu bilgiyi bir adım öteye
taşıdırlar ve ilk kez bir dialoga giren iki kişinin karmaşık nöron aktivitelerinin aynı anda analizini yaptılar.
Alejandro Pérez, Manuel Carreiras ve Jon Andoni Duñabeitia önderliğindeki ekip, sohbet eden iki kişinin nöron
aktivitelerinin birbiri ile “bağlantı kurmak için” “senkronize” olduğunu, onların serebral elektriksel aktivitelerini
kaydedip, inceleyerek doğruladılar.
Jon Andoni Duñabeitia: “Beyinler arası paylaşım, dilin ötesinde bir durum ve kişiler arası ilişki ve dili
anlamada önemli bir faktör teşkil edebilir.”
Konuşmacıya ve dinleyiciye karşılıklı gelen beyin dalga ritimleri, bir konuşmada ifade edilen sözlü mesajların
sesinin fiziksel özelliklerine göre ayarlanır. Bu da ortak bir hedefe yönelik birlikte çalışmaya başlayan iki beyin
arasında bir bağlantı oluşturur: “iletişim”
Bask Araştırma Merkezinden bir araştırmacı şunları söylüyor: “İki insanın beyni dil sayesinde bir araya gelmekte ve
iletişim de insanlar arasında dışardan algılayabileceğimizin ötesinde bağlantılar yaratmakta. İki insanın sadece
beyinlerini analiz ederek sohbet edip etmediklerini tespit edebiliriz!”
Nöral Senkronizasyon Nedir?
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BCBL araştırmacıları, çalışmanın amaçları doğrultusunda, aynı cinsiyetten, birbirine tamamen yabancı 15 çift ile
gerçekleştirdikleri bu incelemede, bu çiftleri birbirlerinden bir paravanla ayırırlar. Ellerine verilen yazılı metinler
doğrultusunda çiftlerin sohbet etmesi sağlanır ve sırayla konuşmacı ve dinleyici rollerine girerler.
Beyin elektriksel aktivitesini analiz eden, invazif olmayan bir yöntem olan elektroensefalografi (EEG) ile bilim
insanları, beyin dalgalarının hareketlerini aynı anda ölçer ve salınımlarının aynı anda gerçekleştiğini tespit
ederler.
Duñabeitia: “İki ikişinin kendi aralarında konuşup konuşmadıklarını ve hattâ ne hakkında konuştuklarını,
sadece beyin aktivitelerine bakarak bilebilmek gerçekten de muhteşem bir şey. Bu bilgiden yola çıkarak artık,
iletişim zorlukları çeken insanların yaşadıkları durum gibi özel iletişimsel bağlamlara yönelik son derece yararlı
uygulamalar keşfedebiliriz.”
Gelecekte, ekolojik ya da gerçek-dünya bağlamında nöral görüntüleri kullanarak, iki beyin arasındaki bu etkileşimin
anlaşılması, psikoloji, sosyoloji, psikiyatri ya da eğitim alanlarının çok karmaşık yönlerini anlamaya ve analiz etmeye
de yardımcı olacaktır.
Alejandro Pérez: “Sohbet eden iki kişi arasındaki nöral senkronizasyonun mevcut olmasının açığa çıkarılması
sadece bu konudaki çalışmalarda bir ilk adım olmuştur. Daha cevapsız bir çok soru ve çözülmesi gereken pek
çok zorlu iş var.”
Pérez, ayrıca, bu çalışmanın pratik potansiyelinin çok büyük olduğuna da dikkati çeker ve şunları söyler: “Hergün
iletişim sorunları ortaya çıkmakta. Beyinler arası senkronizsayonun keşfi ile, en çok, iletişimi geliştirmeyi
hedefliyoruz.”
Araştırmacılar için bir sonraki adım; aynı tekniği ve çift dinamiğini uygulayarak, sohbet kendi dillerinde
gerçekleşmediğinde de iki insanın beyinlerinin yine aynı şekilde “senkronize” olup olmayacağını görmek.
Çeviren:AylinER
https://scienmag.com/our-brains-synchronise-during-a-conversation/

Uyku Problemleriniz İçin Bilimsel Çözümler

İyi bir gece uykusu gittikçe güçleşiyor. Bir sürü dikkat dağıtıcı şey yüzünden yeterince uykumuzu alamıyoruz.
Günde 7 ila 9 saat arası uykuya ihtiyacımız var ama pek çok Amerikalı her gün bu kadar saat uyuyamıyor.
50

Uykunun kilo kaybından tutun da hafızayı geliştirmeye kadar sağlık için inanılmaz faydaları vardır. Hatta daha mutlu
olmamızı bile etkiler.
Eğer aşağıdaki 9 sorundan bir tanesini yaşıyorsanız, işte bilimin size tavsiyeleri:
Omuz Ağrısı
Yastık her türlü ağrıyı hafifletmek için stratejik bir yoldur. Eğer omuz ağrısıyla uyanırsanız, yatarken bir yastığa
sarılmayı deneyin.
Yan yatarak uyumayın. Eğer normalde de hep yan yatarak uyuyorsanız ve ağrı sadece tek omuzunuzda ise, diğer
tarafınıza yatarak uyumayı deneyin.
Yastığa sarılmak da çok faydalı olacaktır.

Sırt Ağrısı
Eğer sırtınız ağrıyorsa, yüz üstü yatarak uyumak muhtemelen en iyi çözüm değildir ama yine de bacaklarınızın altına
koyacağınız yastıkların faydası olacaktır. Eğer yan yatarsanız, bacaklarınızın arasına yastık koymanız daha rahatlatıcı
olacaktır.
Eğer yüz üstü yatıyorsanız kalçalarınızın altına, sırt üstü yatıyorsanız bacaklarınızın altına yastık koyun.
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Boyun Ağrısı
Yastığınızın şekli bozulmuşsa yenisini alma vakti gelmiş demektir. En az 2 yılda bir defa yastığınızı değiştirin. Bir
araştırmada insanlar sert, lateks yastıkların en rahatı olduğunu bildirdiler.

Uyuyamamak
Yatmadan önce telefon kullanımını yasaklamanız biraz sert olabilir ama yapmalısınız. Onlardan gelen mavi ışık REM
uyku döngünüzü mahvedebilir.
Yatmadan önce fazla kahve tüketmeyin.
Sabah ya da öğlen spor yapın.
Yatmadan en az 1 saat öncesinde telefonunuzu kapatın.

Uykuda Kalamamak
En iyi şekilde dinlenebilmek için uyuduğunuzda bedeninizin serinleyebilmesi gerekir.
Yatmadan önce alkol tüketmeyin. Çünkü REM uykusunda geçireceğiniz zamanı azaltabilir.
Oda sıcaklığınızın 68 °F -71 °F (20 °C -21,5 °C) arasında olduğundan emin olun
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Uyanamamak
Bilim insanları aynı saatte kalkamamayı “sosyal jet lag” olarak adlandırıyorlar. Haftanın 7 günü saatinizi aynı saate
uyanmak üzere kurun. Böylece bedeniniz buna alışacaktır.

Reflü
Yaklaşık 7 milyon Amerikalı da reflü problemi var. Tıbbi tedavinin yanı sıra yastığınızı yükselterek sol tarafınıza
yatmanız faydalı olacaktır.
Doktorunuza tıbbi tedavi konusunda danışınız.
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Horlama
Eğer horluyorsanız, sırt üstü uyumaktan kaçının. Yan tarafınıza yatmayı ya da birkaç cm yastığınızı dikleştirmeyi
deneyin.
Ayrıca yatmadan önce sinüslerinizi tuzlu su ile temizleyebilirsiniz.
Alkolden kaçının.

Bacak Krampları
Bilim insanları gece kramplarına neyin sebep olduğundan emin değiller. Ama muhtemelen kas yorgunluğu ve sinir
hasarıyla alakalı. Germe ya da masaj faydalı olabilir.
Kramp giren bölgeye masaj yapmayı, sıcak uygulamayı ve de germe hareketleri yapmayı deneyin.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.thisisinsider.com/how-to-fix-sleep-problems-with-science-20168?utm_content=bufferfe738&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer-insider-twitter
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Egoist misiniz?
Şoförlüğünüz nasıldır? Eğer ortalama bir insan iseniz, muhtemelen iyi araba kullandığınızı düşünüyorsunuzdur?
Bir araştırmaya göre, araba kullananların %74ü ortalamanın üzerinde kendilerinin daha iyi kullandıklarını
düşünüyorlar. Kaza geçirenlerin ise hiç kaza yapmayan şoförlerden biraz daha fazla kendilerine güvendikleri görüldü.

Tabi ki bu, gerçekliği yansıtmıyor. Gerçekten bir avuç berbat şoför yoksa eğer, herkes ortalamanın üzerinde iyi şoför
olamaz. Eğer insanlardan yetenek, zeka, dürüstlük, orijinallik, arkadaşlık, güvenilirlik ve daha bir sürü pozitif
özelliklerini oranlamaları istense, genellikle kendilerini ortalamanın üzerinde bir seviyeye koyarlar. Bu kişilere
negatif özellikleri ile ilgili benzer sorular sorulduğunda ise kendilerini ortalamanın daha aşağısında göreceklerdir.
Bu egoist illüzyona “ortalamanın üstü etkisi” denilmektedir. Son derece yaygın olmasına rağmen çoğunlukla fark
edilmemektedir. İronik bir biçimde, insanların çoğunluğu kendi haklarında abartılı düşünceye sahip olmadıklarını da
düşünürler.
Sevdiğimiz kişiler hakkında da abartılı düşünürüz. İnsanların yaklaşık %95i eşlerini ortalamanın üzerinde zeki,
çekici, sıcakkanlı ve komik bulurlar. Hemen herkes de fark etmiştir ki ebeveynler kendi çocuklarını diğer
çocuklardan daha akıllı, sevimli ve gelişimsel olarak da daha ileri seviye de görürler.
“Ortalamanın üstü etkisi”, kendimizi “özel” olmakla kandırdığımız birkaç pozitif illüzyondan bir tanesi sadece.
Bunlardan bir başkası ise iyimserlik önyargısı. Bu da, gelecekle ilgili gerçek dışı beklentilerin belirlediği sağlam bir
etkidir. Pek çok insan ortalamadan daha uzun, daha sağlıklı ve de daha başarılı yaşamayı bekler. Tabi bu arada da
boşanma, hastalanma ya da kaza geçirme olasılıklarını da göz ardı ederler. Sonuç ne kadar çok beklendik ise, bunun
gerçekleşeceğine daha fazla inanırlar. Ne kadar az umdukları bir şey ise, bu sefer de kendi başlarına gelmeyeceğine o
kadar çok inanırlar.
Peki bu tür illüzyonların kaynağı nedir? Pozitif illüzyonun yaratıcılarından biri olan Washington Üniversitesi’nden
Jonathan Brown’a göre bunlar çocuklukta başlıyor. “Aileler çocuklarını pohpohladıklarında bu ilüzyonları da
yaratmaya başlıyorlar.”
Pohpohlamak orada da bitmiyor. Yaşam boyunca, dünyayı “biz” ve “onlar” olarak ikiye bölmek üzere doğuştan
getirdiğimiz bir eğilimimiz var. Biriyle iletişime geçer geçmez, o kişinin grubuna dahil olursunuz. İnsanlar kendi
grup üyelerinin diğer grup üyelerinden daha iyi olduklarını düşünürler. Bu sayede de, değerlerimizi abartan,
hatalarımızı görmezden gelen ve diğer insanları aşağı gören karşılıklı “beğeni grupları”na katılmış oluruz. Şüphesiz
ki çoğumuz kendimiz hakkında son derece olumlu düşünmekteyiz.
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Patalojik olmak şöyle dursun, pozitif illüzyonlar artık sağlıklı bir zihnin işareti olarak görülmekteler. Pozitif illüzyonu
olmayanlar klinik olarak depresyonda olmaya daha eğilimler.
Ama kendiniz hakkında ne kadar aldanmış olursanız olun, başkalarının sizin hakkında düşündükleri konusunda
kendinizi aldatıyor olmanız da mümkün.
Chicago Üniversitesi’nden davranış bilimicisi Nicholas Epley: “Herkes diğer insanların kendileri hakkında ne
düşündüğü konusunda meraklı ve endişelidir. Çoğunluğumuz da bu konuda iyi olduğumuzu düşünürüz. Ama
aslında hiç de iyi değiliz.”
Bu demek değildir ki tamamen başarısızız. Mesela cömert biri olduğunuzu düşünüyorsanız, muhtemelen diğerleri de
cömert olduğunuzu düşünüyordur. Sadece sizin zannettiğiniz kadar cömert değil.
Ama insanların hakkımızda ne düşündüklerini sezmek konusunda çok becerikli değiliz. Bunun nedeni de “ilgi etkisi”
denen bir şey: Yaptığınız ve söylediğiniz her şeyin gözlemlendiği ve incelendiği sanısı. Epley: “Kendimizin çok
farkında olduğumuz için, diğerlerinin de bunu fark ettiği yanılgısı içinde olmak çok kolaydır.”
Sonuç olarak her şeyi abartıyoruz. Diyelim ki üzerinize su döktünüz ve sanki pantolonunuzu işemişsiniz gibi
görünüyor. Herkesin fark edeceğini sanırsınız, ama etmezler. Çünkü dünya sizin etrafınızda dönmüyor. İnsanlar
ayrıca duygusal durumlarının herkes tarafından algılandığını düşünürler, ama aslında hiç fark edilmemişlerdir.
Şu da mümkün: Çok zekice ya da takdir edilesi olduğunu düşündüğünüz bir şey yapar ya da söylerseniz, insanların
bunu fark etme seviyelerini abartabilirsiniz. Çünkü genellikle diğerleri de kendi egolarıyla çok meşgul durumdadırlar.
Esas problem kendinizi çok iyi tanıyor olmanızdır. Epley: “Siz kendi kendinizin uzmanısınız. Bu demektir ki,
kendiniz hakkında üstü kapalı her şeyi algılarsınız, ama diğerleri bunu algılamazlar. Onlar genel özellikler
görürler.”
Diğer insanların düşüncelerini tahmin ederken zorlanıyoruz. Onların zihinlerine giremeyiz. Yüzlerine ve
davranışlarına bakarak ne düşündüklerini anlamaya çalışırız. Ama davranışlar her zaman düşünceleri çok net
anlatmazlar.
Ama şaşırtıcı bir şekilde, sezgilerimiz çok yakın tanıdığımız kişilerle beraberken o kadar da kötü değildir. Hatta
birazcık daha iyidir. Eşinizin zihnini okuyabilme yeteneğinizin evliliğin ilk yılından sonra azaldığına dair kanıtlar bile
vardır. Epley: “Aslında insanlar bir yabancıyla ne kadar iyi iletişimde olduklarını anlamada daha iyidirler.
Eşinizi çok iyi tanıdığınıza inanırsınız ama aslında bu, gerçek sezgiler yerine, daha çok bir illüzyon
yaratabilir.”
Belki de en az sezgiye sahip olduğumuz alan fiziksel görünümdür. Herkes nasıl göründüğünü bilir. Ama nasıl
göründüğümüzü değerlendirmeye gelince tamamen ümitsiz vakayız.
Epley: “İnsanlara başkalarının kendilerini ne kadar çekici bulacaklarını değerlendirmelerini istediğimizde ve
bunu gerçek çekicilik değerlendirmeleriyle eşleştirdiğimizde, hiçbir bağlantı bulamıyoruz. Bu beni hala çok
şaşırtıyor.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg21028122-400-the-grand-delusion-egotist-moi/
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Kontrol Kimde?
Bu gerçekten büyük bir soru. Özgür iradeye-yani eylemlerimiz ve kararlarımız üzerinde bilinçli kontrol yapma
çalışması- sahip olduğumuz fikri tamamen insan deneyiminde saklıdır. Ama fiziksel evren hakkında ne kadar çok şey
öğrenirsek, o kadar az inandırıcı gelmeye başlıyor. (New Scientist, 16 April, s 32)

Tartışmalardan bir tanesi de şu şekilde: Beyninizi oluşturan parçalar da dahil olmak üzere evren tamamıyla
deterministiktir (Rastgele olmayan). İçinde bulunulan durum yüzünden, 1 milisaniye, 1 ay ve de 1 milyon yıl sonra
olacaklar belirlidir. Bu yüzden özgür irade olamaz.
Nörobilim de söze karışıyor: Yaklaşık 30 yıl önce psikolog Benjamin Libet fark etti ki, eğer insanlardan gönüllü
davranışlarda bulunmalarını isterseniz, daha niyet ettikleri davranışın farkına bile varmadan beyinleri davranışı
başlatmış oluyor. O zamandan beri benzer çizgide deneyler yapıldı ve sonucunda da nörobilimciler özgür iradenin bir
illüzyon olduğu sonucuna vardılar.
Ama çok gerçek geliyor. Hepimizde birim algısı var. Bir şeyi yapmış bile olsak, “bunun yerine başka bir şey de
yapabilirdik” algısı var. Her an dilediğimizi yapabileceğimizi sanıyoruz. Ama öyle görünüyor ki, beyniniz çok
detaylı bir illüzyon hazırlamış durumda. Sonuç kaçınılmaz.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg21028122-500-the-grand-delusion-whos-in-control/

Çocuklarda Elektromanyetik Alet Bağımlılığı
Tabletler, cep telefonları veya internet bağımlığı geliştiren yeni yeni yürümeye başlayan çocukların ve onlardan daha
büyük çocukların ebeveynleri hemen hemen aynı hikayeyi anlatmaktalar: Çocukları dijital medyaya bir kere
bağlandıktan sonra onları sosyalleştirememekte ve çocuklarının elinden bu yeni oyuncaklarını aldıklarında da onlar
öfke krizine girmekteler. Çocuklar çoğu zamanlarını bu karşı konulamaz büyülü ekranların önünde hipnotize olmuş
şekilde oturmakta ve ailelerden uzaklaşıp, yabancılaşmaktalar. (Brandon, 2010)
Dijital medyanın kimyasal ilaçlarla aynı psikolojik etkilere sahip olduğu gerçeği çok iyi bilinmektedir. Geri
çekilme, kendini geri çekme semptomları, şiddetli arzular, tolerans gelişimi, diğer faaliyetlere olan ilgi kaybı
ve kontrol eksikliği en belirgin belirtilerdir. (Ghose, 2013)
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DSM-V’de (Amerikan Psikiyatri Birliği,2013, Young, 1996) de açıkladığı üzere, çocuklar madde bağımlığına
benzer bağımlılık geliştirirler.
Teşhis Araçları ve Bilişsel Davranışsal Terapi (BDT):
Psikologlar, akıllı telefon bağımlılığı ölçeği (ATB) (Kwon, Kim et al., 2013, Kwon, Lee et al., 2013veya İnternet
Bağımlılığı Ölçeği (Young, 1996, Mak et al., 2014) gibi, bağımlılığın şiddetini ve parametrelerini ölçmek için
güvenilir psikometrik araçlar geliştirirler.
Dolayısıyla, bu metodlar, elektronik cihazlara karşı etkili terapi oluşturur. Bilişsel Davranışsal Terapi(BDT),
3-6 ay boyunca ayakta tedavide etkin bir şekilde uygulanmıştır. (King et al., 2012)
Young 2011 yılında BDT-IA (Internet Alışkanlığı için Bilişsel Davranışsal Terapi) adlı özel bir program
geliştirir. Davranışlarını değiştirmeye hazır olmayan kişilere bu terapinin yanı sıra, alternatif olarak tamamlayıcı,
ek Motive Edici Mülakat (MEM), Farkındalıklı Davranışsal Bilişsel Tedavi, sanat-müzik terapisi ve egzersiz
rehabilitasyonları ile yardımcı olunur. (Kim 2013)
Daha küçük yaştaki çocuklar için psikometrik değerlendirme araçları henüz formüle edilmemiştir.
Dijital Detoks Merkezleri
Kuzey Kaliforniya’da bulunan Shambhalah Çiftliği gibi dijital detoks merkezleri, finansal açıdan uygun olanların
tedavi için gidilebilecekleri yerlerdir. Burada katılımcılar, vejeteryan yemekleri yer, yoga yapar, yakındaki bir derede
yüzer, ormanda uzun yürüyüşler yapar ve çevrimdışı olma konusunda hislerini yazdıkları bir günlük
tutarlar.(Suddath, 2013).
İngiltere’de ise psikiyatrist Richard Graham, Londra’daki Capio Nightingale Kliniği’nde ilk teknoloji bağımlılığı
programını kurmuştur.Bir aylık dijital detoks programı 16,000 £ kadardır. Son günlerde bu klinik, tedavi için kliniğe
gelen 4 yaşındaki ipad bağlımlısı bir kız yüzünden epey dikkat çekmiştir. Bu gibi lüks kliniklere parası yetişmeyen
ebeveynler ise, çocuklarını öfke nöbetlerine aldırış etmeden, onların dijital medyaya erişimlerini kısıtlayarak ya da
kontrol altına alarak (yasaklayarak değil) ve olumlu aile faaliyetlerinde bulunarak, daha sert ve direk bir yol
denemekteler.
Ebeveynlerin deneyimli, sıcak, duygusal yaklaşımları, çocukların hem bağımlılıktan uzak hem de yüksek öz güven
geliştirmeleri ile pozitif ilişkilendirilir. (Yao et al., 2014).Çocukları dijital bağımlılıkları yüzünden tek taraflı
suçlamak yerine sorumlu ve ilgili, alakalı ebeveynler olmak gerekmektedir. Benim deneyimlerime göre, çocukların
çalışmaları ile daha çok ilgilenen ve onlara çalışmalarında daha çok destek olan ailelerin çocukları, dijital medyayı
daha düzgün şekilde kullanmakta ve akademik olarak da çok daha başarılı olmaktadır.
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Nöroplastisite ve Bilişsel Gelişim
Bazı ebeveynler, çocuklarını sakin ve meşgul tuttuğu için dijital medyayı mükemmel bir “emzik!” gibi
görerek,yanlış bir varsayımda bulunmaktalar. Gerçekte dijital medyayı bu şekilde görmek, bir dizi zararlı proseslerin
serbestçe oluşmasına neden olmaktadır. Corina Grecu (2013), bir çocuğun beynin nöroplastisitesinin, beyninin ödül
merkezinin dijital içeriğin oyun-yapısına verdiği tepkilere göre, oransız ve dengesiz bir şekilde güçlenerek
bozulduğunu ve daha sonra da beyninin diğer faaliyetlerini zayıflattığını iddia eder.(Grecu, p.102),
Gardner’ın çoklu zeka kavramı, bizi akıllı ve uyarlanabilir hale getiren tek zihinsel uzmanlık türü değil.Müzikal,
matematiksel, dilsel, duygusal veya mantıksal-analitik zeka gibi çok çeşitli zekanın karşılıklı etkileşimi de örnek
teşkil etmektedir.
Çoğu dijital içerik, bilgi işlemenin gerçek zamanlı doğasını vurgular ve bu nedenle de beynin sağ lobu ile
bağlantılıdır. Beynin sol lobunun (mantık, akıl yürütme, dil gelişimi) az kullanılmasına ve her iki kısım
arasındaki “süper karayolu” olan, üst düzeyde duyusal-bilişsel işlevlere imkan sağlayan korpus kallosumdaki
aktivitenin de azalmasına neden olur. Karmaşık içeriğe dayalı uyarıcıların ihmal edilmesi de dikat ve
odaklanma, motivasyon, davranış kontrolleri, bilgilerin gözden geçirilmesi gibi üstün zihinsel işlemlerin yer
aldığı prefrontal korteksin etkisinin de azalmasına yol açar.
Oyunlarda Bu Kadar Bağımlılık Yapan Şey Ne?
Tam & Walter (2013), dijital içeriğin bağımlılık yaratması için mevcut olan 3 temel özellik tespit etmişlerdir:
1.Akış:Oyun, daha başlangıcından itibaren oyuncuda “oyunun içinde” olma duygusu yaratmalıdır ki bu da
oyuncunun bilincinin çok yüksek oranda odaklı olmasına neden olur.Zaman bozulması ve iyi hissetme ya da haz,
mutluluk mevcuttur.Uzun süreli oyunlar için sadece basit anlamda zevk almak yeterli değildir. Zorluklar, zorluklarla
kavramlaştırılan şey boyunca “nişan eğrisi” olarak izlenmelidir. Kabaca bir açıklama ile her zaman daha büyük bir
ödül, daha zorlu bir seyir veya daha korkutucu bir oyun olmalıdır ve bu sürekli beklenti içinde olunur.
2.
‘Fiero’: İspanyolcada “ateş” veya “ateşli” anlamındaki “fiero”, bir görevi tamamladıktan sonra birinin oyun
içine girdiği yoğun bir tatmin duygusunu ifade eder. Bunu nörobiyolojik terimlerle açıklamak gerekirse, oyuncunun
büyük ödüle ulaşması ve elde ettiği ödül, onun için bir “dofamin” vuruşudur.
3.Eğlence başarısızlığı veya hayâl kırıklığı
Bir oyunun bağımlılık potansiyelinin en önemli özelliği oyunu oynarken düştüğü “kıl payı, ramak kaldı” durumudur.
Burada oyuncu, hedefe ya da hedefine ulaşmaya yakın olduğunun farkındadır ve cesaretini kırmamaya çalışarak, bu
hedefe ulaşmaya, buna çalışmaya devam eder.Bu aynı zamanda kumarbazların da farkedilen-yakalanabilen
özelliğidir.
Bu özellikler oyunun oynanabilirliğini ve eğlenceli bir karaktere sahip olmasını sağlar. Normal internet
kullanımından problemli kullanma ve patalojik kullanıma geçiş (bağımlılık) aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere bir
takım faktörlere bağlıdır:

Oyunlar en basit bir formatta olsalar bile, sürekli yüksek dofamin oluştururlar. Ebeveynler bu en son nesil
“elektronik ilaçlar”a karşı rekabet edecek uygun bir şey bulamayabilirler. Gerçek dünyadaki ödüller için eşikler,
oyunlardan çok daha yüksek bir seviyeye ayarlıdır ve gerçek hayat oyunlardaki dünyaya kıyasla daha az ilgi çekici ve
sıradan ve sıkıcıdır. “Candy Crush Saga”, “TalkingTom” ve “Youtube” her zaman ev ödevlerinden daha çok ilgi
çekmektedir.
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Hayali Yaşam Geçek Yaşama Karşı: Çocuklar Arasındaki Farkı Söyleyemiyor
Tabletler, akıllı telefonlar, çocuklara, çerçevli ve kapalı bir semantik ortamda,bağlamından arındırılmış bir içerik
sunar. Bu dijital ortamlara dalmak isteyen çocuklar fiziksel ve duygusal dünyadan koparak, kendilerini bu dijital
yaşam içine hapseder, ve gerçek dünyadan izole olurlar. Bu dijital uygulamaların çocuklara sundukları yanıltıcı
öngörülebilir güvenliğin bu kadar muazzam bir çekiciliğe sahip olası şu şekilde açıklanabilinir: Dijital olmayan,
bilinmeyen gerçek dünyanın uygulamaları yerine, bilinen oyundaki uygulamaların oluşturduğu komfor alanı ve bu
uygulamalarla başa çıkmak onlar için çok daha kolaydır. Onlar için analog dünyamız çok daha stokastik (olasılıksal),
öngörülmeyen, karmaşık, çok yönlü ve zorlayıcıdır. Siber alana çekilen bir çocuk, zorluklarla büyümek için gerekli
olan tecrübeyi reddeder. Aile ve arkadaş ilişkilerinin insan gelişimi için ne denli önemli olduğunu daha önce ele
almış, dil ve bilişsel gelişim için sosyal etkileşimin rolü üzerinde durmuştuk.
Sonuç
Ebeveynlerin, çocuklarının denetimsiz uzun süreli dijital medya erişimi kullanmalarının onlar üzerinde
sorunlu medya kullanımına ve hatta bağımlılığa yol açacağını bilmeleri çok önemli. Tabletler, akıllı telefonlar
ve bilgisayarlar, çocukluk ve ergen gelişimine beklenenin aksi bir biçimde zarar verici büyük bir potansiyele
sahiptir. Dijital medya, tek yönlü olarak nörolojik bağlantıya sebep vererek, özel bir tür davranışsal, sosyal ve
duyusal- bilişsel sonuçlar doğurabilir. Bir başka problem de; sosyal öğrenmedir.Ebeveynler çocuklar için sosyal
rol modelleridir. Anne ya da baba sürekli elektronik cihazlarla meşgul olurlarsa, çocukların aynı şekilde davranmaları
kaçınılmaz olur ve onları bu yüzden suçlamak doğru olmaz. Destekleyici, proaktif ebeveynlik stilleri ve gerçek
dünyadaki etkinliklere katılmak, cihazlara bağımlılığı engellemek için belirleyici faktörlerdir. Toronto’lu
psikolog ve medya danışmasını Oren Armitay: “Ebeveynler 3 yaşındaki bir çocuğa müdahele edemezler, onları
durdurmazlarsa, çocuk ergenliğe geldiğinde onlara kolay gelsin!!” (Ghose, 2013).
Çeviren: AylinER
https://joanakompa.com/2014/05/11/children-on-electronic-drugs-workings-consequences-treatment/
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Bağırsak Mikropları, Prefrontal Korteks ve Amigdala’daki
MikroRNA’ları Etkileyebiliyor!

Özet: Araştırmacılar, bağırsak mikroplarının, depresyon ve kaygı ile ilişkili iki bölge olan prefrontal korteks ve
amigdala’daki mikroRNA’yı etkileyebileceğini keşfettiler.
Açık erişime sahip olan Microniome adlı dergide yayınlanan bu araştırma, bağırsak bakterilerinin kaygıya benzer
davranışları nasıl etkilediğine yeni bir ışık tutmakta. İrlanda Bilim Vakfı tarafından finanse edilen araştırma Cork
College Üniversitesi’ndeki APC Mikrobiyom Enstitüsü’ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilir ve onlar
bağırsak bakterileri ile beyindeki mikroRNA(miRNA) adı verilen biyolojik moleküller arasındaki bağlantıyı
araştırılır ve mikropsuz, mikroptan arındırılmış farelerin beyinlerinde önemli miktarda mikroRNA’nın
değiştiğini tepsit ederler. Mikroptan arındırılmış bir balon içine yerleştirilmiş bu fareler, tipik olarak anormal kaygı,
sosyallemeşmede ve bilişte sorunlar, ve artmış depresif davranışlar sergilerler.
Bu araştırmada yer alan ve araştırmayı yazan Dr. Gerard Clarke şunları söylemekte: “Bağırsaktaki mikroplar,
amigdala ve prefrontal korteksteki miRNA’ları etkilemiştir. Bu önemli. Çünkü, bu miRNA’lar merkezi sinir
sisteminin ve endişe ve depresyon ile ciddi şekilde ilgili iki beyin bölgesi olan prefrontal korteks ve
amigdalanın işleyişi için temel olan fizyolojik süreçleri etkileyebilir.”
MikroRNA’lar (miRNA), genlerin nasıl ifade edildiğini kontrol eden kısa nükleotid dizilimidir. (DNA ve
RNA’nın yapı taşlarıdır.) miRNA’nın disregülasyonu veya disfonksiyonunun, strese bağlı psikiyatrik
bozuklukların, nörodejeneratif hastalıkların ve nörogelişimsel bozuklukların altında yatan bir faktör
olduğuna inanılmaktadır. Beyindeki miRNA değişilikleri, kaygı benzeri davranışlarla ilişkilendirilmiştir.
Dr Clarke: “Psikiyatrik bozuklukları beyindeki miRNA’ları modüle ederek, tedavi edebiliriz.Ancak, bu
alandaki araştırmalarda, örneğin; kan-beyin bariyerini aşabilecek güvenli ve biyolojik açıdan kararlı bileşiklerin
bulunması ve daha sonra beyinde istenilen yerde hareket etmesi gibi bir çok zorlukla karşı karşıya kalınmakta. Bizim
bu çalışmamız, miRNA’ların teröpatik potansiyellerinden faydalanma yolunda, engellerden bazılarının,
bağırsak mikrobiyomunu hedefleyerek temizlenebileceğini öngörmektedir.”
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Araştırmacılar, geleneksel farelere kıyasla bağırsak bakterileri olmadan yetiştirilen farelerin amigdalalarında 103
seviyesinde miRNA ve prefrontal kortekslerinde de 31 seviyesinde miRNA’nın farklı seyrettiklerini tespit
ederler.Yaşamlarının daha sonraki evresinde eklenen bağırsak mikroplar, bu farelerin beyinlerindeki
miRNA’larda bazı değişiklikleri normalleştirir.
Çalışmadan elde edilen tespitler, bu beyin bölgelerinde (amigdala, prefrontalkorteks) miRNA’ların uygun bir
şekilde düzenlenmesi için sağlıklı bir mikrobiyomun gerekli olduğunu göstermektedir.
Araştırmacılar, normal bağırsak mikrobiyotasına sahip 10-12 adet kontrol grubu farelerin, mikroptan arındırmış
farelerin ve eskiden mikroptan arındırılmış farelerin (yetişkin olmuş) amigdala ve prefrontal kortekstlerinde hangi
miRNA’nın mevcut olduğunu tespit etmek için Yeni Nesil Dizileme (NGS) kullanırlar.
Bu kullanılan yöntemle araştırmacılar, yetişkin olan farelerin mikrobiyotalarının antibiyotiklerle tüketilmesinin
beyindeki bazı miRNA’ları, mikroptan arındırılmış farelerdekine benzer şekilde etkilediği gözlemlenir.
Araştırmacılara göre bu, erken yaşlarda sahip olunan sağlıklı mikrobiyota, daha sonra yetişkinlikte uğradığı
değişiklikler neticesinde kaygıya benzer davranışlarla alakalı beyindeki miRNA’ları etkiler hale getirebildiğini
göstermektedir.
Bu araştırmanın yazarları, bağırsak mikrobiyotasının beynin içindeki miRNA’yı etkileyebilecek tam ve net
mekanizmanın yine de tespit edilemediğini ve halâ belirsizliğini koruduğunu da sözlerine eklerler. Bu çalışma,
mikrobiyotanın etkilerinin fare ve sıçanlar gibi birden çok türün beynindeki miRNA’ları etkilediğini gösterse de
miRNA ve kaygıya benzer davranışlar ile bağırsak bakterilerinin muhtemel bağlantısına ait bulguların klinik bir
ortama aktarılmadan önce bu bulgulardan yola çıkılarak daha fazla araştırma da yapılmasının yararlı olacağını dile
getirmekteler.
Dr Clarke: “Bu erken aşamadaki bir araştırmadır. Ancak, örneğin; psikobiyotik kullanıp, bağırsak
mikrobiyotalarını hedefleyerek, beynin belirli bölgelerindeki miRNA’larda istenilen etkiyi elde etme olasılığı
çok da cazip bir fikir.”
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/anxiety-bacteria-gut-7374/?hootPostID=b693ec95bf0f04457c3443374aab0787

Gördüğünüz Şey Hayalinizin Bir Ürünüdür
Algılarınız dünyaya açılan pencerelerinizdir. Muhtemelen siz de algılarınızın gerçekliği doğru şekilde tasvir ettiğini
düşünerek iyi iş yaptıklarını sanıyorsunuz. Kendinizi kandırmayın. Duyusal algı – özellikle de görme duyusuhayalinizin bir ürünüdür. Vancouver Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden psikolog Ron Rensink:
“Deneyimlediğiniz şey çoğunlukla zihninizin bir ürünüdür. Gözlerinizden gelen bilgiyle beslenir ancak
gerçekliği olduğu gibi yansıtmaz.”
Görme sisteminin temel özellikleri dikkate alındığında başka türlüsü olamazdı zaten. Mesela yaklaşık her 5 saniyede
bir göz kırparsınız. Ama bunu düşünmezseniz; ki muhtemelen şu anda düşünüyorsunuz, kararmaları hiç fark
etmezsiniz çünkü beyniniz bunu siler.
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Göz kırpma buz dağının sadece görünen ucu. Gözleriniz açıkken bile mevcut görsel bilginin sadece bir kesitini
görüyorsunuz.
Retinanızın merkezinde, yaklaşık 1 milimetrelik alan içinde yoğun olarak fotoreseptörler bulunmaktadır. Burası
fovea’dır: Detayların ve renkleri algılamanın en iyi olduğu yer olan görsel sistemdeki muhteşem alan. Rensink:
“Foveadan uzaklaştığınızda, görsel keskinlik azalır ve renkli görme kaybolur.” Foveadan yaklaşık 10 derece
yana kaydığınızda, görsel keskinlik maksimumun sadece %20si kadardır.
Bu şu demektir: Görsel alanın, tam renkli ve de ayrıntılı halinin aynı anda sadece küçük bir yüzdesini
yakalayabilirsiniz. Elinizi kolunuz mesafesine kaldırın ve başparmak tırnağınıza bakın. Bu kabaca foveanın kapsadığı
alandır. Geri kalanın çoğunluğu bulanık monokrom(renksizlik)dur.
Ama görme dediğimiz şey böyle hissettirmez. Görme tıpkı bir film gibidir. Bunun bir nedeni de gözlerinizin sürekli
olarak görsel sahne üzerinde geziniyor olmasıdır; bir an bir noktadayken derhal diğer bir noktaya kaymaktadır. Bu
düzensiz göz hareketlerine “göz sekmesi”(saccade) denir. Bunlar saniyede yaklaşık 3 defa gerçekleşir ve 200
milisaniye kadar sürer. Her bir sabitleme ile görsel sisteminiz yüksek çözünürlüklü bir detay yakalar ve bir bütünlük
ilüzyonu oluşturacak şekilde bunları birbirine bağlar.
Sekmeler esnasında kör olduğunuzu düşünecek olursak bu aslında muhteşem bir şeydir. Gözleriniz bir sabitlenmeden
diğerine geçerken bilgiyi aktarmayı bırakmaz ama yaklaşık 100milisaniye beyniniz bunu proses etmiyordur.) (Ç.N.
gözün odaklandığı bir noktadan diğerinde yaptığı o kısacık “saccade”ler sırasında insan kör olur. Eğer kör olmak
yerine o geçişteki her şeyi algılayabilseydi, gözünü açamayacak kadar başı dönerdi. İşte o kör olunan anları da insan
beyni kendiliğinden tamamlar.)
Aynaya bakın ve gözlerinizi soldan sağa ve tekrar sağdan sola doğru hızlıca hareket ettirin. Gözlerinizin hareket
ettiğini görmeyeceksiniz. Bunun nedeni hareketin çok hızlı olması değil, beyninizin bilgiyi proses etmiyor olmasıdır.
(diğer insanların göz sekmeleri görülebilir.)
Her gün yaklaşık 150 bin defa göz sekmesi yaptığınızı düşünecek olursak, uyandıktan sonra görsel sisteminiz her gün
yaklaşık 4 saat boyunca kapalı durumdadır. Ama yine de hiçbir şeyi eksik olarak algılamazsınız.
Bunun gibi parça parça bilgiyi beyninizin nasıl tamamladığını ve bizim gerçeklik olarak algıladığımız son derece
akıcı renkli bir film haline nasıl dönüştürdüğünü hala bilmiyoruz. Yaygın bir görüşe göre, beynimiz bir tahminde
bulunuyor ve bunu doğrulamak için de fovea dan faydalanıyor. Rensink: “İçimizden bir şeyler yaratıyoruz, sonra
da bunu tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Esasında beynimizin şu anda neler olduğuna dair en iyi tahminini
deneyimliyoruz.”
“Şimdi”yi yaratmak konusunda görsel sistemin çok daha önemli bir işlevi var: geleceği tahmin etmek. Foveaya gelen
bilgi derhal bilinçli algıya gönderilemiyor. Öncelikle görme sinirine gider ve beyin tarafından proses edilir. Bu süre
birkaç yüz milisaniye sürer ki bu arada da hayat devam etmektedir. Dolayısıyla beyin 200milisaniye sonra dünyanın
nasıl görüneceğine dair bir tahminde bulunur ve işte sizin gördüğünüz de budur. Geleceğe dönük bu projeksiyon
olmaksızın, bir topu yakalayamaz, hareket halindeki objelerden kaçamaz veya bir şeylere çarpmadan ortalıkta
dolaşamazsınız.
Görsel sistemde, kaçırılmaması gereken şeylere karşı sizi bihaber hale getirebilecek başka bir büyük boşluk daha var.
Foveanızı görsel alan üzerinde gezindiren düzensiz hareketler rastgele olmazlar; beyninizin dikkat sistemi tarafından
yönlendirilirler. Bazen bilinçli olarak ne yapacağınıza karar verirsiniz, mesela kitap okumak gibi. Diğer zamanlarda,
yandan gördüğünüz bir hareket ya da beklenmedik bir ses tarafından dikkatiniz dağılır.
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Dikkatle ilgili esas problem bunun sınırlı bir kaynak olmasıdır. Hala bilinmeyen nedenlerden dolayı pek çok insan
aynı anda 4 yada 5 ten fazla hareket halindeki objeyi takip edemezler. Bu durum, gözünüzün önünde bile olsa bazı
şeylerden görsel sisteminizin bihaber olmasına neden olabilir.
“Dikkatsiz körlük” denilen bu durumla ilgili en bilindik video ‘görünmeyen goril’ videosudur. İzleyicilerden bir
basketbol oyununu dikkatle izlemeleri istenir. Katılımcıların neredeyse yarısı ekranda goril kıyafeti giymiş bir kişinin
geçip gittiğini, göğsünü yumrukladığını görememiştir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg21028122-100-the-grand-delusion-what-you-see-is-not-what-you-get/

Menopoz ve Alzeimer Beyni Benzer Şekillerde Nasıl Değiştirir

Beyin menopoz esnasında değişir ve bu değişiklik de Alzeimer’ın başlangıç belirtilerine benzemektedir.
Menapoz etkilerini 15 yıl kadar önce 48 yaşındayken hissetmeye başlayan Lynne Wardale: “Hepimiz ani ateş
basmalarının geleceği günü bekliyoruz. Ben bunu her gün yaşıyordum ve bazen yarım saat sürüyordu. Ama
migren ya da ruh halimde değişiklikler olmasını beklemiyordum.”
Kardeşi Vicki Henderson, bu yoğun endişe hallerini menopozunun başladığı 40lı yıllarının başında hissetti. Vicki:
“Çok çabuk öfkeleniyordum ve biraz unutkanlık ve uykusuzluk da başlamıştı.”
Menopoz pek çok kişiyi direk olarak etkiler ama hala konu hakkında bilmediğimiz pek çok şey var. Özellikle de
neden ruh halini, hafızayı ve de konsantrasyonu etkilediğini bilmiyoruz. Ama bu bilişsel etkiler sadece bu
değişiklikleri tedavi etmede değil aynı zamanda benzer semptomların görüldüğü Alzeimer ile mücadelede de
kullanılabilir.
Menopoz esnasında beyinde görülen değişiklikler Alzeimer da görülen değişikliklere o kadar benzemektedir ki, bazı
araştırmacılar bunun hastalığın başlangıç sinyalleri olabileceğini söylüyorlar.
Southern Üniversitesi’nde Alzeimer üzerine çalışmalarını yürüten sinir bilimci Roberta Brinton dikkatini menopoza
yoğunlaştırdı ve:“Bu durumda beyni risk altına sokan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.” dedi. Bu bilgi
kadınların menopoz esnasında yaşadıkları sıkıntılı durumlarda onlara yardımcı olmamızı sağlayabilir. Hatta yapay
olarak hormon seviyelerini artırmaya yönelik terapiler beyni bu tür değişikliklerden koruyabilir; ileri yaşlardaki
demansın yıkıcı etkilerini bertaraf edebilir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg23531410-400-rethinking-the-menopause/
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Günümüzün Bağımlılığı: Keyif, Haz Alma Arayışı

Bu yazı ne Trump ile ilgili, ne de Bretix ile…
Ama konusu onlardan daha kötü olabilir… Bağımlılık artıyor. Depresyon artıyor. Ölüm artıyor. Amerika’da
1993’den beri ilk defa yaşam süresinin azaldığını görüyoruz. Bu sadece Amerika’da değil, Çin, İngiltere ve
Almanya’da da böyle.
Aynı zamanda, ergenler arasında intihar oranı tüm zamanların en yüksek oranına erişti ve artmaya da devam ediyor.
1987 yılındaki tanıtımından sonra, Amerika’daki seçici serotonin gerialım engelleyicisi (SSRI) reçete yazılımı, takip
eden 15 yıl boyunca 5 katına çıktı ve 10 yılı aşkın süredir de SSRI reçete yazımı ikiye katlanmıştır. Yakın geçmişte
esrar kullanımı pek çok ülkede yasallaştıktan sonra,reçete ile alınıp kullanılan SSRI kullanımı gittikçe azalmıştır. —
Reçetesiz bir ilacı temin etmek, reçeteli bir ilacı temin etmekten daha kolaydır.—
Ancak bu verilerin hiçbiri İngiltere’de olan biteni açıklamamakta. Okyanusun diğer kıyısında esrar henüz yasal değil.
Ancak eroin kullanımı hızla artmakta- İngiltere’de Avrupa nüfusunun yalnızca % 8‘i eroin kullansa da tüm
Avrupa’daki aşırı doz kullanımının üçte biri yine de İngiltere’dedir. Ve depresyon da keskin bir şekilde tırmanmaya
başlamıştır.
NHS’ye göre, antidepresan reçeteleri son 10 yılda %108 artmış ve sadece 2016’da % 6’lık oranda bir artış
olmuştur.
Buna şeker hastalığı,yağlı karaciğer hastalığı, kalp rahatsızlığı ve bunama gibi dört diğer küresel salgın da ekleniyor –
ki bunların hepsi de zihinsel sağlık açısından önemlidir. % 75’iönlenebilir olan kronik metabolik hastalıkların 3.2
trilyon ABD doları tutarındaki sağlık faturasının % 75’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Aslında, şeker hastalığımız nedeniyle Medicare (Devlet Sağlık Sigortası) 2026 yılına kadar 2029 yılına kadar da
Sosyal Güvenlik çökecek.NHS (Ulusal Sağlık Hizmeti) için de aynı şey geçerli.. Ancak şeker hastalığı, depresyon ve
demansile çok yakın ilişki içindedir. Diyabet depresyona neden olur mu? Yoksa bağımlılık, depresyon, şeker hastalığı
ve demansdan sorumlu başka birincil faktör olabilir mi?…
Yakın tarihte İngiltere’de yapılan 3 araştırma bizlere bazı bakış açıları sunmakta. İlk araştırma, Milyon Kadın
(Million Women) adlı çalışma, mutsuzluğun kendisinin öldürmediğini ama mutsuz insanların “mutlu” olmak için
yaptıkları anormal davranışların (tütün, alkol, sigara gibi) öldürdüğünü ortaya koymakta.
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Whtehall II adlı ikinci araştırma, 3. sırada yüksek oranda şekerli ürünleri tüketenlerin, örneğin; “disafori
(hoşnutsuzluk, sürekli kımıldama, yerinde duramama)”gibi bilindik zihinsel hastalığa yakalanma riskinde
%23’lük bir artış oranı sergilediğini gösterir. Bath Üniversite’inde yapılan son araştırmada da, şeker tüketiminin
beyindeki “glikasyon” olarak adlandırılan ve demans için birincil risk faktörü görülen bir reaksiyonu
oluşturduğu tespit edlimiştir.
Bu üç çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar belki bir kanıt olmayabilir ama yine de şeker tüketiminin “predispozanzemin hazrılayıcı” bir faktör olabileceğini düşündürmektedir ve ampirik-deneysel veriler de destekleyici
niteliktedir. Örneğin; tütün ve alkola eğilim, bağımlılık, depresyon ve bunama hastalığına yakalanmaya sebep
olabilir. Cep telefonun kullanımı ve uykusuzluk da gençlerde ve genç erişkinlerde bağımlılık ve depresyona
hattâ ölümlere yol açabilmektedir.
Bağlantı nedir? Basit… Çok fazla dofamin, ve yetersiz serotonin, beynin nörotransmiterleri sırasıyla “keyif” ve
“mutluluk”yolları… Televizyon ve sosyal medyanın söylediğini aksine, “zevk-haz” ve “mutluluk” aynı şey
değildir. Dofamin, beynimize: “Bu iyi hissettiriyor, daha fazla istiyorum”u söyleyen
“ödül” nörotransmiter’idir. Ancak, çok fazla dofamin bağımlılık yapar.Serotonin beynimize: “Bu iyi hissettiriyor,
yeterince var. Daha fazla istemiyorum ya da daha fazlasına ihtiyacım yok.”
diyen “memnuniyet” nörotansmiter’idir. Ancak çok az serotonin depresyona neden olur. İdeal olanı, her ikisinin de
en uygun seviyede mevcut olmasıdır ve kronik stres, bu her iki nörotransmiteri azaltır.
“Basit” diye adlandırdığımız zevklerin çoğu değişti…
6.5 oz’luk gazlı içecek, yerini 30 oz’luk Büyük Boy İçeceklere, bir öğleden sonra arkadaşlarla buluşma, Facebook’ta
1000 tane arkadaş yapmaya bıraktı. Bu anlık zevklerin, hazların her biri geçici, sürekli olmayan bir şey. Şunu da
unutmayalım; kronik dofamin, serotonini azaltıp, sizi mutsuz eder.
Dahası, hükümet mevzuatları ve sübvansiyonlar, sürekli stresin (iş, para, ev, okul, siber zorbalık, internet gibi)
oluştuğu mevcut olduğu durumlarda kullanılan cezbedici şeylere (şeker, tütün, alkol, uyuşturucu, sosyal medya,
porno…) tolerans göstermekte ve bu da sonuçta eşi benzeri görülmemiş “bağımlılık” salgını, endişe, depresyon ve
kronik hastalıklarla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, ne kadar çok mutluluk ararsanız, o kadar çok mutsuz
olursunuz, ve bir o kadar da çok bağımlı olma ve depresyona girme ihtimaline sahip olursunuz.
Mutluluğu algılama becerimiz, tüketim kültürümüzü tatmin eden modern ve bir o kadar da zevksiz arayışlarımız
tarafından sabote edilmiştir.Zevk ve haz almak için mutluluktan vazgeçenler, bilmeliler ki; zevk ve haz almak için
yaptıkları şey onlara mutsuzluk getirecektir. Hadi hiç durmayın.. Uyuşturucunuzu ya da aletinizi, cihazınızı
seçin. “Zehrinizi” seçin. Beyniniz hangisi uyuşturucu hangisi bir cihaz-alet (cep telefonu, sosyal medya..) ayırd
edemeyecektir.Ama lüften unutmayın: Bu ne olursa olsun, size er ya da geç bir şekilde öldürecektir!
Çeviren: AylinEr
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/09/pursuit-of-pleasure-modern-day-addiction

Sinir ve Bağışıklık Sistemleri Arasındaki Ara Bağlantı
Yeni keşfedilen bir refleks arkı, böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan hormonlarda bozulmaya yol açan
sürece arabuluculuk etmektedir. Bu da bakteriyal enfeksiyonlara karşı aşırı duyarlılık yaratmaktadır. Bu
araştırma, enfeksiyonların etkilerini azaltmaya yönelik tedavilerin gelişimi doğrultusunda yeni bir çığır
açmaktadır. Araştırmanın sonuçları Nature Neuroscience da yayımlandı.
Felç, travma gibi vakalar nedeniyle oluşan beyin yada omurilik yaralanmaları bağışıklık sisteminde ciddi
zayıflamalara yol açar. Bu da genellikle zatürre veya idrar yolu enfeksiyonları gibi önemli enfeksiyonlara neden olur.
Sonuç olarak da bu durum hastaların sinir doku yenilenmesine engel olmaktadır. Bugüne kadar, sinir dokusu
hasarının enfeksiyonlara yol açması hakkında çok bilgimiz yoktu. Ama araştırmayı yapan ekip sayesinde bu süreç ile
ilgili şifreler çözülmeye başladı.
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Dr Prüß: “Araştırmamız, omurilikteki sinir yollarının bağışıklık sistemi organları (mesela lenf nodları ve
dalak) üzerinde doğrudan etkili olması görüsüne dayanmaktadır. Şaşırarak gördük ki, bağışıklık organı
işlevinin bozulmasının nedeni buradaki direk bağlantıdan dolayı değildir. Tüm vücudu etkileyen bağışıklık
sistemindeki bozukluktan kaynaklanmaktadır.”
Araştırmacılar, sinir sisteminin, dolaylı iletişim yolu olarak böbrek üstü hormonlarını kullandığını göstermiştir.
Sonucunda da pek çok bağışıklık hücresi hızla bozulmuştur. Sağlıklı bir vücutta, böbrek üstü bezleri hem sinir sistemi
hem de ilgili hormon kontrol merkezlerince kontrol edilmektedir. Elimizdeki veriler göstermektedir ki, böbrek üstü
bezlerinin normal işlevindeki bozulma direk olarak hasarlı sinir dokusu kontrolündedir. Geçerli görüşün aksine,
travma kaynaklı omurilik yaralanmaları stres hormonlarında azalma ve kortizol üretiminde artışa neden olmaktadır.
Hormon seviyelerindeki bu değişiklik, bağışıklık hücrelerinin sayısında dramatik bir azalmaya neden oldu. Özellikle
de T hücreleri ve B hücrelerinin öncülerini etkiledi. Bazı vakalarda, dalağın, timusun ve lenf nodlarının
büyüklüğünde % 50 ila 80 oranında küçülmeye yol açtı.
İki aşamalı patolojik refleks arkın saptanması- omurilik ve böbrek üstü bezler arasındaki sinir yollarının yanı sıra
bağışıklık sistemiyle hormon aracılı bağlantı-sinir ve bağışıklık sistemi arasındaki ara bağlantıyı daha iyi anlamamıza
yardımcı olmaktadır. Bağışıklık sistemindeki bu felcin ve onun altında yatan mekanizmanın keşfi, omurilik
yaralanması yaşayan hastaların tedavisinde önemli bir adım teşkil etmektedir. Belden aşağısı felçli olan hastalar,
motor- duyusal felcin açık semptomlarını deneyimlemenin yanı sıra, bağışıklık sistemlerinde de felç yaşamaktadırlar.
Hastaların kortizol ve noradrenalin seviyelerinin kapsamlı analizi, deneysel araştırmalarda görülen benzer
davranışları sergilemiştir. Bu da nöroendokrin refleksini normalleştirmeyi amaçlayan tedavinin, merkezi sinir
sisteminin hasar görmesiyle alakalı olan ve bazen hayati tehlike yaratan enfeksiyonların kontrol edilmesinde etkili
olabileceğini göstermiştir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/immune-neuroendocrine-7519/amp/
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Beyniniz, Bakmadığı Halde Yüzleri Görür!

Gerçekten bakmadan bir şey görebilir misiniz? Beyniniz görebilir!
Almanya’da yapılan bir araştırmada, kişi farkında olmasa bile tanıdık birinin yüzünün fotorafı gösterildiğinde, o kişi
gördüğünün farkında olmasa bile beynindeki belirli bir nöron grubu ateşlenir.
Almanya’daki Bonn Tıp Merkezi Üniversitesi Epileptoloji Bölümünde araştırmacı olan Thomas Reber: “Bir şekilde
çelişkili olan bu bulgu (bilinçli olarak farkında olmadığınız bir şeye karşı beynin tepki verebilmesi), bazı beyin
hücrelerinin faaliyetlerinin bilinçle nasıl ilişkili olduğu konusunda giderek artan bilgi birikimine katkıda bulunmakta.
“Jennifer Aniston nöronu”
Bu bulmacayı çözmek ve insan bilincini tam olarak anlamak için önümüzde halâ uzun bir yol var ve bu çok da uzak
gözükmekte ve bugüne kadar araştırmacılar, bu ateşlenen nöronların bilinçli düşüncelere neden olduğunu
söyleyemiyorlar. Bugün,21 Eylül’de Current Biology adlı dergide yayınlanan yeni çalışma, bireysel “beyin
hücreleri”, “farkındalık” ve “bir ünlünün tanınması”na ilişkin daha önce yapılan çalışmalar üzerine kurulmuştur.
Bu çalışmalardan ilki 2005 yılında yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada araştırma ekibi, “Jennifer Aniston
nöronu” adını taktıkları nöronu tanımlarlar. Bu tek nöron, araştırmaya katılan katılımcıya Jennifer Aniston, Bill
Clinton ya da Halle Berry’nin resimleri gösterildiğinde, o kişileri tanıyıp ateşlenir, aydınlanır.
Reber: “2005 yılında yapılan bu çalışma,bir kişinin bilinçli deneyimi, belirli bir kişi ya da nesneyle ilgili
olduğunda, medial(orta) temporal lobdaki(uzun süreli hafızayla ilgili olan bölge) belirli bir hücrenin ateşlendiğiaydınlandığı ilk defa göstermekteydi.” Ancak, kişi görüntüyü gördüğününün farkında değilse, o zaman “Jennifer
Aniston nöronu” ateşlenmez, yanmaz.
Bir görütüyü kişi farkında olmadan(farkındalık alanından) saklamanın hileleri mevcut. Örneğin; 2007 yılında yapılan
bir çalışmada, örneğin; Jennifer Aniston’un tanıdık yüzü 16 milisaniye kadar gösteren bir maskeleme tekniği
kullanılarak gösterilir ve sonra hemen ardından da beyin ne gördüğünü kaydetmekte zorlansın diye retina üzerinde
yüzün kalan görüntüsünü bulandıran bir görüntü örgüsü gösterilir.
Bu yeni çalışmada ise Reber ve ekibi, araştırmaya katılan katılımcının farkındalığından (farkındalık alanından)
görüntüyü saklamak için farklı bir metod kullanır. Deneylerini “dikkatli gözkırpması” adlı bir fenomen etrafında
kurarlar.
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Burada kişiye hızlı bir akış içinde, hızlı bir şekilde art arda aynı derecede tanıdık iki hedef görüntü gösterilir.Bunu
yaptıklarında, kişi genellikle ikinci hedef imajı fark edemez. Reber, bu yöntemin şeyleri sade bir şekilde saklamanın
bir yolu olduğunu belirtir.
“Roger Federer nöronu”
Araştırmada, ekip, Reber’in deneyiyle alakalı olmayan, özel bir tedavi için başvuran 21 epilepsi hastasının beynine
elektrodlar yerleştirir. Bu deneyin oturumlarında,bilim insanları, katılımcıya daha önce onun aşina olduğu, tanıdığı
kişilere ait, her biri belirli bir beyin hücre aktivitesinden elde edilen, 14 farklı görüntü gösterir. Bu nöronlara da Reber
ve ekibi “Roger Federer nöronu“diye ad takarlar.
Deneyin her oturumunda, araştırmacı katılımcıya 14 görüntü içinden 2 tane hedef görüntüyü aramasını söyler.
Ardından da görüntülerin her biri 150 milisaniye boyunca ekranda yanıp sönecektir. Araştırmacılar, deney sırasında
ve sonrasında medial(orta) temporal lobtaki aktiviteyi incelerler ve katılımıcılara, bu tanıdık iki görüntüyü görüp
görmediklerini sorarlar.

Her hasta 216 oturuma katılır ve yarısından biraz azı da ikinci görüntüyü görmediklerini söylerler. Ekip, kişi tanıdık
yüzü görmeyi başaramasa da, sinyal zayıf da olsa “Roger Federer nöronu” gizli olmayan hedef görüntünün
gösterilmesinden biraz sonra yandığını ifade ederler.
Bu bulgu, bazı beyin hücrelerinin bilgiyi nasıl işlediği ile ilgili “hepsi ya da hiç biri” şeklindeki açıklamanın belki de
çok körleşmiş, kör bir açıklama olduğunu da ortaya koymaktadır. Reber: Sinirsel seviyede daha önce gösterilenden
daha çok nöronlar arasında etkileşim olduğunu tespit ettik.”
Araştırmacılar, bu araştırmada, ateşlenen beyin hücresinin eşsiz, özgün imzasına dayanarak, beyin hücre kalıplarını
belirli görüntülere bağlayıp, katılımcıların kendileri farkında olmasa da hangi görüntünün sunulduğunu rahatlıkla
söyleyebildiler..
Reber: “Bu beyin hücreleri, daha önceleri farkındalık ve algıda rol oynadığı düşünülmeyen orta temporal lob
boyunca ateşlenmiş ve aydınlanmıştır. Böylelikle, bizler, algı ve hafızanın kesiştiği noktaya geldik.”
Reber: “İlerde yapacağımız çalışmada nöronlar doğrudan uyarıldığ takdirde, hafızaya ve algıya neler
olacağını incelemek istiyoruz.”
Reber: “Bu da bizim, sinirsel aktivite ile bilinçli deneyim arasındaki nedensellik ilişkisine doğru yönelmemizi
sağlayabilir.”
Çeviren: AylinER
https://www.livescience.com/60477-your-brain-sees-faces-even-when-you-dont.html?utm_source=twitter&utm_medium=social
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Beyin Sersemler : Beyniniz 9 Yolla Sizi Aptal Hissetirebilir
Hiç, bir odaya neden gireceğinizi unutmuş halde yürüdüğünüz oldu mu, yanlışlıkla patronunuza ”Anne” diye
seslendiniz mi, veya kötü haberlere haykıra haykıra güldünüz mü?

Odaya Doğru Yürümemin Sebebini Neden Unutuyorum?
Beyin sersemlemesi çok yaygındır, hatta kendine ait bir ismi vardır : ”Kapı aralığı etkisi”.
Kafası bu rahatsız edici deneyimle karışmış olan Indiana Notr Dame Üniversitesi’nden Gabriel Radvansky ve
arkadaşları insanlardan sanal bir ortamda dolaşmalarını istediler. Katılımcılar arada sırada bir objeyi topladılar ve bu
obje görüş alanından kayboldu. Bu sefer ve tekraren onlara ne taşıdıkları soruldu. Eğer başka bir odaya geçerlerse
objenin ne olduğunu hatırlamakta daha yavaş ve daha az başarılı oldular. Radvansky deneyi gerçek odalarda da
uyguladı ve aynı şeyi buldu: insanların hatırlama gücü bir kapı aralığından geçtikten sonra, aynı mesafeyi bir odanın
içinde yürüdüklerinden daha kötüydü.
Ne oluyor? Dünya üzerinde hareket ettikçe beynimizin, ortamımızın ve içindeki düşünce ve hareketlerimizin
Radvansky’nin adlandırmasıyla bir geçici ”Olay Modeli”ni inşa ettiği düşünülüyor.
Fakat bir defada birkaç olayın modelini depolamak verimsizdir.Radvansky, ”Yeni ortamlar yeni beceri setleri
gerektirebilir ve bundan dolayı en iyisi hafızamızı o anda elde olana odaklamaktır” diyor.
Kapı aralıkları bir olay modelinden diğerine değişimi tetikliyor gözüküyor. Bu değiş tokuş büyük ihtimalle bize ilk
odada ne olduğunu unutturuyor. Bu geçişi sadece kapı aralıkları tetiklemiyor – kırsal alanlardan şehirlere geçişte
bunu yapabilir, veya otoyollardan arka sokaklara , üst katlardan alt katlara.
Neden Rastgele Gürültüler Kelimelere Dönüşüyor?
Her açılışında ”Soğuk ayak, soğuk ayak” diyen ben miyim, yoksa baskı makinam mı? Bu garip algı aslında beynin
tümel gerçekliğimizi nasıl yarattığı hakkındaki temel birşeylere işaret ediyor.
Etrafımızdaki dünya bizi duyusal enformasyonla bombalıyor. Beyin her küçük detayı işlemez – bu çok verimsiz
olur.Bunun yerine o, eğitilmiş tahminler yapar.
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Sese gelince, birincil işitsel korteks ses aralığı gibi en ham elemanları bile işler. Daha üst beyin alanları melodi ve
anlam gibi daha karmaşık özellikleri zincirleme olarak işler.
Fakat her detayı yeniden yerleştirmek yerine beyin henüz olgunlaşmamış elemanları alır ve ne işitiyor olabileceğini
tahmin etmek için onları hatıralarla ve deneyimlerle birleştirir.
Bu tahmin bir çeşit gerçeklik testi yapan ön loblara geçer. Eğer burada mantıklı olarak değerlendirilirse sesi bilinçli
olarak algılarız.Aksi halde, enformasyon yeni ardışık tahminler yapmak üzere daha üst bölgelere gönderilir.
Beynin boşlukları doldurması adetinden dolayı İngiltere Sussex Üniversitesi’nden nörobilimci Anil Seth , gerçekliği
‘‘duyularımız tarafından dizginlenen kontrollü bir halusinasyon” olarak tanımlıyor. Gerçekten, bu iş yanlış gider
ve beynin tahminleri kontrol altında tutulamazsa, insanlar halusinasyon deneyimliyebilirler.
Soğuk ayaklar diye inleyen baskı makinama gelince, bir zamanlar rastgele olan bir gürültü, bir noktada beynime
”soğuk ayaklar” kelimelerini hatırlatmış olmalı – belki bir ses aralığı veya bir ritimdi, veya belkide o zaman
ayaklarım üşüyordu. Her ne idiyse, ön lobumun kapı bekçisi onu kabul edilebilir bir tahmin olarak değerlendirdi ve o,
bilincime geldi. Ben baskı makinamın çıtırdamasını bilinçli olarak düşününce beynim gelecek tahminlere temel
olacak daha fazla enformasyona sahip oldu.Şimdi, makinenin her açılışında bu kelimeleri işitmemek çok zor.
Bunu kendiniz de test edebilirsiniz.Sonik olarak indirgenmiş bir konuşma versiyonu olan sinüs-dalga konuşmasını
dinleyin (mesela bu hikayenin online versiyonunu ziyaret edin).Bütün işiteceğiniz bip ve ıslık sesleridir. Fakat
orijinal konuşma versiyonunu dinleyip indirgenmiş versiyona dönerseniz birdenbire ne söylendiğini çözeceksiniz.
Beyninizin beklentilerinden başka hiç bir şey değişmedi – şimdi o gerçekliğinizi yaratmak için daha iyi enformasyona
sahip.
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Neden Bir Kelimeye Gözünü Dikip Bakmak Onu Anlamsızlaştırıyor?
Kahve. Kahve. Kahve. Bir kelimeyi yeterli sayıda oku ve sadece onu hecelemek imkansız hale gelmez, fakat kelime,
anlamını da yitirmeye başlar. Bu acayip his ilk defa 1907 de psikologlar Elizabeth Severance and Margaret
Washburn tarafından tanımlandı. Diyorlar ki, ”Basılmış bir kelime üzerine çok uzun süre sabitlenmek o kelimeyi
ilginç biçimde garip ve yabancı bir hale getiriyor…bazen onu başka dildeki bir kelime gibi gösteriyor…veya
sadece bir harfler topluluğu olarak.” Bu olgu daha sonra psikolog Leon Jakobovits James tarafından anlamsal
doygunluk olarak adlandırıldı.
Mental şişkinliğin iyi çalışılmış bu formunun ”hücresel yorgunluğun” bir sonucu olduğu düşünülüyor. Bir beyin
hücresi ateşlendiğinde enerji kullanır. Genellikle hemen arkasından ikinci defa ateşlenebilir. Fakat ateşlenmeye
devam ederse sonunda yorulur ve tekrar ateşlenebilmek için kısa bir dinlenme almalıdır.
”Gerçeklik, duyularımız tarafından dizginlenen kontrollu bir hallusinasyondur”
Bir kelimeyi defalarca okuduğumuzda, onu her yönden – formu, anlamı ve bağlantıları – işlemekten sorumlu beyin
hücreleri yorulurlar. Ve kelime anlam üretimini durdurur.
Bu teoriyi ıspat etmek için Jakobovits James ve arkadaşları öğrencilere kelime ve rakamları 15 saniye boyunca
saniyede iki veya üç defa olacak şekilde defalarca okutup söylettiler. Daha sonra onlardan kelime ve rakamların
hemen veya okuyup söyledikten sonra ne kadar anlamlı olduğunu bir skala üzerinde ölçeklendirmelerini istediler.
Rakamlar ve kelimeler sürekli tekrardan sonra daha az anlamlı oldu fakat kısa bir kesintiden sonra anlam arttı.
Bazı kelimeler illüzyona daha çok ileticidir.Daha anlamlı veya mesela ”kıyım” gibi duygusal kelimeler daha uzun
süre yabancı görünebilir, çünki beyniniz tamamen yorulmadan önce birden fazla değişik bağlantı yaparak bunları
kelimeye iliştirir. ”Kahve” gibi daha az hatırlatıcı bir kelimenin anlamsızlaşması sadece birkaç tekrar alabilir.
Şifrenizi Birdenbire Nasıl Unutabilirsiniz?
Onlar, yıllardır otomatiğe bağlanmış olarak kullandığınız el dolusu basit rakamlarınız… ve bir gün ATM’de
birdenbire şifrenizi yanlış yazarsınız. Herşeyi daha kötü yapmak için, daha fazla denedikçe bu sihirli rakamlar dahada
uzaklaşmış gibi olurlar.
Bu kadar tanıdık bir şey nasıl ortadan kayboluverir?
Hatıralarımızın nöronlar arasındaki elektriksel uyarımların bir hücreden diğerine atladığı hücreler arası boşluk olan
sinapslarda yaşadığı düşünülüyor. Her ateşlemenin nöron çiftinin arasındaki bağlantıyı güçlendirdiği göz önünde
tutulursa, ilk nöronda yapılan sonraki herhangi bir aktivite fazla ihtimalle ikinci nöronu da uyaracaktır.Mesela, bir
çiçeğin imajı ve ismi hakkında düşünürsek bu iki kavramdan sorumlu nöron ağları aktive olacak ve güçleneceklerdir.
Biz imajı daha sonra hatırladığımızda çiçeğin adı da fazla ihtimalle aynı zamanda geri gelecektir. Bu, şifreler gibi
uzun dönem enformasyonunun nasıl depolandığının temelidir.
Ciddi hastalık yanında hatıralarımızın ara sıra bizi başarısız kılmasının iki ana nedeni vardır. Zamanla – mesela
hatıraları yeniden çağırarak – sık sık aktive edilmeyen nöronlar arasındaki bağlantılar zayıflar. Bu şifrenizin
kafanızdan ara sıra uçmasının nedeni olabilir; belki onu bir süre kullanmadınız.
Diğer neden ise parazittir. Bir hatırayı çağırdığımızda o ayrıca şekil verilebilir ve değişime meyilli bir haldedir.
Unutulan şifre durumunda bu rakamları başka bir şekilde mesela rakamları karıştırarak yeni bir şifre oluşturmak
şeklinde – zihninizdeki orijinali değiştirerek kullanmış olabilirsiniz.Veya belki de yeni bir kart için yeni bir şifre
aldınız. Hatırınızdaki orijinal şifre yeni enformasyonla kirlenmiş olur.
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Akıl çerçeveniz de ayrıca suçlanabilir: kısmi olarak stresin beyninizi hatıralarınızı karmaşıklaştıran kimyasallara
boğduğu bilinmektedir. Fakat şifreniz gibi çok sık kullandığınız bir sayının hatıra bankanızı tamamen terketmesi
ihtimal dahilinde değildir, öyleyse bir süre ara verin ve daha sonra yeniden deneyin.
Eğer bu başarısız olursa şifrenizi görsel canlandırma – mesela parmağınızın genellikle onu yazmak için klavye
üzerinde gezdiği hat – ile hatırlamaya çalışın. Çalışmalar hatırlamak istediğimiz şeyleri imajlarla bağlantılamamızın
onları geri çağırmamızı kolaylaştırdığını göstermiştir.
Neden Kapı Kolu Size Gülümsüyor?
Kate Middleton geçenlerde bir jöle fasulyede göründü ve İsa kabaca sıvanmış bir duvardan, bir güveç kabına kadar
her yerde göründü.
Cansız objelerde yüzler görmek sanrı (pareidolia) olarak adlandırılan çok tanınmış bir durumdur. Muhtemelen siz de
deneyimlemişsinizdir ayda bir insan formu. Maymunlar bile anlar. Fakat neden?
Beynimiz erken çağlardan beri yüzler görmek üzere kurulmuştur. Fetüsler rahmin içinden bir yüzü tanıyabilirler –
taramalar fetüslerin annelerinin göbeğinde bir yüzü andıran ışık noktalarına doğru döndüklerini ama rastgele şekilleri
gözardı ettiklerini göstermiştir.
”Fetüsler rahmin içinden bir yüzü tanıyabilirler”
Sanrıyı araştırmak için Kanada Toronto Üniversitesi’nden Kang Lee , insanların beyinlerini rastgele statik klipler
incelerken taradı.Onlara sürenin yarısında bir yüzün belireceğini söyledi.
Bunun doğru olmamasına rağmen – ki ekran sürekli statik kaldı – katılımcılar sürenin üçte birinde bir yüz
gördüklerini rapor ettiler.
Görev süresince beynin önünde ve arkasındaki hafıza, planlama ve karar verme ile ilgili bölümlerin yüz tanıma
bölgemiz olan sağ iğbiçimli kıvrımı aktive ettiği görüldü.
Biliyoruz ki beyin ne görüyor olabileceğimizin tahminini daha önceki bilgiye göre yapıyor. (Bkz. Neden rastgele
sesler kelimelere dönüşüyor)
Sağ iğbiçimli beyin kıvrımının aktif oluşu, bir yüz görme beklentisinin beynin en minimal enformasyondan bile bir
yaratım kuracağını önerir.
Fakat niçin beklemediğimiz zamanlarda bile yüzler görüyoruz?
Evrimsel olarak beynin yüzler için yüksek alarmda olması mantıklıdır.Birini ortaya çıkarmak ve ona karşı cevap
vermek için güdülerini – dost mu düşman mı – anlamak ihtiyacındayız.
Ara sıra onda çok iyi olsak ta yarım bir biberde çığlık atan bir ölüm perisi veya ızgara peynirde Bakire Meryem
farketmenin getirdikleri, ormanda gizlenmiş bir yüzü farketmekteki başarısızlıktan daha küçüktür.
Freud Sürçmelerine Ne Sebep Oldu?
2012 de CBS haber sunucusu Robert Morrison Prens William dan Cambridge Dükü yerine Düşesi diye bahsetti. Bu
şanssız bir dil sürçmesiydi, fakat bu William hakkında herhangi bir özel düşünceyi ortaya mı çıkardı?
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Freud , Morrison’un sürçmesinin onun düşüncelerini ortaya çıkardığını söylerdi, fakat daha bağışlayıcı bir açıklama
olabilirdi.Konuştuğumuzda, beyin bütün muhtemel kelime seçimlerini gözönüne alan, anlam işleyen ve bireysel
sesleri şekillendirmeye yardım eden birkaç alanı – ağı çağırır.Bütün bu devam eden değerlendirmede beyin ara sıra
hata yapar, alternatif bir kelime seçimini veya bir kelime yerine diğerini aktive eden sesleri bastırmada başarısız olur.
Yani goxi furl demek istiyorum
Bazan tamamen yakışıksız bir kelime ağızdan kaçar, patronunuzu ”anne” diye çağırmanız gibi.
Bu olabilir, çünki bu kelime sizin niyetlendiğiniz ile bazı içeriği paylaşır – patronunuz annenize benzeyebilir, veya
isimleri otoriter bir figür fikrini tetikleyebilir.Beyin doğru kelimeyi bulmak için bu bağlantıları kararken bazan hata
yapar.
”Sınıfıma sendeleme ve stres (pitch and stress) hakkında konuşmam gerektiğinde sürekli işe ve gerin (piss and
stretch) derdim.” diyor Davis’teki California Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi iletişim profesörü Michael
Motley. Yaptığımız konuşma hataları toptan Freud sürçmesi değil diyor Motley.”Onlar farklı kelime seçimleri
arasındaki basit çelişkiler”.
Bununla beraber Freud’un düşüncelerini destekleyen bazı deliller var.1979 da Motley’in takımı heteroseksüel erkek
gruplarından bir zil çalıncaya kadar kelime çiftlerini içlerinden, zil çaldıktan sonra ise sesli okumalarını istediler.
Bir grup, o zamanlar orta yaşlı bir adam olan Motley tarafından selamlandı. Diğer grup ise iyi görünümlü, kışkırtıcı
giyimli genç bir kadın tarafından karşılandı. Motley ”düşüncelerini etkilemek istedik” diyor.
Erkeklerin hepsinin aynı sayıda sürçme yaptığını buldular, fakat farklı şekillerde. Kadın tarafından selamlanan
erkekler daha çok cinsel bazlı sürçmeler yaptılar, mesela ”goxi furl” kelimelerini ”foxy girl” (Seksi kız) olarak
okudular. Yani bazen düşüncelerimiz konuşma hatalarımızı etkilemektedir. Belki Morrison’un sürçmelerinin ardında
başka şeyler de vardır.
Neden Sesinizin Kaydedilmesi Sizi Korkuyla Sindirir?
Sesli konuştuğumuz zaman sesimizi 2 yolla duyarız. İlki diğerlerinin bizi duyduğu gibidir – ses dalgalarının kulak
zarını titreştirmesiyle. Diğeri ise ses tellerimizde oluşan titreşimlerin iskeletimizde seyahat ederek kulak zarına
gelmesi yoluyla olur. Her iki titreşim seti de sesimizin nasıl olabileceği hakkında bir izlenim vermek için daha sonra
beyin tarafından birleştirilecek ve işlenecek olan sinir sinyallerine transfer edilir.
Diğer taraftan ses tellerinizden çıkan titreşimler iskeletiniz boyunca seyahat ederken yayılırlar ve frekansları düşer,
bu da ses aralığında daha düşük frekanslı olduğu izlenimi bırakır. Bir kayıtta sesinizi duyduğunuzda ise gerçek ses
aralığınızı duyarsınız – bütün hayatınızı işitmekle harcadığınız sesi değil.
İşte bu, daha önce düşündüğümüzden daha tiz bir sesimiz olduğunu farkettiğimiz andır.
Neden Kötü Haberler Beni Haykıra Haykıra Güldürüyor?
Gaf yapmak çok utandırıcı olur. Bir sıranın ortasında, veya birisi size kötü haberler verdiğinde, yapabileceğiniz tek
şey gülmektir.
Açık gafınız için bir muhtemel sebep, Bu kahkahanın sosyal bir tutkal gibi davranmasıdır; beraber olduğunuz
insanlara onları sevdiğinizi ve onlar gibi düşündüğünüzü anlatır. Dolayısıyla bir tartışmanın ortasında zorlama bir
gülücük, durumu yatıştırmak için doğal bir yol olabilir.
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Makak maymunlarında yapılan bir çalışma, genç maymunların dominant partnerlerinden gelebilecek bir tehdit
hissettiklerinde onların çatışmaları önlemek istediklerini göstermek için sık sık kahkaha ve gülümseme işaretleri
yaptıklarını bulmuştur.
San Diego California Üniversitesi’nden Neurobilimci V. S. Ramachandran’ın sinirli gülüş için başka bir açıklaması
var. İnsan Bilincinde Kısa Bir Tur adlı kitabında ”Kısa ve keskin ses…Genlerimizi paylaşan akrabalarımızı şöyle
uyarmak için evrilmiştir : Bu durum için kıymetli kaynaklarını ziyan etme; bu yanlış bir alarm.” diye yazıyor.
O, sinirli kahkahanın koruyucu bir mekanizma olduğunu, kendimizi ve diğerlerini mevcut durumun
düşünebileceğimiz kadar kötü olmadığına inandırmanın bir yolu olduğunu ve bundan dolayı gelen haberlerden
oluşacak şüpheye karşı denetleyici olduğunu ve onların zayıflatıcı etkilerini durdurduğunu söylüyor.
Yani, bir dahaki sefere uygunsuz bir şekilde güldüğünüzde kötü kalpli bir şaklaban oldunuz diye
endişelenmeyin.Sadece aşırı korumacı beyninizi suçlayın.
Döngüdeki Bir Konuşma Nasıl Şarkıya Dönüşebilir?
Diana Deutsch 1995 te bir CD’ye konuşulmuş müzikal illüzyonlar hakkında girişini düzenlerken ”bazen çok acayip
davranıyor” ifadesi kazayla döngü halinde çalmaya başladı.O, ”onu duyduğumda başka bir şey üzerinde
çalışıyordum ve duyduğumu neden bir konuşma parçası olarak değilde bir şarkı gibi değerlendirdiğimi merak
ettim” diyor.
San Diego California Üniversitesi’nde bir psikolog olan Deutsch daha sonra bu illüzyonu insan gruplarına aynı
konuşma segmentini 10 defa dinleterek test etti.Döngü haline gelince konuşma, ya perdesi değişerek aynı kaldı, yada
heceler birbirine karıştı. Sadece konuşma aynı kaldığında yavaş yavaş şarkıya benzer bir hal aldı. Bu etkiyi
araştırmak için Deutsch diğer bir gruptan ifadeyi 10 defa dinlemelerini ve tekrar etmelerini istedi. Ses kayıtlarını
birleştirmek onların konuşulmuş kelimeleri aynı ritim ve melodi ile şarkı gibi söylediklerini gösterdi.
Deutsch, ses aralığı İngilizce dilinde çok önemli bir özellik olmadığı için beynin bununla ilgilenen bölgesinin belki de
dinleyicinin ünlü sesler ve anlam gibi daha gerekli yönlere odaklanmasına olanak sağlamak için bir ölçüde
engellendiğini söylüyor. Diğer taraftan o, konuşma tekrar edildiğinde bu beyin alanlarındaki engellemenin kalktığını,
dolayısıyla ses aralığı özeliklerinin daha yüksek seviyeye çıktığını ve tüm ifadenin daha çok müzik gibi duyulduğunu
söylüyor.
Bu illüzyonun her türlü ifadeyle oluşmasına rağmen Deutsch’un özel örneğinin ”bazen çok acayip davranıyor” –
diğerlerinden daha iyi işlediği görülüyor. O, ”Sanırım onun ses aralığı Big Ben’in çanlarıyla benzer kalıplara
sahip ve Rudolph the Red Nosed Reindeer ile de aynı ritme sahip” diyor. ”Bunları bir araya getirdiğinde akıl
onun konuşma değil bir şarkı olduğu fikrini yaratıyor”
Helen Thomson
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.newscientist.com/article/mg23531440-700-brain-farts-9-ways-your-brain-can-make-you-feel-stupid/amp/
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İnsan Beyni Dedikoduya (Özellikle Olumsuz Dedikodu) Meyilli

Yeni Araştırma: Birisi hakkında ilginç bir detay öğrenmek ona bakış açınızı değiştirebilir. Resim: August
Darwell/Getty
İnsanlar hakkında duyduğunuz dedikodu, gerçek anlamda onlara bakış açınızı değiştirebilir. Science adlı
derginin internette yayınladığı bir araştırmaya göre; negatif/olumsuz dedikodu, görsel sistemimizin belirli bir yüze
karşı verdiği yanıtı, gösterdiği tepkiyi değiştirebiliyor.Araştırmacılar, bu çalışmadan ortaya çıkan bulgulara
göre; insan beyninin dedikoduya yanıt vermek ve tepki göstermek üzere fiziksel olarak bağlı (wired), buna
meyilli olduğunu dile getirmekteler ve işin ilginci dedikodunun ilk insanın gelişmesine de yardımcı olduğunu da
söylüyorlar.
Northeastern Üniversitesi’nin seçkin akademisyenlerinden biri olan ve bu çalışmayı kaleme alan psikoloji
profesörü Lisa Fieldman Barrrett: “Dedikodu size kim arkadaşınız, kimin de düşmanınız olduğunu tahmin
etmenize yardımcı oluyor.”
Barett ve ekibi, dedikodunun sadece tanımadığımız bir insan hakkında bildiklerimizi nasıl etkilediğini değil ayrıca
onlar hakkında ne hissettiğimizin nasıl değiştiğini incelerler. Ekip incelemesinin sonucunda şunu tespit eder: Birisi
hakkında ikinci elden bilgi edinmenin, çok güçlü bir etkisi olabilmekte.
Ancak yine de Barrett ve ekibi bir başka soruya daha cevap bulmak isterler: Bir dedikodu ile meydana gelen bir kişi
hakkında oluşan görüşümüzün değişmesi,o kişiyi gerçek anlamada farklı bir şekilde görebilmemiz mümkün müdür?
Barrett: “Bunu sormak biraz garip gibi gözüküyor.. Ama insan beyninin görsel bilgileri işleyen bölgeler ile en
temel duygularımızda yer alan bölgelerle arasında çok fazla bağlantıya sahip olduğunu göz önüne aldığımızda,
bu, oldukça mantıklı, bunun olabilmesi mümkün.”
Böylece ekip, bazı gönüllülere dedikodu eşliğinde yüzler gösterirler. Bu yüzlerden bazıları gösterilirken yüzler
hakkında olumsuz dedikodu yapılır. Örneğin; “sınıf arkadaşına sandalye fırlattı!” gibi.. bazı yüzlerin resmleri
gösterilirken de de daha olumlu şeyler söylenir. Örneğin; “Yaşlı kadına market işlerinde yardım etti.” gibi.
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Araştırmaya katılanlara (A) resmindeki yüz gösterilirken negatif dedikodu, (B) olumlu dedikodu, (C) tarafsız–nötr
bilgi, (D) olumsuz sosyal içerikli olmayan bilgi, (E) olumlu sosyal içerikli olmayan bilgi ve (F) nötr sosyal içerikli
bilgi verilir. Yüzleri tekrar inceleyen katılımıcıların beyinleri,tüm yüzler içinde olumsuz dedikodu ile ilişkilendirilen
yüzlere odaklanır.
Ardından araştırmacılar, deneye katılan gönüllülerin beyinlerinin farklı bilgiler karşısında nasıl tepki verdiklerini
görmek ister. Bunu da her kişinin sol ve sağ gözlerine farklı imajar göstererek yaparlar. Böylece örneğin; bir göz bir
yüz görürken, diğer göz de bir ev görebilir. Bu farklı görüntüler, “binoküler rekabet-binoküler görme” diye
adlandırılan bir şeye neden olur. İnsan beyni bir seferde bir görüntüyü işleyebilir ve bundan dolayı bilinçsizce
daha önemli gördüğü görüntüyü biraz öteleme eğilimine sahiptir ve araştırmacılar, gönüllülerin beyinlerinin
olumsuz dedikodu ile ilişkiliendirilen yüzlere odaklanlanmalarının daha fazla mümkün olduğunu tespit ederler.
Barrett: “Dedikodu, yalnızca insanlar hakkındaki düşüncelerinizi etkilemekle kalmıyor, onları görsel olarak
nasıl gördüğünüzü de etkiliyor.”
Bu araştırmadan ortaya çıkan bulgular; bir kişi hakkında bize “tehlikeli ya da sevimsiz ya da yalancı,
namussuz” gibi şeyler söylenmişse, bizim beyinlerimizin bu kişiye karşı daha fazla ilgi göstermeye yönelik
fiziksel bağlantıya sahip olduğunu göstermekte.
Barrett: “Diğer bilim insanları, evrimsel bir perspektiften bakıldığında, bunun mantıklı olduğunu söylemekte.”
III, Galesburg’daki Knox Koleji’nde profesör olan Frank McAndrew :“Bu araştırma yazısını okumayı heyecanla
bekliyorum. İnsanlar, yıllarca, benim gibi, dedikoduya olan yoğun, aşırı ilgimizin gerçek anlamda bir karakter unsuru
olmadığını, bizim bir parçamız olduğunu, neredeyse biyolojik bir olay olduğunu ve iyi evrimsel nedenlere dayalı
olarak varlığını sürdürdüğünü düşünmekteydik. Hattâ küçük gruplar halinde yaşayan ilkel insanlar bile kim tehdit
unsuru, kim kimin peşinde eş arıyor gibi şeyleri bilmeye ihtiyaç duymaktaydılar… ve bu şeyleri kişisel deneyimlerle
öğrenmek hem yavaş, hem de tehlikeli olabilirdi. İşte bu yüzden dedikodu işi kısa yoldan öğrenmenizi
kolaylaştırmaktaydı.”
Prof McAndrew sözlerine şöyle devam eder: “Kimin kiminle yattığı, kimin kiminle arkadaş olduğu, kimin kime
güvendiğinin, kiminle konuşmadığının sürekli izleyen ve buna aşırı ve yoğun ilgi göstermiş kişiler yüzünden
dedikodu ön plana çıkmıştır. Bu şeylerle ilgilenmeyen insanlar da geride, arka planda kalmıştır.”
Prof. McAndrew: “Beynimizin olumsuz dedikodulara özel bir önem vermesi de mantıklı. “Eğer birini, besin zinciri
içinde,size rakip, ya da sizden daha üstün görüyorsanız, onun küçük düşmesini, kötü gözükmesini istersiniz.
Çünkü, bu tarz bir şey sizin kendinizi daha üstün görmenizi sağlayabilir.”
Çeviren: AylinER
http://www.npr.org/2011/05/20/136465083/psst-the-human-brain-is-wired-forgossip?utm_campaign=storyshare&utm_source=plus.google.com&utm_medium=social
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Müzik, Ritim ve Beyin
Müzik hayatımızın bir parçası. Tarih boyunca insanlık için hep çok önemli olmuştur. Dinlemek, yapmak ya da
çalmak keyif, hüzün, huzur verirken, bazen de hayatımızı değiştirecek deneyimler yaşamamıza sebep olur. Peki
müziğin beynimiz üzerindeki bu derin etkisinin nedeni nedir?

Müzik Beyindeki Aktivasyonu Değiştirir
Müzik dinlemek, çalmak, okumak ve yapmak pratik olarak beynin her alanını etkiler. “Müzik Esnasında Beyniniz”
adlı kitapta Daniel J. Levitin, müzik dinlemenin öncelikle kohlear, çekirdek, beyin
sapı ve beyincik gibi korteks altı yapıyı etkilediğini söylüyor. Daha sonra beynin iki yanındaki işitsel kortekslere
yol alır. Siz müziği duyduğunuzda hipokampüs ve frontal lobun alt bölümleri gibi beyindeki hafıza merkezlerini de
kapsamış olur. Tempo tutmak beyinciğinizi etkiler. Müzik okumak görsel korteksi, dinlemek ya da sözleri
hatırlamak temporal ve frontal loblardaki dil merkezlerini etkiler.
Müzik yaparsanız, frontal lobunuz, motor ve duyu korteksiniz etkilenecektir. Müzik yapmak motor kontrol,
somatosensoryel (bedensel-duyusal) dokunma ve işitsel bilginin koordinasyonunu gerektirdiği için, çoğu müzisyenin
diğer insanlara kıyasla her iki elini de çok daha iyi kullandığı bilinmektedir. Sol ve sağ beyin arasındaki artan iletişim
ağı, iki motor alanı bağlayan kalın lifler oluşturur. Bu alan müzisyen insanlarda müzisyen olmayanlara göre çok daha
büyüktür.
Beynin değişebilme özelliği (nöroplastisite) nedeniyle, müzik aynı zamanda beynin bazı öğrenme kapasitelerini de
etkiler ve işitsel ve motor korteksin boyutunu büyütür. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya
göre müzik işitsel imgelem yeteneğini de artırmaktadır.
Sağ Beyin mi Sol Beyin mi?
Genellikle müzik yaratıcılıkla alakalı olduğu için sağ beyin aktivitesi olarak düşünülmektedir. Ama beyin
görüntüleme araştırmasına göre, çoğunlukla beynin sağ tarafında aktivasyon görülse de, müziğin her iki yarım küreyi
de etkilediğini görülmüştür. Maurice Ravel (1875-1937) empresyonist bir Fransız bestekar idi. Beyninin sol yarım
küresini etkileyen bir hastalık geçirmişti. Bu yüzden konuşamıyor, karmaşık şeyler yapamıyor, okuyamıyor ve de
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yazamıyordu. Ayrıca ömrünün sonlarına doğru artık müzikal işlevini yitirmiş ve de beste yapamaz hale gelmişti.
Ravel’in aksine Rus bestekar Shebalin ve İngiliz bestekar Benjamin Britten ise müzikal eserler yazmaya devam
ettiler. Her ikisinin beyninde de de sol yarımkürelerindeki felçten dolayı konuşma yeteneklerinde bozulma
görülmüştü.
fMRI ve PET gibi modern görüntüleme teknikleri kullanılarak müziğin lokalizasyonuyla ilgili yapılan araştırmalar,
profesyonel olarak müzikle uğraşmanın sol yarım kürede analitik prosesi geliştirdiğini göstermiştir. Diğer insanlar ise
sağ yarım kürelerinde müziği proses etmektedirler. Müzisyenlerin sol yarım küreleri amatör müzisyenlere göre çok
daha üstündür. Müziğin sağ yarım kürede daha lokalize olması özensiz olarak müzik dinleyenlerde görülmektedir.
Müziğin daha çok hangi yarım kürede etkin olduğu kültürel etkiye bağlı olarak da değişebilir. Japonlar geleneksel
popüler müziklerini sol yarım kürede değerlendirirken, batılılar aynı müziği sağ yarım kürelerinde
değerlendirmektedir. Müzik ve dil ayrı olarak işlem görmekte ve zıt yarım kürelerin homolog (benzeş) bölgelerinde
lokalize olmaktadırlar.
Müzik Duygularımızı ve Çok Ciddi Derecede Beynimizi Etkiler; İyileşmemize Yardımcı Olur
Müzik beynin pek çok alanını etkilese de, insanların müzik dinleme ya da çalma sebebi bundan keyif alıyor
olmalarıdır. Araştırma göstermektedir ki, insanlar müziği öncelikle duygularını etkilediği için değerli bulmaktadırlar.
İsveç Uppsala üniversitesi’nden Dr Juslin ve ekibi bilişsel değerlendirmenin yanı sıra, müzik dinlemenin neden
duyguları kışkırttığına, refleksler, koşullanma, duygusal etkilenme, görsel imgeleme ve beklenti yarattığına dair altta
yatan mekanizmaları öne sürdüler.
Daha derin bir seviyede müzik, duyguları düzenleyen amigdalanın ve hatta nefes alma, kalp atışı ve sindirim gibi
hayati fonksiyonların merkezi olan beyin sapının aktivitelerini uyarır.
Eşsiz yapısı gereği müzik beynimizi değiştirmek ve tedavi etmek için çok etkili bir yol olabilir. Konuyla ilgili farklı
alanlarda çok ilginç hikayeler bulunmaktadır. Denge problemi olan ve yürümekte güçlük çeken Parkinson hastası bir
kadın, müzik yaparken bacaklarını rahatlıkla oynatabilmekteydi. Denge yeteneği çok daha iyiydi ve dans etmekten
kendini alamıyordu.
Parkinson, Alzheimer, felç, beyin yaralanması, endişe ve depresyon gibi nörolojik durumların tedavisinde müzik
terapisi çok etkili olmaktadır.
Ayrıca ritmik davul gibi enstrümanlarla müzik yapmak, artık bütünsel sağlık tekniği olarak kullanılmaktadır. Yeni bir
araştırmaya göre, davul beynin farklı alanlarında senkronize aktiviteler yaratabilmekte ve endişeyi, stresi azaltarak
dikkat eksikliği bozukluğunda etkili olabilmektedir. Bunlardan başka, bir topluluk içindeki insanlar arasında da
bağlılık hissi yaratmaktadır. Bu da tarih boyunca pek çok toplumda ayinlerde neden müziğin yaygın olarak
kullanıldığını açıklayabilir.
Bedenimiz Doğal Enstrümanımız Olabilir
Bazı insanlar için kendilerini müzikle ifade etmek kolay olmayabilir. Hepimiz doğal olarak müzikten etkileniyor
olsak da, bazen insanlar müzik yapmak zorunda kaldıklarında gerginleşebilirler. Ama Ilchi Lee’nin kitabında çok
enteresan bir gözlem fark ettim: Beednimiz en doğal enstrümanımız olabilir.
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Eğer bir süre sessiz bir ortamda yere uzanırsanız, kalbiniz ritmini duyabilirsiniz. Kalp atarken, beden sürekli olarak
ritim oluşturmaktadır. En başından beri fetüs annesinin kalp atışını ve ebeveynlerinin konuşmalarını dinleyebilir.
Bebeklerin ninnilere tepkisi, insanlarda müziğe karşı doğuştan bir işlev olduğunun göstergesidir.
Müziğe ayağımızla tempo tuttuğumuzda, bedenimizde de bir ritim geliştiririz. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde
bunu denemek ve bedeninizi davul olarak kullanmak, müzikal kuvveyi geliştirmenizin ve beyninizle iletişime
geçmenizin bir adımı olabilir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://brainworldmagazine.com/music-rhythm-and-the-brain/

Beyninizdeki GPS ile Tanışın: Hipokampüs

Beyniniz muhtemelen artık sabah erken saatlerde uyanmaktan keyif almıyordur: Siz daha çalar saatinize bakmadan
günün ilk ışıklarını algılamak ve bulunduğunuz ortamı tanımak, sabah iş yolculuğunuz için sadece yarım saatinizin
olduğunu fark etmek. O andan itibaren sabah trafiğine atılmanızdan önce muhtemelen yüzlerce başka şeye karar
vereceksiniz. Bunlardan bazıları evde kahve kalıp kalmadığını anlamak, öğleden sonraki sunumunuz için tüm
notlarınızı toparlayıp toparlamadığınızı gözden geçirmek olabilir. Notlar eksik ise, neyin eksik olduğunu bulacak, bu
eksikliği tamamlamaya ya da toplantı saatine kadar panik yapmaya karar vereceksiniz. Peki beyniniz tüm bunları
nasıl başarıyor?
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Cevap medial temporal lobda: hipokampüs. Beynin limbik sisteminin parçası olan hipokampüs, hafızanın
formasyonundan sorumludur. O olmadan, işinizle ilgili tek bir şeyi hatırlayamazsınız. Çünkü hipokampüs, uzamsal
navigasyonun ayrılmaz parçasıdır; bu yüzden de “beynin GPS’i” takma adını almıştır.
Siz her sabah odanızda hareket ederken, “konum hücreleri” denen hipokampüsteki nöronlar ateşlenir. Beyindeki o
alan ne kadar aktive olursa, lokalizasyonu o kadar iyi hatırlamış olursunuz. Belki siz düzenli olarak günlük
rutininizde bazı değişiklikler yapıyorsunuzdur; böylelikle de hipokampüsteki aktiviteyi daha da artırıyorsunuzdur.
Beynin GPS mekanizması 2014 yılında Attila Losonczy’nin Nobel Ödül kazanan keşfi sayesinde tam olarak
anlaşılmaya başlandı: CA1, İki farklı alt tabakadan oluşan hipokampüsteki ana çıkış nodu. Her ikisi de anılarınızı 3
boyutlu bir haritaya dönüştürür. Dıştaki alt tabaka temel olarak ileri-geri hareketlerini sağlar. Daha derindeki alt
tabaka ise sürekli değişen bir iç harita gibidir ve ruh hali yada eski hatıralar gibi daha zorlu şeylere dayanır.
Araştırmaya katılanlardan Nathan Danielson’a göre temel navigasyonumuz ve hafızamız düşündüğümüzden çok daha
fazla birbirlerini tamamlıyor olabilirler.
“Eğer belirgin bir şeyi aramak üzere bir sokakta yürüyorsanız, diyelim ki en sevdiğiniz restoranı arıyorsunuz,
beyniniz genel olarak mahallenin bir haritasına ihtiyaç duyar. Ama o bilindik restoranı bulabilmek için, beyniniz
ayrıca bu belirgin lokasyona bir önem atfeder. Yani bir bakıma, beyniniz bir harita üzerindeki noktaya kocaman bir X
işareti koyar. Siz restoranı ararken hem haritaya hem de X’e ihtiyacınız vardır. Bulgularımız göstermektedir ki,
beyindeki bu farklı bilgi çeşitleri CA1’in farklı alt tabakaları tarafından taşınmaktadır.
Derindeki alt tabakanın başka bir özelliği daha vardır. CA1’in devam etmekte olan bir çalışma, kullanıcısına
güncellemeler sağlayan ve grafiklerde gelişimler gösteren bir bilgisayar programı olduğunu düşünün. Losonczy’ye
göre, 1 ay sonra yeni bir yere gitmek isteseniz, derindeki alt tabaka haritayı güncelleyecek ve yeni lokasyonu
etiketleyecektir. Diğer taraftan dıştaki tabaka tarafından yaratılan mahallenin temel haritası aynı olarak kalacaktır.
Hipokampüsün dentat kıvrımı, beyinde en hızlı gelişen yapılardan birisidir. Sürekli yeni nöronlar oluşturmaktadır.
Nörojenez (hücre doğumu) denen süreçte hipokampüsteki nöronlar gelişirken, dentat kıvrımların olaysal belleğin (
kişinin zaman, tarih ve yer gibi kesin detayları kullandığı otobiyografik hafıza) gelişiminde önemli bir role sahip
olduğu düşünülmektedir.
Olaysal belleğe ek olarak hipokampüs ayrıca tüm medial temporal lob hafıza sisteminin parçasıdır. Ürettiği anılar,
derhal kelimelere dökülebilir. Ayrıca semantik bellek denilen olayları depoladığınız yerdir.
Uzamsal hafıza geliştikçe ve de anti depresanlara karşılık olarak nörojenezin meydana geldiği bilinmektedir. Bu tür
şeyler nedeniyle, bu bölge geçen zaman içinde tıbbi önem kazanmıştır. Alzeimer ve demans gibi hastalıklarda da çok
önemli bir etkiye sahiptir. 2000li yıllrda yapılan bir araştırma göstermiştir ki, yaşlı hastalardaki hipokampüsün
büyüklüğü ve bellekle ilgili yeteneklerin azalması arasında bir ilişki vardır.
Anılarınız beyninizde bir klasör içinde birbiriyle bağlantılı olarak yer almaktadır. Tv de gördüğünüz birinin kim
olduğunu hatırlamaya çalışırken başka bir şeyi hatırlayabilirsiniz ve bu da yine beklenmedik başka bir şeyin
hatırlanmasına neden olabilir. Mesela, tv deki kişiyi hatırlamaya çalışırken, tv izlemeye başlamadan önce çöpü
dökmeniz gerektiğini hatırlayabilirsiniz. Yeni yapılan bir araştırma göstermiştir ki, bu klasörde muazzam bir sıralama
söz konusudur.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://brainworldmagazine.com/meet-brains-gps-hippocampus/
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Belki de Bir Neandertalsin

Yaklaşık 40bin yıl önce Avrupa’da yok olan atalarımız Neandertallerin, Avrasya’da aynı dönemde yaşadıkları
modern insanlar ile çiftleşerek melez ırk oluşturdukları keşfedildi. Bu yüzden de bazı Neandertal genleri
DNAlarımıza kadar ulaşmış, Afrika yerlisi olmayan insanların genetik kodunun %1ila 3ünü oluşturmuştur.
Almanya’daki Max Planc Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nün bir çalışmasına göre, Neandertal kod çok büyük
değilse de, hala ne hissettiğimiz ve de nasıl göründüğümüz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Araştırma ekibi, insanlardaki hangi fiziksel ve davranışlar özelliklerin Neandertal DNAsı ile bağlantılı olduğunu
anlamaya çalışıyor. Bilim insanları İngiltere Biyobanka’sından bilgiler kullandılar. Burada Neandertal DNA sı
taşıyan ve Avrupalı ataları olan112338 kişinin genetik datası mevcut. Bunun yanı sıra katılımcılardan fiziksel ve
davranışsal tanımlar içeren anketlere cevaplar vermeleri de istendi. Araştırmacılar bunları, Sibirya’daki Altay
dağlarında bulunan Neandertal örneğinin genetik analizi ile karşılaştırdılar.
İşlemsel biyolog Michael Dannemann ve Janet Kelso ise, Neandertaller ve modern insanın cilt ve saç renkleri, uyku
alışkanlıkları, ruh hali ve hatta tütün kullanışları arasında genetik bağ olup olmadığını araştırdılar.
Bağlantıların çoğu genetik atalarımızın güneş ışığına adaptasyonu ile alakalıydı. Avrasya’nın güneşli koşullarında
binlerce yıl yaşadılar ve böylelikle de çevreyle baş edebilecek genler oluşturdular. Çiftleşme dolayısıyla da bu genleri
insanlara taşıdılar.
Araştırmaya göre, gece kuşu iseniz, bir ihtimal Neandertal kökenlerinizle bağlantı kurabilirsiniz. Çünkü gece yatıp ve
gün boyunca uyuklamanın Neandertal DNA sı ile ilişkili olduğu görüldü. Bunlardan başka, huysuzluk, yalnızlık ve
sigara içmeye yatkınlık da Neandertal DNA ları ile ilişkilendirildi.
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Eğer kızıl saçlarınız varsa, muhtemelen Neandertal DNA nız çok azdır. Çünkü araştırma göstermektedir ki,
Neandertaller arasında kızıl saç çok nadirdi, hatta belki hiç yoktu.
Bilim insanlarına göre, ne kadar kolay bronzlaştığınız da Neandertaller ile bağlantılı özelliklerden bir tanesidir.
“Cilt ve deri rengi, günlük ritimler ve ruh hali gün ışığına maruz kalmaktan etkilenirler. Analizimizde bunların
tanımlanması, güneşe maruz kalmanın Neandertallerin fenotiplerini şekillendirmiş olabileceğini göstermektedir.
Modern insana gen akışı da, günümüzde bu özelliklerin varyasyonuna katkıda bulunmaktadır.”
Neandertaller ile ilgili başka bir araştırma, aynı Max Planc Enstitüsü’nde araştırılmış ve Ekim ayında Science
Magazine’de yayımlanmıştır. Bu çalışma, antik DNAların sağlığımızı nasıl etkilediğine dair çok daha fazla kanıt
sunmaktadır.
Svante Pääbo ve Kay Prüfer ekipleriyle birlikte, 52 bin yıl önce Hırvatistan’da yaşamış olan bir Neandertal kadını
detaylı olarak incelediler. Neandertal genomunun, modern insanlarda kandaki kolesterol seviyeleri, şizofreni, yeme
bozuklukları ve eklem iltihabı gibi sağlık sorunlarının oluşmasında etkili olduğunu buldular.
Prüfer: “Bu demek değildir ki, belirgin bir gen sizde mevcut diye hasta olacaksınız ya da olmayacaksınız. ‘Belki
bir gün olabilirsiniz’, demek daha doğru olacaktır.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://bigthink.com/paul-ratner/you-might-be-a-neanderthalif?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1507513523

2017 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ
LIGO (The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) Adlı Dedektörle
Kütleçekimsel Dalgaların Gözlemlenmesi
14 eylül 2015 tarihinde Amerika’da bulunan LIGO dedektörleri ilk defa kütleçekim dalgaları ile uzayın titreştiğini
tespit ettiler. Bu sinyal dünyaya ulaştığında son derece zayıf olsa da bunları tespit etmek ve gözlemlemek,
Astrofizik dalında halihazırda bir devrim niteliğindedir. Kütleçekim dalgaları, uzayın en şiddetli olaylarını
izlemenin ve bilgimizin sınırlarını test etmenin yepyeni bir yoludur.

Şu anda gözlemlenen bu kütleçekim dalgaları, binlerce milyon yıl öncesinden iki kara delik arasındaki şiddetli
bir çarpışmadan meydana gelmiştir. Albert Einstein haklıydı. Kütleçekim dalgalarının onun genel görelilik teorisi
tarafından öngörülmesinin ardından bir yüzyıl geçti ve kendisinin bu dalgaların tespit edilip edilemeyeceği
konusunda her zaman tereddütleri vardı.
LIGO (the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), 20’den fazla ülkede 1000’den fazla
araştırmacının katıldığı ortak bir projedir. Birlikte yaklaşık 50 yıllık bir vizyon gerçekleştirildi. 2017 Nobel fizik
ödülü, bu her biri hevesli, heyecanlı ve kendini adayıp, kararlı çalışan tüm araştırmacıların çok değerli bir
çalışmasının sonucudur. Bu çalışmanın öncülerinden Rainer Weiss ve Kip S. Thorne, ile birlikte bilim insanı ve
projenin tamamlanmasında başı çeken Barry C. Barish, 40 yıldan fazla süren kütleçekim dalgalarının gözlenmesi
için ortaya koyulan çabayı bir sonuca bağlayıp, nihayetinde de başarıyla gerçekleştirdiler.
83

Uluslararası araştırma grubunun hesaplamalarının tamamlanmasından yaklaşık 5 ay öncesinden itibaren söylentiler
dolaşmaya başlamasına rağmen, onlar bulgularını 11 Şubat 2016 tarihine kadar açıklamaya cesaret edemediler.
LIGO araştırmacıları, ilk keşifleriyle birkaç kayıt yaptılar; kütleçekimi dalgalarının ilk gözlemlenmesinin yanısıra,
olayların tüm gidişatı, 30-60 adet güneş kütleleri arasındaki orta boyutlu karadelikler içerdiği ve
birleşebileceğini de gösteren ilk göstergeydi. Kısa bir süreliğine, çarpışan karadeliklerin kütleçekim radyasyonu,
görünür, gözlemlenebilir evrendeki tüm yıldızların biriken ışığından kat be kat daha güçlüydü.
Uzay-Zaman Titreşir
Tamamen karanlıktı ama tamamen durgun da değildi. İki kara deliğin çarpışmasından yayılan titreşim, tüm uzay ve
zamanı salladı. Tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı dalgalar gibi, çarpışmanın etkisinden oluşan kütleçekim dalgaları
da kozmosa yayıldı ve bize ulaşması da zaman aldı. Bu dalgalar olabildiğince en hızlı şekilde; ışık hızında haraket
etmesine rağmen, dünyaya ulaşması binlerce milyon yıldan fazla bir zaman almıştır. 14 Eylül 2015 yılında saat
11:51’de Amerika’nın ikiz LIGO’ların bulunduğu laboratuvardaki ışık örüntüsündeki (kalıbı) çok hafif
titreşim, Dünya’dan çok uzak ve uzun zaman önce,1.3 milyar ışık yılı uzaklıktaki olayı açığa çıkardı.
LIGO, diğer sıradan teleskoplar gibi, uzaydan gelen ışık ve diğer elektromanyetik radyasyonu tespit eden bir teleskop
değildir. LIGO, kütleçekim dalgalarını dinleyen bir cihazdır ve kütleçekim dalgaları, ses dalgaları şeklinde
değil, uzay-zamanda kendiliğinden titreşse bile, onların frekansı insan kulağının duyabileceği frekansa eşittir.
Albert Einstein’in yüzyıl önce anlattığı gibi, fizikçiler,onlarca yıldır, evreni titreştiren bu kütleçekim dalgalarını tespit
etmeye çalışmaktaydılar. Einstein, uzay ve zamanın şekillenebileceğini ve birleşik 4 boyutlu uzay ve zamanın, bir
kütle hızlandığında her dem yaratılmış kütleçekim dalgaları ile titreştiğini açıklamıştı. Bu tıpkı, tek ayak üzerinde
dönen bir buz patencinin döndüğünde ya da uzaklarda bir yıldızın patladığında ya da bir çift karadeliğin birbirinin
etrafında dönmeye başladığında olduğu gibi..
Kütleçekim dalgaları gibi, kara delikler de Einstein’ın genel görelilik kuramıyla 1915 yılından beri anlatılmakta ve
tarif edilmektedir. Çoğu araştırmacı, 50 yıldan uzun bir zamandan beri kara deliklerin, sadece Einstein’ın
denklemlerine çözüm olarak var olduklarına ve aslında uzayda bir yerde gerçek anlamda olmadıklarına inanırlar.
Görelilik teorisi,kütleçekimini, uzay-zamanın bükülmesi olarak açıklar. Kütleçekimi ne kadar güçlüyse, bükülme de o
denli büyük olur ve böylelikle de karadelikler oluşur. Kara delikler uzay-zamandaki en tuhaf nesnelerdir; hiç birşey
hattâ ışık bile onlardan kaçamaz ve bu nedenle de fizikte sürekli bir gizem kaynağıdır.
Kütleçekim dalgaları, daha önceleri düşünülmeyen bir şeyi gözlemeleme umudunu ortaya çıkarır. Uzun
zamandır uzay-zamanın gizemlerinin çözülüp çözülmeyeceği belirsizdi. Albert Einstein, yıllarca, kütleçekim
dalgalarını ölçmenin hiç bir zaman mümkün olmayacağını düşündü ve dalgaların gerçek mi yoksa matematiksel bir
illüzyon mu olduğuna karar veremiyordu. Onun çağındaki meslektaşı Arthur Eddington daha da şüpheciydi ve
kütleçekim dalgalarının “düşünce hızı”nda yayılarak açığa çıktığından şüphelenmekteydi.
Kütleçekim dalgaları, aslında ölçümlerle enerji taşıdıkları ve bu yüzden de prensipte hesaplanabilir olduklarının tespit
edilmesi ile 1950’lerin sonlarına doğru kabul edilmeye başlandı. 1970’lerde Amerikalı gökbilimci Joseph Taylor ve
Russell Hulse, bir radyo teleskobu kullanarak gözlemleri ile doğrudan bir çift kanıta ulaştılar. Onlar yıldızların
artan bir hızla birbirlerinin etrafında döndüklerini ve bunu yaparken de enerji kaybedip, birbirlerine
yaklaştıklarını gösterdiler. Kaybolan enerji miktarı, kütleçekim dalgaları hesaplamalarına karşılık
gelmekteydi. Bundan dolayı, Joseph Taylor ve Russell Hulse, 1993 yılında Fizik Dalında Nobel Ödülüne layık
görüldüler.
Ancak,kütleçekim dalgalarının doğrudan kanıtlarını tespit etmek için dalgaların doğrudan gözlemlenmesi
gerekmektedir. Fakat uzay-zaman sabittir ve öyle kolay değişmese de genlikleri çok küçüktür. Bu genliği tespit
etmek; bir saç telinin çapını ölçmedeki hassasiyete eşdeğer bir hassasiyetle, on ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızla olan
mesafenin ölçülmesi kadar hassas bir ölçüm gerektirir. Ayrıca, tüm evren kütleçekim dalgaları ile sürekli titreşiyor
olsa da, patlama olayları galaksimizde çok nadir meydana gelir. Bu yüzden daha uzağa bakmalıyız…
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Kütleçekim Dalgaları Geçmişi Açığa Çıkarır
Artık bugün gerçekleşti: Kütleçekim dalgaları LIGO’ya yakalandı. Evrenin ilk varoluşundan bu yana,
yaradılışlarından beri birbirlerinin etrafında dönen iki kara delik nihayet çarpıştı. Bu çarpışmadaki her bir
döngü, kütleçekim dalgaları formunda uzağa daha uzağa uzay-zaman bozucu bir spiral şeklinde uzaya yayıldı.
Dalgalar,kara deliklerin birbirlerine daha da yakınlaşmasına neden olacak şekilde enerji yaydılar. Sarmal hareketleri
onları birbirine ne kadar çok yaklaştırırsa, karadelikler de o kadar hızlı dönerek, milyonlarca yıldır hızlanarak devam
eden bir dansa daha fazla enerji gönderirler ve en sonunda saniyenin çok küçük bir kısmında, kara deliklerin ufukları
birbirlerine dokunur ve karadelikler neredeyse ışık hızında kaçınılmaz sonlarına doğru dönerek ilerler.
Birleştiklerinde de ardlarında dramatik başlangıcın görülür bir izi olmayan tek dönüşlü bir delik bırakarak,tüm
titreşimler kaybolmaya başlar.

Ancak bu birleşmenin izleri tamamen kaybolmaz (izleri uzay-zamanın dalgaları içinde kalır) Ritmik olarak uzayı
genişleten ve sıkıştıran kütleçekim dalgalarının, mesajları değiştikçe tonu da değişir. Sadece kuvvetli olanları değil de
tüm dalgaları duyabilsek, o zaman tüm evrenin, tıpkı bir ormanda öten kuşların sesleriyle dolu orman gibi, burasının
gürültülü, şurasının da daha az sese sahip bir müzikle dolu olduğunu duyabileceğiz. İki karadeliğin birbirine doğru
hız kazanarak sonuçta kaotik bir çarpışma yaşamasından milyarlarca yıl sonra, şiddeti gittikçe artan ve daha sonra hiç
bir tonun duyulmadığı bir sessizlik açığa çıkmıştır.
Şimdi ise uzaydan sadece son bir kaç cızırtı duyulabiliyor. Peki,neden bu kadar sessizler? Sebebi; kaynaklarının çok
uzak olması ve tıpkı ışık dalgaları gibi,kütleçekim dalgalarının da mesafeyle zayıflıyor olması. Dolayısıyla,
kütleçekim dalgaları dünyaya ulaştığındakü güçleri belirgin şekilde zayıflmıştı—LIGO dedektörünün, Dünya’dan
geçtiğinde yakalaması gereken, uzay-zaman dokusundaki genişleme, atom çekirdeğinden binlerce kez daha küçüktü.
LIGO – Devasa Bir İnterferometre(Girişimölçer)
50 yılı aşkın süredir bu konuda araştırmacıların kurduğu hayalin gerçekleşmesi ve başarıya ulaşılması o kadar kolay
olmadı; çok uzun, çetrefelli ve bu araştırmaya katılan araştırmacılar için bazen de oldukça zordu. Kütleçekim
dalgalarını yakalamak için yapılan ilk dedektörlerden bir tanesi, belirli bir frekanstaki dalgalara duyarlı bir
diyapazon-ayarlama, ses çatalına benziyordu. Washington’daki Maryland Üniversitesi’nden Joseph Weber, ilk
dedektörü 1960’lı yıllarda kurdu.Ancak, o yıllarda pek çok insan, kütleçekim dalgalarının ve hattâ karadeliklerin
bile varlığından şüphe etmekteydiler. Dolayısıyla, 1970’lerde Weber, bu final sesleri duyduğunu iddia ettiğinde bu bir
sansasyona yol açtı. Hiç kimse daha sonra Weber’in ulaştığı sonuçları tekrarlayamadı ve dolayısyla Weber’in
gözlemleri “yanlış alarm” olarak kabul edildi.
Yaygın şüpheciliğe rağmen, hem Kip Thorne, hem de Rainer Weiss 1970’lerin ortalarında, kütleçekim
dalgalarının tespit edileceğine ve evren hakkındaki bildiklerimize bir devrim yapabileceklerine çok kuvvetli
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bir şekilde inanmışlardı. Rainer Weiss, ölçümlerini bozabilecek, arkaplandaki sesin muhtemel kaynağını
çoktan analiz etmişti bile. Kendisi ayrıca, bu gürültüyü giderecek bir lazer tabanlı interferometre dedektörü
de tasarladı.
Rainer Weiss dedektörlerini Cambridge’deki MIT Üniversitesi’nde geliştirirken, Kip Thorne da ilk prototiplerini
Glasgow, İskoçya’da kuran Ronald Drever ile çalışmaya başladı ve daha sonra Drever, Los Angeles’taki Caltech
Üniversitesi’ne giderek, Thorne’a katıldı. Weiss, Thorne ve Drever, bu konudaki gelişmelere uzun yıllar öncülük
edecek üçlü bir ekip oldular. Ancak, Drever, ana projenin dışında çalışma yaparak, Mart 2017’de İskoçya’da evindeki
vefatından önce ilk keşfini de gerçekleştirdi.
Weber’in diyapazon-ayarlama,ses çatalı dizaynı yerine, Weiss, Thorne ve Drever başka bir cihaz geliştirdiler. Bu
lazer tabanlı bir interferometre (girişimölçer) idi. Prensip uzun zamandar beri bilinmektedir: Bir interferometre
(girişimölçer), bir L şeklini oluşturan iki koldan oluşur. L’nin ucunda ve köşesinde, bu sofistike cihaza çok büyük
aynalar yerleştirilir.Buradan geçen kütleçekim dalgası, interferometre’nin kollarını farklı şekilde etkiler— bir kol
sıkştığında, diğer kol gerilir, genişler.
Aynalar arasından geçen lazer ışını kolların uzunluğundaki değişmi ölçer.Hiç bir şey olmazsa, lazerden gelen ışık
demetleri, L köşesinde bir araya geldiklerini, birbirlerini yok ederler. Ancak, interferometrenin kollarından herhangi
birinin uzunluğu değişirse, bu ışığın farklı mesafelerde ilerlediği anlamına gelir ve böylelikle de ışık dalgaları
senkronizasyonunu kaybeder ve ışıkların yoğunluğu, ışın demetinin buluştuğu yerde değişir.
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Bu fikir çok basitti ancak şeytan ayrıntıda gizliydi ve bunu fark etmeleri de 40 yıllarını alır. Büyük ölçekli cihazların
atomun çekirdeğinden de daha küçük boyutlardaki mikroskobik değişiklikleri ölçmeleri gerekmekte olduğu için şu
planı yaparlar; iki tane interferometre kurarlar ve her birinin uzunluğu 4 kol boyundadır ki böylelikle lazer ışın
demetleri pek çok kere seke bilir ve böylelikle de ışığın yolunu uzatarak ve uzay-zamanda çok ufak genişlemeleri
tespit etme şansını yükseltebilir. LIGO, Amerika’nın kuzaybatısında, Washington, Hanford’un dışına yerleştirilmiştir,
diğeri de güneyde üçbin kilometre uzaklıkta Louisiana, Livingston’ın bataklıklarında bir yere inşa edilmiştir.
Kütleçekim dalgalarını arkaplandaki tüm gürültü-seslerden ayrıt edebilmek için şimdiye kadarki en hassas aletin
geliştirilmesi yıllar alır. Bu karmaşık analiz ve gelişmiş teori gerektirmekteydi ve bu konunun ve teorinin uzmanı da
Kip Thorne’du. Ancak, ustaca cihazların yapılması için,yaratıcı mühendislik ve işçiliğin en üst seviyede kullanılması
gerekir ve Rainer Weiss’in da bu konuda öncü katkıları olmuştur. Lazer ışığının ve dalga boyu ve yoğunluğu
mümkün olduğunca dengeli olmalı ve ışın demetleri asılmış aynalara hassas bir şekilde vurmalıdır. Bu
aynalar,yakınlarındaki ağaçlardan yapraklar düştüğünde, ya da bir çocuk koştuğunda veya uzaktaki bir yoldan bir
kamyon, tır geçtiğinde neredeyse hiç sarsılmamalıdır. Aynı zamanda, bu asılı aynalar, kütleçekim dalgalarının geçişi
ile birlikte sallınmak için de serbest olmalıdırlar. Kuantum efektleri ile birlilkte aynaların yüzeyindeki atomların ısıl
hareketi de kompanse edilmelidir. Daha önce elde edilmiş olanın ötesinde, yeni lazer teknolojisi geliştirmek,ve yeni
malzemelerin icatı ile birlikte devasa vakum tüpleri, sismik izolasyon ve diğer hayati teknolojileri de inşa etmek
gerekmekteydi.
Dolayısıyla, böyle bir projeyi küçük bir ölçekte yürütmek artık mümkün gözükmemekteydi ve yeni bir yaklaşım
gerekmekteydi. 1994 yılında Barry Barish’in LIGO’nun başında olduğu dönemde, yaklaşık 40 kişiden oluşan küçük
araştırma grubunu binden fazla katılımcının yer aldığı büyük ölçekte uluslararası bir işbirliğine dönüştürüldü. Gerekli
olacak uzmanlıklar araştırılıp, bir çok ülkeden çok sayıda araştırma grubunu çalışmaya dahil edildi.Gerçekleşmesi
imkânsız gözüken hayâl, ancak büyük bilimlerin ortak çabaları sayesinde gerçekleşebilirdi.
Sinyal Hemen Geldi
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Eylül 2015’de, LIGO, bir kaç yıllık bir geliştirmeden sonra yeniden çalışmaya hazır hale geliyordu. Şimdi, on
kat daha güçlü lazerler, 40 kilo ağırlığındaki aynalar, son derece gelişmiş ses filtreleme ve dünyanın en büyük
vakum sistemlerinden biriyle donanan bu cihaz resmi olarak çalışmaya başlamasından bir kaç gün önce bir
dalga sinyali yakaladı. Dalga ilk olarak Livingston tesisinden geçti ve 7 milisaniye sonra (ışık hızında ilerledi)
3000 kilometre uzaklıktaki Hanford’da tespit edildi.
Bilgisayara dayalı bir sistemden gelen mesaj, 14 Eylül 2015’te sabahın erken saatlerinde gönderildi. Amerika’da
herkes uyuyordu ancak Almanya’daki Hannover’da saat 11:51 idi ve Max Planck Enstitüsü, Kütleçekim Fiziği
Bölümündeki genç fizikçi Marco Drago, öğlen yemeğine hazırlanıyordu. Gördüğü eğriler, çoğu kez gördüklerine
benzese de kütleçekim dalgalarını gören ilk kişi olabilir miydi? Ya da bu yanlış bir alarm mıydı?, yalızca birkaç
kişinin bildiği testlerden bir tanesi miydi?
Dalganın formu tam olarak tahmin edildiği gibiydi ve bu bir test değildi. Her şey mükemmel şekilde uyuyordu.Şimdi
80’lerinde olan bu öncü bilim insanları ve onların LIGO ile çalışan meslektaşları, nihayet hayallerindeki müziği
duyabiliyorlardı ve buna bir türlü inanamıyorlardı ve ertesi yılın Şubat ayına kadar da bu konuda kendi aileleri de
dahil kimseye bir açıklama yapılmadı.
GW 150914 olarak adlandırılarak iyi bir şekilde korunan bu sır, tüm beklentileri karşılamaktaydı. Birbirleri etrafında
dönen iki gök cisminden gelen dalga, simülasyonlarla karşılaştırıldığı zaman, bu cisimlerin Güneşten 29 ve 36 kat
daha kütleli oldukları ve birleşmeden önce 200 km mesafeiçinde birbirleri etrafında döndükleri ortaya çıkmaktaydı.
Evrende bu kadar ufak alanda böyle kütlelere sahip olan şeye teorik olarak kara delik denmekteydi.
Modeller birleşmenin çok büyük boyutta patlamaya sebep olduğunu işaret etmektedir. Araştırmacılar, birleşme
sonucunda oluşan kara deliğin 62 Güneş kütlesinde olduğunu ve saniyenin onda biri kadarki bir sürede
birleştiklerini ve bu birleşmeden ortaya çıkan enerji parlamasının, 3 güneş kütlesine eşit bir yerçekimsel dalga
formunda olduğunu dile getirdiler.
Bu GW (Kütleçekim Dalgası) 150914’u kısa süre içinde evrendeki en güçlü nesne yaptı. Sinyal ayrıca bu şiddetli
olayın uzayda nerede meydana geldiğini de gösteriyordu; güney gökyüzünde 1.3 milyar yıl uzaklıktaydı. Bu da şu
anlama geliyordu; bu çarpışma 1.3 milyar yıl önce olduğunda dünyada tek hücreli yaşamdan çok hücreli
yaşama adım atılmaya başlanmıştı.
LIGO ile ilk keşiften bu yana iki benzer olay daha yaşandı. İtalya, Pisa dışındaki Avrupa kardeş kruluşu VIRGO,
Ağustos 2017’de LIGO’ya katıldı ve ortak keşiflerini 27 Eylül’de ilân ettiler. Her üç dedektörde de 14 Ağustos
2017 tarihinde aynı kozmik kütleçekim dalgaları gözlemlendi. Bu dalgalar 1.8 milyar yıl önce çarpışan iki orta
boy karadelikten yayılmaktaydı.
Dedektörler şimdilerde evrenin 4 kere sallandığını tespit ettiler ve bu konuda daha pek çok keşif yapılması
bekleniyor. Hindistan ve Japonya da yeni kütleçekim dalgaları gözlemevleri kurmakta. Pek çok deney birbirinden
uzakta ve farklı yerlerde gerçekleştiğinden ve gerçekleşeceğinden, araştırmacılar, sinyallerin nereden geldiklerini
daha net bir şekilde tespit edebilecekler ve etmeliler de. Kütleçekim dalgalarının gözlemleri, daha sonra optik
teleskoplar, X-ışını teleskopları veya diğer teleskop türleri kullanılarak yapılan çalışmalarla da izlenebilir.
Şimdiye kadar, kozmik ışınlar veya nötrinolar gibi elektromanyetik radyasyon ve parçacıkların her çeşidi, evrene dair
bilgiler vermektedir. Kütleçekim dalgaları, uzay-zaman bozulmalarının doğrudan ifadeleridir. Bu, tamamen
yeni ve farklı görünmeyen dünyaların bize açılmasını sağlamakta. Kütleçekim dalgalarını yakalayıp, onların
mesajlarını yorumlamayı başaranları keşfedilecek çok şey beklemekte…
Çeviren : AylinER
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/popularphysicsprize2017.pdf?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter_tweet
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Beyin Gelişimi ve Plastisite Beyinde Benzer Sinyal Yolları
Paylaşıyorlar

Özet: Araştırmacılar hafıza ve öğrenmeye anahtar olabilecek 3 molekül tespit ettiler.
Kaynak: Goethe Üniversitesi, Frankfurt
Öğrenme ve Hafıza beyin plastisitesine (esnekliği) dayalı iki önemli fonksiyondur. Frankfurt, Goethe
Üniversitesi’nden bilim insanları, bilim dergisi “Cell Reports”un son sayısında verdikleri demeçte; üç
molekülün bu süreçlerde anahtar rol oynadığını açıklamaktalar. Bulguları, Alzheimer hastalığını tedavisinde
yeni imkanlar da sağlamaktadır.
Beyin, yeni durumlara, sinir hücreleri arasındaki temas noktalarını (sinaps) değiştirerek, temas noktaları oluşturarak
ya da azaltarak uyum sağlar. Özellikle, sinyal gücü, sinir hücrelerinin zarındaki reseptörlerin çokluğuna dayalı olarak
sürekli değişerek düzenlenir. Bu da, yıllar önce öğrendiğimiz ve artık kullanmadığımız bilgiler yerine, sıkça
kullandığımız bilgileri hatırlamanın neden daha kolay olduğunu açıklamaktadır.
Goethe Üniversitesi Hücre Biyolojisi ve Nörobilim Enstitüsü’ndeki Amparo Acker-Palmer Araştırma Grubu, uyarıcı
sinyallerinin ana vericileri olan AMPA reseptörleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.
Öğrenme ve hafızadan sorumlu beyin bölgesi olan Hipokampustaki sinir hücreleri, “açık” reseptörlerini,
anten gibi uzatarak veya geri çekerek sinyalin kuvvetini düzenleyip, sayılarını değiştirebilmektedir.
Frankfurt’taki bilim insanları, bunu düzenleyen 3 önemli molekül olduğunu keşfederler: GRIP1, ephrinB2,
ApoER2.
Amparo Acker-Palmer: “Bu sonuçlar büyüleyici. Çünkü, yıllardır efrinB2 ve Reelin moleküllerinin beyin gelişimi
için gerekli olan moleküller olduğu bilinmektedir.
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Daha da ötesi, laboratuvarımda yapılan daha önceki çalışmalarda, nöronlar, beynin olgunlaşması esnasında göç
ederken, Reelin sinyal yolu ve EpHerinB2 arasında bir etkileşim olduğunu göstermekteydi.”
İlginçtir ki; tek bir mekanizma, bir hücre içindeki çok farklı işlevleri yerine getirebilir. Amparo Acker-Palmer’ın
ekibi tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, ephrinB2 ve ApoER2’den oluşan makromoleküler komplekslerin
nöronal migrasyona katılan süreçleri düzenlediği zaten gösterilmişti. Bu çalışmada da, bilim insanları seçtikleri iki
protein arasındaki etkileşimi engellerler ve böylelikle bu proteinlerin GRIP1 ile birlikte yetişkinlerde beyin
plastisitesini de etkilediğini gösterebildiler. Bu proteinler arasındaki etkileşim engellendiğinde, nöronlar kendi
aralarındaki ağların aktivitesindeki değişimlere tepki veremediler ve ayrıca öğrenme ve hafıza için hücresel
temel teşkil eden uzun süreli esneklikde de bozukluklar meydana geldi.
Amparo Acker-Palmer: “ApoER2 ve ephrinB2 moleküllerinin her ikisi de, etki mekanizmaları halâ tam bir
netliğe kavuşmamasına rağmen, Alzheimer hastalığının gelişimi ile bağlantılıdırlar. Bu araştırmamızla, sadece
öğrenme ve hafızanın düzenlenmesi için anahtar moleküllerin yeni etkileşimlerini keşfetmedik, ayrıca
Alzheimer hastalığını tedavisi için potansiyel yeni terapötik hedeflerin oluşmasına da ışık tutuk.”
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/memory-plasticity-learning-neurodevelopment-7702/

Beyin Ağları
Dikkat! Yaklaşan Nesnenin Lokasyon & Etkisini Hesaplayan Beyinde Belirli Beyin Ağları Var

Özet: Yeni bir çalışma, beyindeki belirli ağların, yaklaşan nesnenin lokasyonunu ve hızını nasıl izlediğini
araştırıp, bu ağın, olması muhtemel etkilere karşı, hayvanların hazırlanmasına yardımcı olduğunu ortaya
koymakta.
JNeurosci adlı dergide yayınlanan ve iki maymunun beyin görüntülerinden yola çıkılarak yapılan araştırmada,
yüzlerine yaklaşan bir nesnenin yerini belirleyen ve vücuda temas etmesi halinde olması muhtemel potansiyel etki ve
sonuçları öngören beyinde belirli beyin ağları olduğu tespit edilir.
Suliann Ben Hamed ve meslektaşları, fonksiyonel rezonans görüntüleme yöntemi kullanarak, iki Rhesus
maymunun (Hindistan’da yaşayan kısa kuyruklu, kızınca yanakları kızaran bir tür) oksipital, parietal, premotor ve
prefrontal bölgelerini birbirine bağlayan bir beyin ağı tespit ederler.
Yapılan çalışmada, maymuna sanal olarak hızla bir koni fırlatılır ve gerçek gibi hissetmesi için maymunun
yanağına hava da püskürtülür ve bunun gerçek dünya ortamında ulaştığı takdirde ne olabileceği incelenir ve
maymunun oksipital, parietal, premotor ve prefrontal bölgeleri birbirine bağlayan beyin ağında maksimum
derecede aktivasyon olduğu tespit edilir.
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Yüze püskürtülen hava ile sanal koninin konumu arasında bir uyumsuzluk olduğunda veya her iki uyarıcı
ayrı ayrı uygulandığında, bu ağda zayıf bir aktivasyon gözlemlenir.
Tespit edilen bu beyin ağının, aktif olarak görseli kullandığı ve dokunsal bilgiyi tahmin etmedede işlemler geliştirdiği
ortaya konmakta ve bu da olması muhtemel etkilere karşı hayvanları korumaya yardımcı olabilmektedir.
Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/impact-object-7699/

Ya Evrenimiz Bir Hologramsa

Özetle : Bir hologramda mı yaşıyoruz? Kısaca – hayır, fakat 3D enformasyonunun 2D uzayında varolabileceği
prensibi hala doğru olabilir. Matematik olarak evreni bir hologram olarak varsaymak string kuramını ve süper
bilgisayarların tasarımını geliştirmemize olanak sağlamıştır.
BİR FİZİK İLLÜZYONU
İnsanlar olarak etrafımızdaki dünyayı deneyimlemek için çeşitli duyu organlarına sahibiz. Fakat algılama aldatıcı bir
şey olabilir, mesela 2 ışık uzanımının bir 3D nesne veya form oluşturmak için birlikte çalışmasıyla kandırılabilir.
Gerçek dünya hologramları bu şekilde elde edilir ve bazıları bu illüzyonun bir sahne veya gösteri sınırlarının çok
daha ötesine genişleyebileceğini öneriyor. Gerçekte, bazı bilimciler en azından teorik olarak tüm evrenimizin bir
hologram olmasının mümkün olabileceğine inanıyorlar.
Bu garip fikrin ilk işaretleri 1970’lerde bilimcilerin karadeliklerin özellikleri ve termodinamiğin ikinci kanununa
uyarken bir nesnenin entropisinin nasıl kaybolabileceği hakkında tartışmaları sırasında ortaya çıktı. Astrofizikçi Paul
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Matt Sutter tarafından, Fraser Cain ile yaptığı bir mülakatta belirtildiği gibi, ”Kara delikler söz konusu olduğunda,
bir karadeliğin enformasyon kapsamı onun hacmine değil, fakat yüzey alanına orantılıdır.”
Diğer bir deyişle, karadeliğe giden enformasyon onun 2D – aslen 2D uzayda depolanmış 3D enformasyon – olan olay
ufkuna yöneltilebilir ve muhafaza edilebilir. Bu düşünce alanı 1990’larda fizikçilerin evrenin bir hologram olduğu
varsayıldığında her kaç adet boyutla çalışılıyorsa bunlardan birinin dışarı alınması halinde yerçekiminin
kaybolduğunu keşfetmeleri ile genişledi.
HOLOGRAFİK PRENSİP
Bu olgular basit olarak bütün nesnelerin, yüzeylerinde – yani etrafındaki uzay 3D olabilir, fakat siz 2D bir yüzeyde
duruyorsanız belkide bu 2D uzayda sizin bir gölgeniz veya yansımanız vardır – depolanmış enformasyonla
açıklanabileceğini belirten ”holografik prensip”te tarif edildi. Diğer bir deyişle, daha üst bir boyut enformasyonu,
aslen daha alt bir uzay boyutuna kodlanmıştır.
Diğer taraftan, holografik prensibin en yoğun keşfedildiği örnekler sadece çok özel durumlarda – New Scientist’in
”Bir Pringle cipsinin yüzeyi gibi” diye ortaya koyduğu 5D uzay-zaman kendi üzerine büküldüğünde işler. Bu uzayzamanı bükme, yerçekimini elimine etme ve evrenin bir hologram olduğu sınırlama hilesi pratikte bir çok uygulama
alanına sahiptir. String teorisinin bir parçası olan holografik prensip, süper bilgisayarların geliştirilmesinde ve
partiküllerin niçin kütleye sahip olduğunun açıklanması gibi fizik problemlerde yardımcı olmuştur.
Özünde Stanford Üniversitesi’nde çalışan Raphael Bousso güvenle, ”Dünya bize bir hologram gibi görünmüyor,
fakat onu tarif etmek için gereken enformasyon yönünden o bir hologram” diye belirtiyor.
Evrenin bir hologram olduğu muhtemelen tamı tamına doğru olmasa da, 3D enformasyonun iki boyutta
depolanabileceği kara deliklerle gösterilmiştir. Bu, sizin bilgisayar ekranınıza ”İşte! Hiçbir şey gerçek değil” diye
haykırmanıza sebep olabilir, fakat Sutter’in sağlam şekilde ortaya koyduğu gibi, holografik prensip sadece ”uygun
bir matematik aracıdır, çünki fizikte bazı sorular çok çok zordur”
Chelsea Gohd
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://futurism.com/what-if-our-universe-hologram/amp/

Beynin 7D Kumdan Kaleleri Bilincin Anahtarı Olabilir
Düşüncelerimizi, anılarımızı ve hislerimizi geçici olarak kodlayan son derece şaşırtıcı geometrik
yapılar gördük. Bu yapılar çok büyük bir gizemin sırlarını çözebilir.
1884 yılında yazdığı Flatland(Düz Yurt)isimli kitabında Edwin Abbott, çizgiler, üçgenler, kareler ve dairelerden
oluşan, yukarı ya da aşağı kavramı olmayan 2D manzara resmi yarattı. Bir gün, 3D bir küre Flatland’i ziyaret eder ve
bir “kare”yi daha üst bir boyuta kaçırır. Kare o boyutta anlar ki, Flatland’de (Düz Yurt’ta)yaşayanlar 3D varlıkların
sadece 2D projeksiyonlarıdırlar. Bundan yola çıkarak Küre’nin de 4 boyutlu bir şeklin gölgesi olabileceğini iddia
eder. Şaşkın durumdaki Küre, bunun son derece akıl almaz bir fikir olduğunu söyler.
Henry Markram, bizlerinde son derece dar görüşlü olarak beynimizin yaptıklarını değerlendiriyor olabileceğimizi
söylüyor. Markram: “Beyne bakıyoruz. Muazzam kompleks yapısını görüyoruz. Ama eğer beynimiz daha üst
bir boyutun projeksiyonu ise, onu asla anlayamayacağız.” Bunlar saçma sözler değil. Lozan’daki ‘İsviçre Federal
Teknoloji Enstitüsü’de Mavi Beyin Projesi’ndeki Markram ve arkadaşları cebirsel topoloji kullanarak beynin çalışma
sistemini anlamaya çalışıyorlar. Cebirsel topoloji, daha üst boyutlu şekilleri tanımlamak için kullanılan matematiksel
bir alandır.
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Çok şaşırtıcı şeyler buldular. Beynimiz düşünürken, öğrenirken ve hatırlarken, en az 7 matematiksel boyut ve belki de
daha fazlasından oluşan çok detaylı ama geçici yapılar oluşturur. Tıpkı kumdan kaleler gibi bir görünüp bir kaybolan
bu geçici yapılar, beynin düşünceleri ve duyguları nasıl yarattığını anlamamıza yardımcı olabilirler. Hatta en büyük
gizem olan ‘Bilinç’ hakkındaki sırları da çözebilirler. Markram: “Cebirsel topoloji, nörobilimi Flatland dışına
çıkaracak olan matematiktir” dedi.
Mavi Beyin Projesi 2005 yılında başaltıldı. Amaç, tüm insan beyninin bilgisayarda simule edilmesiydi. Bu çok büyük
bir hedef ve gerçekleşmesi biraz zor. Ama 2015 sonalrında, ekip fare beyninin minik bir kesitini ürettiklerini
duyurdu. Gerçek beyin dokusu sadece 0.5 mm genişliğinde ve 2 mm uzunluğundadır. Ama dijital analoğunda,
200den fazla çeşitte 31bin nöron ve aralarında 8 milyon bağlantı bulunmaktadır.
Bu kadar devasa özdeş hücreler kütlesi nasıl bu kadar güzel kompleks yapıyı yaratıyor?
Bu şu ana dek yaratılmış olan en detaylı dijital beyin yapısıdır. Pek çok kişi, beyin gibi biyolojik olarak karmaşık bir
yapının sadece bilgisayar içinde yaratılarak anlaşılabileceğine inanmıyor. Ama Markram, bu tür simülasyonlar
sayesinde, ulaşılamayacak boyuttaki gerçek beyin dokusunun bir kesitindeki nöronların birlikte nasıl çalıştığının
görülebileceğini düşünüyor. Simulasyonlardan elde edilen bilginin anlaşılmasının bir problem olduğunu kabul ediyor.
İşte cebirsel topoloji de burada devreye giriyor.
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Topolojistler, sürekli deformasyona uğrayan şekilleri incelerler. İtme, çekme ve germe gibi şeyler, bozma ya da
yeniden bağlama değil. İki şeklin aynı olup olmadığını söylemek her zaman net olmuyor. Mesela, parmağınızı
çamurdan yapılmış halka bir doughnot içine sokun ve bir çentik açın. Bu doughnot ı yavaşça bir kahve fincanı şekline
dönüştürebilirsiniz. Açılan çentik fincanın içi, doughnot’ın oratsındaki boşluk da fincanın kulbu olmuştur. Önemli
olan şey şudur ki, her iki şeklin de sadece bir deliği bulunmaktadır. Bu da topolojinin değişmez özelliğidir. Mavi
Beyin Projesi çalışanlarından biri olan cebirsel topolojist Kathryn Hess: “İnsanlar topolojiye lastik geometri
diyorlar. Cisimler tıpkı lastik ya da macundan yapılmış gibi deforme olabilirler.” Cebirsel bölüm, bu gibi
nesnelerin özelliklerinin gösterilmesi ve kullanılması konusunda cebirden destek alınmasını anlatır.”
Markram’ın konuya olan ilgisi 1994 yılında Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde sinir bilimci iken başladı. Orada
cebirsel topolog olan Ran Levi ile tanıştı ve ikisi matematiğin bu alanının beyni anlamada nasıl kullanılabileceğini
tartışmaya başladılar. Levi, Markram ile Hess’i tanıştırdı. Sonrasında da bu üçlü yıllar boyunca, çalışan nöron ağları
şeklini alan topolojik yapılar ve de bunalrın beyin fonksiyonu üzerinde nasıl etkileri olduğu konusunda çalışmalar
yaptı. Markram: “Cebirsel topolojistler, kusursuz matematikçilerdir. Üst boyuttaki alanlarda yaşarlar ve
yaşamın gerçeklerini umursamazlar. Bu yüzden gerçekten çok soyut tartışmalarımız oldu”. Mavi Beyin Projesi
bu soyut şeyleri gerçek data üzerinde test etme fırsatı sağladı.
Özellikle “klikler” denilen yapıların görünümü üzerine çalışıyorlardı. Bir nöron ağı grafikte gösterilebilir: Londra
metrosunun haritası gibi matematiksel bir yapıda. Nöronlar haritadaki istasyonlar gibidir, hatlar da onlar arasındaki
bağlantıları göstermektedir. Klik, her bir nöronun diğer nöron ile bağlantıda olduğu çok yoğun bir grafik çeşididir.
Gometrik şekillere benzerler: Bir klikteki üç nöron 2D bir üçgeni, dört nöron 3D bir şekli, üçgen yüzlerden oluşan bir
piramit ise üçgen piramiti oluşturur. Ama eğer kliklerin 4ten fazla nöronu varsa, temsil ettikleri geometrik şekiller
bizim göremeyeceğimiz matematiksel üst boyutlarda varolurlar.
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Diğer araştırmacılar da gerçek beyinlerde bu tür klikler gördüler. Mesela Newark’taki Delaware Üniveristesi’nden
Chad Giusti ve arkadaşları, bir fare hipokampüsündeki nöronların elektriksel aktivitesini araştırırken bu klikleri
gördüler. Ama bu klikler içindeki nöronların birinden diğerine olan bilgi akışının yönünü anlayamadılar; ki aslında bu
onların işleyişi hakkında çok önemli bir bilgidir.
Bloomington Indiana Üniversitesi’nden, ‘Konnektom” sözcüğünü üreten sinir bilimci Olaf Sporn: “Bu durum,
gerçek bir beyin üzerinde çalışırken karşılaşılabilecek genel bir problemdir. Bilgi akışının yönünü saptamak
zordur. Ama dijital bir beyin üzertinde çalışırken bu problem olmaz.”
Hess, Levi ve arkadaşalrı, Mavi Beyin datasında, bilginin bir nörona girdikten sonra diğer her bir nörona geçtiği ve
son nörondan çıktığı “güdümlü” klikleri araştırdılar. Mesela, A,B, C olarak adlandırdığımız üç nörondan oluşan bir
klikte, bilgi A’dan B’ye ve oradan da C’ye akmalı;her ne kadar bağlantılı olsalarda. Her bir nöronu bağlayan
snapslere baktığınızda da durumun bu olup olmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü bilgi aralarında sadece tek yönlü
olarak akar.
Ekip bir sürprizle karşılaştı. Biyolojik yapıdan esinlenen ağ üzerinde, rastgele yapılanan bir ağ üzerinde olandan çok
daha fazla güdümlü klikler mevcuttu. Hess: “daha fazla üst boyut vardı.” Hepsi birbirine bağlı 8 kadar güdümlü
klik buldular; bunlar 7D klikleri oluşturuyordu. Hess, Mavi Beyin simülasyonu büyüdükçe bu sayının da artacağını
düşünüyor. Hess: “15 ila 20 nörona kadar klikler bulacağımızı düşünüyorum.” Ama karmaşıklık burada da sona
ermiyor. Ekip, kliklerin bir araya gelerek “kavite” denilen yapıları oluşturduklarını gördüler. Mesela, pek çok 4D
klik, 3D kavitenin yüzeyine sıçrayabiliyor. Hess: “ Bu şans eseri olmuyor” dedi.
Buraya dek gayet soyut. Peki bu boyutların beyin fonksiyonu ile ne alakası var? Gerçek bir beyinde, birlikte ateşlen
nöronlar birlikte bir ağ oluştururlar: İki nöron ne kadar bir araya gelirse, bağlantıları o kadar güçlü
olur. Araştırmacılar, simultane beyinin spontane aktivitelerle vızıldamasına izin verince, güdümlü bir kliğin
parçası olarak birbirine bağlı olan nöron çiftlerinin ateşlenmesinin, bir kliğin parçası olmadan, sadece
bağlantıda olan çiftlerden daha fazla olduğunu gördüler. Üstelik bir nöron çiftinin bağlı olduğu klik ne kadar
büyükse, birlikte ateşlenme olasılıkları da o kadar fazla oluyordu. Hess: “Bu bizim için tam” “işte bu!” dediğimiz
noktaydı. Bağlantılı olmak yetmiyor. Bağlantılı olmalı ve aynı zamanda daha büyük bir yapının bir parçası
olmalısınız. Bu, son derece ilginç bir şeyin izinde olduğumuzu gösteren bir işaretti.”
Dijital beynin, gerçek beyinde meydana gelen uyarıcı türlerine nasıl tepki vereceğini görmek bir sonraki adım olacak.
Bunu bulmak için Mavi Beyin ekibi, gerçek bir farenin bıyıkları gıdıklandığında, bedensel duyusal korteksine
(dokunma hissini proses eden bölüm) ulaşan çeşitli nöron sinyallerini kaydettiler. Neler olacağını görmek üzere,
dijital simülasyona bunun gibi 9 farklı sinyal verdiler. Basit 1D ve 2D kliklerin öncelikle forme olduğunu,
sonrasında da hızla daha üst boyutlara, bazen 7D ye kadar, geliştiklerini gördüler. Gıdıklama uyarısı ne kadar güçlü
ve nöronlardan alınan girdi ne kadar senkronize ise, klikler o kadar fazla boyut oluşturuyorlardı. Zirveye ulaşıldığında
ise, yapılar çöküyordu. Hess: “ Bir doruk noktası var ve sonrası puf, her şey çöküyor. Sadece birkaç milisaniye
süren bir süreç.”
Topolojik harita, bireysel nöronların bilgiyi ulaştırmak üzere nasıl birlikte çalıştıklarını göstermektedir. Markram:
“Bu gözlükleri taktığınızda, inanılmaz kumdan kaleleri, çok boyutlu yapıları ansızın görüyorsunuz.” Sinir blimciler
farklı nöron ağları arasındaki elektriksel aktiviteyi ve aralarındaki ortak noktaları onalrca yıldır incelemekteydiler.
Klikler ve kaviteler aradıkları şey olabilir. Markram: “ Herhangi bir durumda, beyin olabilecek en kompleks
yapıyı oluşturuyor. Ulaşabileceği en zirve noktaya çıkıyor ve sonrasında çöküyor. Tüm uyaranlar aynı
stereotip, çok boyutlu kumdan kaleleri oluşturuyor ve çöküyor.”
Solucan Haritası
Peki tüm bunalr dijital modelin eseri olabilir mi? Bunu bulabilmek için, ekip gerçek bir yuvarlak solucanın
(Caenorhabditis elegans. )sinir sistemine cebirsel topoloji uyguladılar. Solucanın sadece 302 nöronu vardı ve bunların
bağlantısı da tamamen haritalanmıştı. Böylelikle ekip güdümlü klikleri inceleyebiliyorlardı. Buldukalrı şey
simülasyonu doğruladı. Markram: Sadece birkaç yüz nöronun rastgele bağlanmasından çok ama çok daha fazla
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kompleks bir şey bu. Bir solucanın bile çok boyutlu yapıları var; ki bu da nöronlarının son derece komplike işlevlere
sahip olmasına neden oluyor. Bu yüzden bunun nöronal organizasyonun evrensel bir ilkesi olduğunu
düşünüyoruz. Eğer fareler ve solucanlar kadar farklı hayvanların kompleks çok boyutlu klikleri varsa, çok
muhtemeldir ki bu bizim beynimiz için de son derece genel bir fenomendir.”

Eğer haklılarsa bu araştırma, aktif bir beynin ne yaptığını belirleyen geçici bağlantıların analizinin yapılmasını
sağlayabilecektir.
Markram: “Halühazırda topolojik analiz, uzun süredir çözülmeyi bekleyen bulmacanın çözümü için yardımcı
olabilir. Örneğin, beynin gcünün nöral plastisiteden, gerekli olduğunda kendini yeniden yapılandırmasından
kaynaklandığı düşünülmekteydi. Anıların elde edilmesi ve şekillendirilmesinde bu çok önemlidir. Teoride, bir
nöronun yakınındaki başka bir nöron ile bağlantıya geçme olasılığının % 50 olduğu durumlarda beyin en
esnek olduğu durumdadır. Ama biyolojik beyinlerde bu tür bağlantıların oluşma olasılığı sadece %1 dir.”
Bilinç, daha üst boyutların yansıması olabilir
Dışardan bakıldığında bu hiç mantıklı gelmiyor. Ama topolojik yapılar buna bir gerekçe sunuyorlar: üst boyutların
klik ve kaviteleri, beyin sadece seyrek olarak bağlantılı olduğunda şekillenirler. Eğer bu yapılar, beynin bilgiyi işleme
yeteneğinin yansımasıysalar, bağlantı kurma olasılığının azlığı daha iyidir. Markram: “Kompleks yapılar
oluşturabilmek için bağlantıyı kaybetmelisiniz. Daha düşük bağlantı sınırları bulmalısınız; ki bu sinir bilimde
son derece radikal bir görüştür.”
Topolojik objektiflerin hedeflerinden bir diğeri de, son derece homojen görünen beynin, nasıl olup da bölümlere
ayrılmış gibi çalıştığını bulmaktır. Bir taraftan elinizde devasa, özdeş hücreler kütlesi var; diğer taraftan ise beynin
çeşitli bölgelerinin muazzam güzellikteki yetenek dizilimi var. Belki de klikler ve kaviteler, beynin çalışmasını
etkileyen kayıp, ortaya çıkan yapılarıdırlar. Bu muhteşem bir sonuç.
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Yapay zeka için de çıkarımlar mevcut. New Hampshire’daki Dartmouth College da Beyin Mühendisliği laboratuvarı
müdürü Richard Granger, Mavi Beyin Projesi’nin beynin işleyişiyle ilgili bildiklerimizde ne kadar eksiklik olduğunu
gösterdiğini düşünüyor. Tek nöron ve milyonlarca nöron seviyesinde anatomi ve fizyoloji bilgimiz var. Peki ya
bilgiyi işleme sürecinde orta ölçeğin önemli olduğu durumlar? Bu durumda, dijital olarak beyni simule etmek ve bu
orta ölçekli yapıları bulmaya çalışmak beynin güçlü algoritmalarını ortaya çıkarmada yardımcı olabilir. Bu da sonuç
olarak daha güçlü yapay zekanın oluşmasına yol açabilir.
Granger: “Bunlar çok heyecan verici ve çığır açan çalışmalar. Beynimizi anlamanın bilimsel amacı ve
kopyalamanın teknik amacı, beyni bildiğimiz en iyi düşünme aracı yapan şifreleri kırmaya bağlıdır.”
Markram için bir sonraki adım, ekibinin keşfettiği geçici yapıları, öğrenme ve hafıza yapılanması ile ilişkilendirmek.
Onlarca yıl boyunca sinir bilimciler, beyin öğrenme ve depolama yaparken sinapsların nasıl değiştiğini anlamaya
çalışıyorlar. Ama bu değişikliklerin ne demek olduğu konusunda hala çok az şey biliyorlar. Belki de başından beri
Flatland matematiği yapıyorduk. Markram: “Eğer beyindeki değişiklikler sadece üst boyutlu yapı haritaları olarak
çizildiklerinde anlam ifade ediyorsa, o zaman yapılması gereken şey tam da budur. Hafıza üst boyutlu yapılarda
saklanıyor olabilir.”
Mavi Beyin ekibi daha büyük ve daha doğru dijital beyin yapma çalışmalarına devam ederken, Markram bir gün
topolojik yaklaşımın en büyük soru olan “bilinç” ile ilgili şifrelerin kırılmasına yardımcı olacağını
düşünüyor. “Gizemli, zor ve inatçı bir fenomen gördüğümüzde, gördüğümüz ve deneyimlediğimiz şeyin daha
üst boyutların yansıması olma olasılığı bilimsel olarak mevcut.Bu üst boyutlara çıkabilmek için matematiğe
ihtiyacımız var. O zaman bu yansımaların nasıl ortaya çıktığını anlayacağız. Bilinç bir yansıma olabilir.””
Beyin Yapımı
Hedef bilgisayarda insan beyni yaratmak. Bunun için önümüzde hala çok uzun bir yol var. Ama Mavi Beyin Projesi
başlangıcı yaptı.
2015 yılında bir farenin beyninin minik bir kesiti dijital olarak kopyalandı. Kopyalanan bölüm dokunma duyusunu
işleyen bedensel duyusal korteks. Buna ulaşmak yıllarca süren bir çalışma sonucu oldu. Fare beyinleri üzerinde
20binden fazla deney yapılarak, elektriksel sinyaller ve moleküler mekanizmalar gibi özellikleri yanısıra, nöronların
yapıları titizlikle örneklendi. Daha sonra 5 fareden alınan anatomik detaylar kullanılarak, nöronlar ayrıntılı dijital
modele monte edildi.
Bir sonraki zorlu aşama, bu nöronların nasıl birbirlerine bağlanacağını bulmak oldu. Markram: “Gelecek 100 yıl
içinde bile, yapılacak hiçbir deney sayısı, beyindeki bir toplu iğne başı kadar alan içinde olan tüm
bağlantılardaki bilgiyi size veremeyecektir.” Ekip yine de biyolojik prensiplere dayanmak zorundalar. Mesela,
nöronlar bağlanabilmek için birbirlerinden 3 mm uzaklıkta olmalılar.
Ama eğer çok yakın nöronlar birbiriyle bağlantılı olsa, oluşan ağ, gerçek beyindeki ağdan çok daha yoğun
bağlantılardan oluşurdu. Bu yüzden ekip, bağlantıları azaltmak üzere algoritmalar uyguladılar ve böylelikle gerçek
nöral dokuda görülen bağlantı seviyesine ulaşmayı hedeflediler.
Son olarak da, simülasyonlarının gerçek yapıdaki gibi duyusal girdilere tepki verip vermediğini görmek üzere test
ettiler. Markram: “Dijital doku parçası beyinde gördüğümüze çok benzer tepkiler verdi. Aynı gecikme süresiyle
benzer ateşleme şekilleri görüyoruz.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg23531450-200-the-brains-7d-sandcastles-could-be-the-key-to-consciousness/amp/
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Astronomlar, Evrenin Kayıp Maddesinin Yarısını Buldular!
Bilim insanları, kozmik ağdaki galaksi kümelerini birbirine bağlayan “Whims” olarak bilinen gaz filamentleri
(iplikçikleri) ve katmanları hakkında dolaylı kanıtlar ürettiler.

Kozmolojinin (Evrenbilimi) en şaşırtıcı, kafa karıştırıcı probleminden bir tanesi; evrendeki bilinen maddenin %90’ı
kadarının kayıp madde olmasıdır.
Ama şimdi, astronomlar, uzun zamandır devam eden bu paradoksu çözebilecek bir keşifle bu eksik içeriğin yaklaşık
yarısını tespit ettiler.
Bu gizemli bilmece, ilk olarak Büyük Patlama’dan (Big Bang) kalan radyasyon ölçümleri sırasında ortaya çıkmıştı
ve böylelikle bilim insanları da evrende bulunan toplam madde miktarını ve bu maddenin ne hal aldığın, hallerini
hesaplamışlar ve bu verilerle evrendeki kütlenin yaklaşık %5’inin sıradan madde şeklinde olduğu ve geri kalanının
da karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğu ifade etmişlerdir.
Karanlık madde henüz doğrudan gözlemlenmiş değildir ve karanlık enerjiin doğası, yapısı tamamen bir sırken,
evrenin %5’i olan sıradan maddeleri bile izlemek, beklenenden çok daha karmaşıktır.
Bilim insanları, uzaydaki tüm gözlenebilir nesneleri (yıldızlar, gezegenler, galaksiler…) inceleyip, hesapladığında,
mevcut miktarın evrende bulunması gereken miktarın yalnızca 10’da ya da ‘5’te biri arasında olduğunu
söylemekteler.
Bu aradaki açık, “Eksik Baryon problemi” olarak bilinir ve baryonlar da, protonlar ve nötrinolar gibi sıradan
atomaltı parçacıklardır.
Londra Üniversitesi Koleji’nde Astrofizik profesörü olan Richard Ellis şunları söylemekte: “İnsanlar büyük bir kütle
eksiği olduğu konusunda aynı fikirdeler. Fakat, soru, bunun nerede olduğu ve bu soru da cevabını beklemekte.”
Evrendeki galaksilerin dağılımı, ağ benzeri bir model oluşturur ve bilim insanlarının tahminlerine göre; kayıp-eksik
baryonlar, kozmik ağ içindeki galaksi kümelerini birbirine bağlayan dağılmış gaz halindeki filamentlerde (iplikçikler)
ve katmanlarda mevcut olabilirler.
Teorik hesaplamalar, ılık-sıcak galaksiler arası ortam ya da ‘Whim’ olarak bilinen bu gaz halindeki filamentlerin
(iplikçiklerin) yaklaşık 1.000.000 selsiyus derece bir sıcaklıkta olması gerektiğini ortaya koymakta. Bu o kadar soğuk
bir derecedir ki, bu sıcaklıktaki gaz buharının yaydığı X ışınlarını dünyadaki herhangi sıradan bir teleskop tespit
edemez ancak bu sıcaklıktan gelen önemli miktardaki ışığı absorbe de edilebilir.
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Ellis: “Sorun, bunların göremediğimiz olağandışı bir sıcaklık sisteminde mevcut olmaları.”
Edinburgh Üniversitesi ve Orsay-Fransa’da Uzay Astrofizik Enstitüsü’nden iki ayrı araştırma ekibi,
‘Whim’ hakkında oldukça etkileyici dolaylı kanıtlar oluşturdular. Her iki ekip de radyasyonun sıcak bir gaz içinden
geçerken dağılıyor olduğu gerçeğinden yola çıkar ve bu da Whim’in kozmik mikrodalga arka planında soluk bir çizgi
olarak görünmesi gerektiği anlamına gelmektedir.
Bilim insanları, Planck Uzay Gözlemevi tarafından yapılan kozmik arka plan radyasyonu ve Sloane Digital Sky
Survey (SDSS) sistemi tarafından oluşturulan kozmik ağın en detaylı, ayrıntılı üç boyutlu haritası üzerinde kapsamlı
gözlemlerde bulunurlar ve şu teoriyi ortaya koyarlar; “Galaksi kümelerini birbirine bağlayan gaz filamentleri
(iplikçikleri) mevcutsa, bunların Planck verilerinde görünmesi gerekmektedir.”
Edinburgh ekibi, galaksiler arasındaki bölgelerin, uzayı çevreleyen bölgelerden yaklaşık olarak altı kat daha fazla
yoğunluğa sahip olduğunu ve toplamda bu gaz halindeki filamentler (iplikçikler) evrendeki sıradan maddenin
yaklaşık % 30’unu oluşturabildiğini tespit ederler. Fransız ekibinin hesaplamaları da bunun biraz altında olsa da
rakamlar oldukça tutarlı gözükmektedir.
Her iki projenin de içinde yer almayan Ellis,bu tespitin ilham verici olduğunu dile getirmekte ve şunları
eklemektedir:“Bu iki araştırma daha önce net bir şekilde tartışılmıştı ve insanlar bu konuda oldukça heyecanlı.
“Whim orada bir yerlerde.”
İlk ölçümler halen evrendeki sıradan maddelere yönelik bir açıklama getirmese de bazıları, kalan bölümün kara
delikler veya karanlık yıldızlar gibi henüz gözlemlenmemiş tuhaf, yabancı nesnelerden oluşabileceğine inanalısa da,
kozmologlar, evrenin çoğunu oluşturan karanlık maddenin doğasını da henüz tam anlamıyla keşfedememiş değlller.
Çeviren : AylinEr
https://amp.theguardian.com/science/2017/oct/12/astronomers-find-half-of-the-missing-matter-in-the-universe

Biyofotonların Bilinçle Doğrudan Bağlantısı
Bilim İnsanları Beyindeki Biyofotonların Bilinçle Doğrudan Bağlantısı Olduğunu Keşfettiler!.
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Bilim insanları, memeli beynindeki nöronların “ışık foton”u ya da “biyofoton”lar üretebildiklerini bulmuşlardı.
Fotonlar, garip bir şekilde, görünür spektrumda gözlemlenebilirler. Onlar spektrumda kızıl ötesi veya kızıl ötesine
yakın, 200 ile 1.300 nanomatre aralıkta değişkenlik gösterir.
Bilim insanları, beynimizin nöronlarının ışıkla iletişim kurabileceğini düşünmekteler. Onlar beynimizin optik
iletişim kanallarına sahip olabileceğinden şüphelenseler de neyin bu iletişimi sağladığı konusunda da tam bir fikre
sahip değiller.
Aslında daha da heyecan verici olan şey, bilim insanları, optik bir iletişim mevcutsa, beynimizin ürettiği
biyofotonların kuantum dolanıklılıktan etkilenebileceğini de ileri sürüyorlar ki bu da şu anlama
geliyor: “fotonlar”la “bilincimiz” ve pek çok kültür ve dinde “ruh” diye bahsedilen arasında çok kuvvetli bir bağ
olabilir.
Bir kaç deneyde bilim insanları, fare beyinlerinin dakikada her bir sinir hücresi başına sadece bir biyofoton ilettiğini
ancak insan beyninin saniyede bir milyondan fazla biyofoton taşıdığını keşfederler.
Bu da şu soruyu beraberinde getirmekte: çok ışık üretip, nöronlar arası iletişimi bir o kadar çok sağlayanın, daha
bilinçli olması mümkün mü?

Biyofotonlar, ışık ve bilinç arasında korelasyon varsa, bu, farkında olduğumuzdan daha çok ışığın mevcut olduğunu
gösterebilir.
Biraz düşünün… pek çok yazılı metin ve dinlerde insan medeniyetinin doğuşuna doğru, geriye gidip baktığımızda,
azizlerin ve uruç edenlerin ve aydınlanmış kişilerin hepsinin başlarının etrafında bir hare olduğu tarif edilir.
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Antik Yunan, Antik Roma’dan tutun da, Hinduizm, Budizm, Hıristiyan ve İslam öğretilerine kadar pek dinlerde
kutsal insanlar, başlarının çevresinde ışıltı şeklinde parayan bir hare ile tasvir edilirler.

Tarif edildikleri gibi, bu kişiler aydınlanmış kişilerse, belki de bu parlayan hare, daha üst bilince sahip olmanın
sonucudur ve bu da biyofotonların daha yüksek bir frekans ve üretimde olduğunu da göstermektedir.
Eğer biyofotonlar ve bilinç arasında bir korelasyon varsa, belki de bundan dolayı bu kişiler, aydınlandıklarında daha
üst seviyede ve çok kuvvetli yoğunlukta biyofoton üretmişlerdir.
“enLIGHTenment” aydınlanma sözcüğünün bile içinde “IŞIK” kelimesi geçmekte ve bu aydınlanma, üst
bilinç durumunun ışıkla ilişkili bir şeyler olduğunu gösterebilir.

Beyinlerimizin ışık üretebileceğinin keşfi ile bilincimizin ve ruhumuzun bedenimizle sınırlı olmadığına dair
belki de en heyecan verici bir çıkarımlardan birini yapıyor olabiliriz.
Kuantum Dolanıklılık, bize 2 dolaşık fotondan bir tanesi, diğer foton evrende nerede olursa olsun onun
etkileşiminden gecikmeden anında reaksiyona girdiğini anlatır.
Belki de ışığın içinde var olan bir dünya vardır ve nerede olursanız olun, fotonlar bu iki dünya arasındaki
iletişimi sağlayan portallar-geçitler gibi davranabilirler.
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Belki de ruhumuz ve bilinç, bedenimizle bu biyofotonlar vasıtasıyla iletişim kurmaktadır. Ne kadar çok ışık
üretirsek, o kadar uyanır ve bilincimizle bir bütün oluruz.
Bu bize bir fotonun durumunun neden sadece bilinçli olarak gözlemlendiğinde etkilendiğini gösteren fenomeni de
açıklayabilmekte.

Belki de gözlemlerimiz, biyofotonlar tarafından gözlemlenen fotonlar vasıtasıyla iletişime geçmekte. Bu tıpkı
kuantum dolanıklılıkta olduğu gibi… ışığın evrenin her tarafına dağılan ve her bir ışık parçacığından etkilenen tek bir
birleşik madde olması gibi …
Tabii ki herşey bir teori.. Ama soru sormak ve böyle metafizik hipotezler ortaya koymak bizi gerçekliğe
yaklaştırabilir ve bilincin ne olduğu, nereden geldiği ve ışıkta gizli olan sırları anlamamızı sağlayabilir.
Çeviren : AylinER
https://www.lifecoachcode.com/2017/09/21/scientists-discover-biophotons-in-the-brain-hint-consciousness-light/

Zürriyetin Genleri Değiştirilebilinir
Bir Atanın Hayat Deneyimleri Zürriyetinin Genlerini Değiştirebilir
Özetle :
– İlk defa, bilimciler bir dsRNA molekülünün direkt olarak bir kuşaktan sonrakine geçtiğini gözlemlediler.
– Araştırma, genetik olmayan kalıtımı (bir kişinin çevresi veya hastalıklara maruz kalması ile değişen genlerin alt
kuşağa geçmesi) daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
Anne Babadan Çocuğa
Genetik kalıtımın – her anne ve baba DNA’larının yarısını yavruya geçirmesi – bir eşitlik mekanizması olduğuna
inanılıyordu. Son çalışmalar ise bu zürriyet mirasının bir kısmının ataların hayat deneyimlerine bağlı olduğunu
gösterdi.
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Zararlı çevrelere ve hastalıklara maruz kalmak bir atanın genetik oluşumunu değiştirebilir, ve bu değişikliklerin
üreme yoluyla alt kuşaklara geçtiği gözlemlenmiştir. Yeterli anlaşılmamış olan bu olay, genetik olmayan kalıtım
olarak adlandırılmaktadır, ve ona bir cevap bulabilmek için yapılan araştırmada Maryland Üniversitesi’nden
bilimciler daha önce düşünüldüğünden daha basit bir açıklamaya bilenmiş durumdalar.
Onların yeni çalışmaları ”Milli Bilimler Akademisi ilerlemeleri”nde yayınlandı ve çift iplikçikli RNA (dsRNA)
etkisi üzerinde odaklanıyor.DNA’nın bu kuzeni bir hücredeki genleri sessizleştirebiliyor, ve UMD Hücre Biyolojisi
ve Moleküler Genetik’ te yardımcı profesör ve bu çalışmada üst düzey yazar olan Antony Jose’ye göre, ”Varsayım
olarak dsRNA ataların genetik materyalini değiştirir ve bu değişmiş genetik materyal gelecek kuşağa
aktarılır.”
Maryland Üniversitesi’ndeki takım, araştırmaları sırasında C. elegans yuvarlak kurtçuklarının dolaşım sistemlerine
floresan etiketler koydular.Sonra floresan RNA moleküllerinin direkt olarak atadan döllenmeyi bekleyen yumurtaya
taşınmasını gözlemlediler. Ayrıca dsRNA molekülünün gen sessizleştirme etkisinin zürriyetde mevcut olduğunu not
ettiler. Jose, ”Bu, bir dsRNA molekülünün bir kuşaktan diğerine geçtiğini ilk görüşümüz”
diyor.”Gözlemlerimiz RNA’nın aracıları ortadan kaldırdığını öneriyor”
Credit: CC0 Public Domain

Yarının Çocuğunda Bugünün Yaşam Tarzı
Jose, ”Benzer şeylerin insanlarda da vuku bulabileceğine dair ipuçları var” diyor.”RNA’nın insanın kan
dolaşımında bulunduğunu biliyoruz, fakat RNA moleküllerinin nereden geldiğini, nereye gittiğini, veya tam olarak ne
yaptıklarını bilmiyoruz. Çalışmamız heyecan verici bir olasılık açığa çıkarıyor – Onlar atalardan zürriyetlerine
mesajlar olabilir.
Takımın çalışması daha erken safhalarda ve kurtçuklardan karmaşık insan sistemlerine büyük bir sekme var. Diğer
taraftan, bu gen sessizleştirme ve kalıtım arasındaki bağlantı çalışması kendimizi ve, genetik kodumuzun atalarımızın
sadece doğdukları DNA değil, yaşamları tarafından da nasıl etkilendiğini daha iyi anlamak için yardımcı olabilir.
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Referanslar : Phys.org, Biyoloji Enformasyon Araştırma veritabanı.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://futurism.com/a-parents-life-experiences-can-alter-their-offsprings-genes/amp/

Amigdala Hakkındaki Yeni Keşif, Duygusal ve Sosyal Davranış
Düzenlemesine Işık Tutmakta

Özet: UCLA araştırmacıları, yaptıkları araştırma sonucunda amigdalanın düşünülenden daha geniş bir hücre
çeşitliliğine sahip olduğunu ortaya koydu.
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UCLA araştırmacıları, ilk defa duyguları ve sosyal davranışların düzenlenmesinde olduğu gibi otizm spektrum
bozukluğu, depresyon ve diğer zihinsel rahatsızlıklarda da önemli olan beyin bölgesi amigdaladaki hücre
çeşitliliğinin kapsamlı bir şemasını çıkardılar.
Ekip, bu çalışmanın bir parçası olarak, ayrıca, beyin hücrelerinin farklı türlerinin, belirli davranışsal işlevlere
sistematik olarak bağlanılmasına yönelik yeni bir metod da sundular.
UCLA’daki David Geffen Tıp Fakültesi’ndeki Biyokimya ve Nörobiyoloji profesörü olan Weizhe Hong şunları
söylemekte: “Beyindeki hücre çeşitlilik seviyesi henüz pek de anlaşılmış değil. Amigdalada bulunan pek çok
hücre çeşidini açığa çıkararak ve sonra da bu hücrelerin işlevsel fonksiyonlarına yönelik bir metod
geliştirerek, elde edeceğimiz bulgularla, beynin bu bölgesinin nasıl çalıştığını ve neyin yanlış gittiğinin
gizeminin bir kısmının çözülmesine yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum.”
Bu çalışmanın bulguları, Neuron adlı derginin 11 Ekim 2017 tarihli sayısında yer almaktadır.
Vücuddaki diğer organların aksine, beynin, oldukça yüksek seviyede heterojen türdeki hücrelerden oluştuğu
bilinmektedir; öğrenme, hafıza, duygusal uyarılma, karar vermenin yanı sıra beyin bozuklukları gibi bilişsel
fonksiyonların kökeninde heterojenite (çok türelilik)yatmaktadır.
Araştırmacılar, bireysel hücrelerin hızlı analizlerini yapmalarını sağlayan yakın geçmişte geliştirilmiş “sıralama
teknolojisi”ni kullanarak, amigdalanın bilinen türlerden çok daha fazla sayıda hücresel çeşitliliğe sahip
olduğunu keşfettiler: 16 çeşit nöron ve pek çok nöron olmayan hücre.
Amigdaladaki hücre çeşitliliğini tanımlamak sadece bir ilk adımdı. Hong: “Bu farklı hücre çeşitlerini öğrendikten
sonra, beyin hücrelerinin farklı türlerinin davranışsal fonksiyonlara ve hastalık koşulları ile nasıl bağlı
olduklarını da tespit etmek istiyoruz. Geçmişte, bunu yapmanın sistematik bir yolu yoktu.”
Hong ve arkadaşları, sistematik olarak beyin hücre çeşitlerini davranışsal işlevlerle ilişkilendiren “Act-seq” adlı bir
yöntem geliştirmek için uzun süredir mevcut olan teknik engellerin üstesinden gelirler ve bu yeni yönetimi
kullanarak, amigdaladaki 16 nöron çeşidinden ikisinin stresle alakalı davranışlarla ilişkisini tespit ederler. Bu yeni
yöntem aynı zamanda, beynin yaralanma ve hastalıktaki akut moleküler ve hücresel değişimlerin incelemesini
de kolaylaştırmaktadır. Örneğin; araştırmacılar, felç geçirilmesinden hemen sonra, beynin bir çeşit destek
hücresi olan glial hücrelerinin önemli bir şekilde aktif olduklarını tespit ederler.
Ekip, amigdalanın duygusal ve sosyal davranışları nasıl kontrol ettiğini araştırmanın yanı sıra otizm spektrum
bozuklukları ve depresyon gibi zihinsel bozukluklarda da neyin yanlış gittiğini tespit etmek için yeni araştırma
metodunu kullanmaya devam edecekleirni dile getirmekte. Hong: “Amigdalanın bireysel bileşenlerini ve işlevlerini
ayrıştırarak daha çok şey öğrenmeyi umud ediyoruz.”
Çeviren: AylinER
https://neurosciencenews.com/amygdala-emotion-social-behavior-7732/

Kuantum Fizikçiler İlk Defa 16 Milyon Atomun Kuantum
Dolanıklığını Tespit Ettiler!
Cenevre Üniversitesi’nden Uygulamalı Fizik grubu üyelerinden biri olan Mikael Afzelius: “Fiziğin yasalarını
değiştirmedik. Değişen şey, veri akışını nasıl ele aldığımız.”
Kuantum teorisi, çok sayıda atomun dolaşıp, birbiriyle, makroskopik bir yapıda olsa bile, çok kuvvetli kuantum
ilişkisi ile iç içe geçebileceğini öngörmektedir. Son gelişmelerle daha önce 2.900 atomun dolanıklığını ortaya konsa
da şimdiye kadar bu konuda deneysel kanıtlar çoğunlukla mevcut değildi.
İsviçre, Cenevre Üniversitesi (UNIGE) bilim insanları, yakın zamanda bir santimetre kristalin içinde 16 milyon
atomun dolaşık olduğunu gösteren veri işlemlerini yeniden düzenledi.
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Böyelikle bu sayede kuantum fiziği kanunları ile yayılan sinyallerin üçüncü bir taraf tarafından ne zaman kesildiği de
hemen tespit edilebilinir. Bu özellik, özellikle şifreleme endüstrisinde müşterilerin, mesajlarının herhangi bir şekilde
kesintiye uğradığında farkında olmalarını garanti eden veri koruması için çok önemlidir.
Bu sinyallerin, “kuantum tekrarlayıcı kristaller (nadir toprak atomları ile zenginleştirilmiş ve güçlü kuantum
ilişkisi içinde birbirine dolanık olarak sıfırın altında 270 derecede soğutulmuş halde olan)” diye bilinen özel
röle cihazları kullanarak uzun mesafelere seyahat edebilmesi de gerekmektedir.
Bir foton bu küçük kristal bloğa girdiğinde, dolaştığı milyonlarca atom arasında “dolanıklık” meydana getirir. Bu,
ortaya konan teori tarafından açıkça öngörülmektedir ve kristalin aldığı bilgiyi okumayıp tek bir fotonu tekrar
yaydığında olan şey de tam olarak budur.
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İki parçacığı birbiri ile dolaşık hale getirmek nispeten kolaydır. Örneğin; bir fotonu bölerek, iki tane aynı özelliklere
ve davranışa sahip dolaşık foton yaratılır. UNIGE’nin Fen Fakültesi Uygulama Fizik grubunda araştırmacı olan
Florian Fröwis: “Toplanan datanın miktarı çok fazla ve bunun analizi çok zor olduğundan bir kaç milyon atom
arasındaki dolanıklık işlemini doğrudan gözlemlemek imkansız.”
Sonuç olarak, Fröwis ve meslektaşları, hangi ölçümlerin üstesinden gelebileceklerini ve hangilerinin en uygun
olduğunu tespti ederek, daha dolaylı bir yol seçerler. Ekip, kristal tarafından yeniden yayılan ışığın istatiksel
özellikleri ile birlikte, kristalden düzgün bir ışıma yaymak yerine tek bir yönde tekrar yayılan ve tek bir fotondan
oluşan ışığın, iki ana yolu takip etme olasılıklarını da incelerler.
Bu şekilde, araştırmacılar, daha önceki gözlemlerde taban bir kaç bin dolaşık atom olan atom sayısını,16 milyona
çıkarır. Onlar dolaşık 16 milyon atomu göstermeyi başarırlar. Paralel bir çalışmada da, Kanada, Calgary
Üniversitesi’ndeki bilim insanları da geniş sayılardaki atomların dolaşıklığını ortaya koyabilmişlerdir.
Parçacık Dolanıklığı, ufukta olan kuantum devriminin ön şartıdır ve bu, kuantum bilgisayarların güç ve çalışma
moduyla birlikte gelecekteki ağlarda dolaşan verilerin hacmini etkileyecektir. Gerçekte, her şey, aslında, kuantum
seviyesindeki iki parçacık arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu geleneksel fizik kanunları tarafından önerilen basit
bağlantılardan daha güçlü bir ilişkidir.
“Dolanıklık” kavramı kavranılması zor bir kavram olsa da, bir çift çorap örneği ile gösterilebilinir… Diyelim ki; her
zaman farklı renkte iki çorap giyen bir fizikçi olsun. Sağ ayağında kırmızı çorabı gördüğünüzde, sol ayağındakinin
kırmızı olmadığını hemen bilirsiniz. Bu iki çorap arasında bir korelasyon vardır.
Kuantum fiziğinde, sonsuz şekilde daha güçlü ve daha gizemli bir ilişki mevcut: “Dolanıklık”.
Şimdi, kendi laboratuvarlarında birbirinden epey uzakta olan iki fizikçi düşünün… Her birinin bir fotonu olsun. Eğer
bu iki foton dolaşık bir durumda olurlarsa, fizikçiler, geleneksel fizikle açıklanamayan “non-lokal (mekansız)
kuantum korelasyonu”nu görecekler ve fotonların kutuplaşmasının her zaman zıt olduğunu (yukardaki çorap
örneğinde olduğu gibi) ve fotonun kendinden kutuplaşmasına sahip olduğunu tespit edecekler. Bu yüzden, her bir
foton için ölçülen polarizayon (kutuplaşma) tamamen rastgele ve temelde belirsizdir.
Birbirinden uzak iki ayrı yerde eşzamanlı olarak gerçekleşen sistematik olmayan bir olgu olmasından
dolayı kuantum korelasyon tam bir gizem olarak kalmaktadır.
Çeviren : AylinER
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/10/quantum-physicists-detect-entanglement-of-16-million-atoms-a-first.html

Yeni Keşfedilen 4 Gen
Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) Açıklamaya Yardımcı Olabilecek 4 Beyin Geni
Tespit Edildi

Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) açıklamaya yardımcı olabilecek, onunla bağlantılı 4 beyin geni tespit edildi.
Bu genlerin hepsi de aynı beyin devresinde önemli rol oynamakta ve yakınlarında bu rahatsızlığa sahip olan
insanların neden OKB olmaya daha yatkın olabileceklerini de açıklayabilmekte.
OKB kişiler intrüsif (müdaheleci) düşüncelere sahiptirler ve endişelerinden kurtulmak için de ritüelleri sürekli tekrar
ederler. Örneğin; el yıkama gibi. OKB’nin genetik bir temele sahip olup olmadığına bakmak için, MIT Enstitüsü ve
Harvard Yönetim Kurulunda olan Hyun Ji Noh ve meslektaşları, OKB olan 592 kişinin ve OKB olmayan
560 kişinin 600’den fazla genini karşılaştırarak incelerler.
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Bu seçtikleri genleri pek çok test ve kanıta tabi tutarlar. Bu genlerden 222’sinin daha önceleri farelerde
kompulsif ve 196’sının da insanlarda otizmle (tekrar eden davranışlar ortaya koyma durumu gösterme) bağlantılı
durum yarattığı tespit edilmiştir.
Ekip, ayrıca, daha önce köpeklerle yapılan bir çalışmada köpeklere ait kompulsif bozuklukta(köpek sürekli
kuyruğunu kovalar, ileri geri hareket eder, kendilerini tarar, bazı şeyleri emer, bunları bazen saatlerce yapabilir) tespit
ettikleri 56 geni de incelerler.
Beyin Emniyet Devresi
Genlerle yapılan analiz neticesinde, OKB olan insanlarda farklı 4 gen tespit edildi. Tüm bu 4 gen de striyatum,
talamus ve korteks bölgelerini birbirine bağlayan beyin devrelerinde aktif oldukları görüldü.
Striyatum, öğrenmeyle ilgili bir bölgedir ve talamus yolu ile mesajları kararların verildiği kortekse aktarır. OKB’si
olan kişilerde bu döngü içinde aktarılan bilgi bozulabilir. Önceki araştırmalardan da görüldüğü gibi, bu bölgeler
arasında bozulan bilgi akışından dolayı kişinin ne güvenli, ne riskli olduğunu söylemesi de daha zor
gözükmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgu ve kanıtların bu rahatsızlığın genetik de olduğunu ortaya
çıkarmaktadır. Avusturalya, Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden Jessica Grisham: “Eğer OKB’a sahip birinci
dereceden bir akrabanız varsa, sizin bu hastalığa yakalanma ihtimaliniz diğerlerine göre 4 kat daha fazla.”
Ancak, bu, ebeveynleriniz bu hastalığa sahipse, sizin de olacağınız anlamına da gelmez. Grisham: “Genler ve çevre
arasında karmaşık bir etkileşim mevcuttur. OKB, ailenizden, genlerden size geçmeyebilir, bazen travmatik bir
olay neticesinde de açığa çıkabilir.”
Daha İyi Tedaviler
Noh:“Analizlerden tanımlanan genlerden biri HTR2A’dır ve serotonin sinyallemeyle ilgilidir. Bu da bize
OKB’luğunda beyinlerde serotonin düzenlemesinde problemler olabileceğini göstermektedir.”
Noh şunları da ekliyor: “Eğer durum böyleyse, OKB hastalarının %60 kadarının beyindeki serotonin miktarını
artıran SSRI antidepresanını neden kullandığını bize açıklayabilir. Bu arada, OKB sahip olan köpeklerin
yarısı da SSRI ilacına tepki vermektedir. Genetik değişkenlerin OKB’yi nasıl etkilediğini anlamamız umarım
daha iyi tedavilere vesile olur. Genin kendisini ya da genin düzenlediği yolu hedefleyerek etkileri tersine
çevrecek bir ilaç geliştirmeyi istiyoruz.”
Çeviren: AylinEr
https://www.newscientist.com/article/2150565-four-brain-genes-help-explain-obsessive-compulsivedisorder/?cmpid=SOC%257CNSNS%257C2017-Echobox&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
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Beyin Nöronlarında Genlerin Düzenlenmesi
Bilim adamları beyin nöronlarında insanın genetiğini tam olarak düzeltip değiştirebilmenin
yolunu buldular.

Özet: Araştırmacılar, nöronlardaki genleri düzenlemeyi mümkün kılan bir teknik buldular. Bunun imkansız olduğu
düşünülmekteydi. Bu yeni araç sinir bilim araştırmalarında yepyeni fırsatların ortaya çıkmasına yol açacak.
Gen Düzenlemenin Sınırları
İnsan genomunu düzenlemek üzere tasarlanan teknolojiler biyomedikal bilimi değiştiriyor ve genlerin değiştirilip
düzenlenmesinde daha basit yöntemler sunuyor. Ama olgun nöronlar da dahil olmak üzere, artık bölünmeyen
hücrelerin tam olarak düzenlenmesi mümkün olmamıştı. Bu da nörolojik araştırmalarda gen düzenlenmesinin çok
sınırlı olduğu anlamına geliyordu.- Bugüne kadar. Max Planc Florida Nörobilim Enstitüsü’ndeki (MPFI)
araştırmacılar ilk defa, olgun nöronlardaki kesin gen düzenlemesini mümkün kılan bir araç geliştirdiler. Bu durum
önceki kısıtlamaları ortadan kaldırıyor ve nörobilim araştırmasında yepyeni fırsatlar sunuyor.
Bu yeni araç, CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisine dayanıyor. Aslında CRISPR aracı bakteri içinde
keşfedilmişti. Virütik saldırılara karşı bir savunma mekanizmasıydı. Hücre içindeki genomları düzenlemeye yarar
çünkü bir kez içlerini girdi mi hedef alandaki DNA’yı bozar, hasar verir ve sonra da 2 yoldan 1 tanesiyle onu onarır.
Bilim insanları homolojiye dönük onarım (HDR) taraftarıdır. Bu onarım da hata olma olasılığı daha azdır; çok daha
nettir ve özel bazı genlerin eklenmesini de mümkün kılmaktadır. Başka bir deyişle, araştırmacıların HDR
kullanmasının nedeni, amaçlarına yönelik olarak istedikleri geni eklemelerine, silmelerine ve değiştirmelerine olanak
sağlamasıdır.

CRISPR’nin nöronlar da kullanımında önemli bir engelle karşılaşıldı. HDR onarım mekanizmasının sadece, beden
içinde hala bölünmeye devam eden hücrelerde mümkün olduğuna inanılmaktaydı. Nöronlar olgun beyin hücreleridir
ve proliferasyon (çoğalma)aşamasını geçmiş durumdadır; bu yüzden de HDR onarım mekanizması
kullanılamamaktaydı. Ama bu yeni gelişme, daha önce olgun nöronlar ile kullanılamayan imkanların
kullanılabilmesine yol açtı.
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Nöronların Düzenlenmesi
Bu tekniğe “vSLENDR” denilmektedir. Artık mitotik olmayan (bölünemeyen) nöronlarda HDR onarım
mekanizmasının kullanılmasını sağlar. Salgı bezleriyle alakalı virüs (AAV) ile CRISPR-Cas9’u birleştirerek çalışır.
AAV, araştırmacılar tarafından çeşitli gen türlerinin dağılımını yapmak için kullanılır ve toksik değildir. HDR
tekniğini daha verimli yapan donör şablon görevi görür.
Kısacası ekip, vSLENDER’ın, genetik bilgi düzenlemesini eksiksiz tam olarak her türlü hücrede ve vücudun herhangi
bir yerinde yapabildiğini gösterdi. Bu gelişme nöropatolojik hastalıklar hakkındaki bilgimizi artırır. Yeni tedaviler
bulmak ve geliştirmek konusunda da faydalı olacaktır. Hastalıkları önleyici tedavilerin geliştirilmesine faydalı
olacaktır.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://futurism.com/scientists-developed-a-way-to-precisely-edit-genes-in-the-human-brain/
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Kalbin Kendi Beyni ve Bilinci Var

Pek çok insan bilinçli farkındalığın sadece beyinden kaynaklandığına inanır. Yeni yapılan bilimsel bir araştırma,
farkındalığın aslında beyin ve bedenin birlikte hareket etmesiyle ortaya çıktığını göstermektedir. Giderek artan
kanıtlar, kalbin bu aşamada son derece önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Kalp, bir zamanlar inanıldığı gibi sadece kan pompalama görevi görmüyor. Bilim insanları kalbi, kendine ait
işlevsel beyni olan son derece kompleks bir sistem olarak tanımlıyorlar.
Nörokardiyoloji alanındaki araştırmaya göre kalp duyusal bir organ ve bilgiyi alıp işleme bakımından komplike bir
merkezdir. Kalp- ya da kalp beyin- içindeki sinir sistemi sayesinde öğrenebilir, hatırlayabilir ve beynin serebral
korteksinden bağımsız olarak fonksiyonel kararlar verebilir. Üstelik pek çok deney göstermiştir ki, kalpten daimi
olarak beyne giden sinyaller, algılama, kavrama ve duygusal işlev ile ilgili beyin merkezlerinin fonksiyonunu
etkilemektedir.
Kalp, beyin ve bedeni birbirine bağlayan ileri seviyede sinirsel iletişim ağı mevcuttur. Kalp, beyne ve
elektromanyetik alan etkileşimi aracılığıyla bedene bilgi iletir. Kalp bedenin en güçlü ve yoğun ritmik
elektromanyetik alanını yaratır. Beynin yarattığı elektromanyetik alan ile karşılaştırıldığında, kalp alanının elektriksel
bileşeni yaklaşık 60 kat daha büyüktür ve vücuttaki her bir hücrenin içine yayılmaktadır. Manyetik bileşen, beynin
manyetik alanından yaklaşık 5000 kat daha güçlüdür ve hassas manyetik ölçerler ile bedenden bir kaç metre uzakta
bile fark edilebilir.
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Kalp alanının, sağladığı bütünsel bir sinyalle, tüm bedeni senkronize eden bilgileri taşıyan, bir taşıyıcı dalga görevi
gördüğünü düşünüyoruz. Kalp atışıyla birlikte enerji dalgaları yayıldıkça organlar ve vücudun diğer yapılarıyla
iletişim kurulur. Bu dalgalar, bu yapıların özelliklerini ve dinamik aktivitelerini tüm vücuda dağılan enerji dalga
formları şeklinde kodlar ve kaydeder. Bu sayede, kodlanmış olan bilgi tüm bedensel fonksiyonların aktivitesini
şekillendirir; bütünsel olarak bedendeki süreçleri koordine ve senkronize eder.
Heart Math Enstitüsü’ndeki araştırma göstermektedir ki, bir kişinin duygusal durumuna ait bilgi kalbin
elektromanyetik alanı sayesinde tüm vücuda yayılmaktadır. Bizler farklı duygular tattıkça kalbin ritmik atım şekilleri
de önemli derecede değişiklik gösterir. Öfke, hiddet gibi negatif duygular nedeniyle düzensiz, karışık, uyumsuz kalp
ritimleri oluşur. Buna karşılık aşk ve şükür gibi pozitif duygular, daha yumuşak, düzenli ve uyumlu kalp ritim
aktiviteleriyle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla da kalp atım şekillerindeki bu değişiklikler, kalpten yayılan
elektromanyetik alan yapısında değişiklikler yaratmaktadır; ki bu da ‘spektral analiz’ denilen bir teknikle
ölçülebilmektedir.
Dahası, süreklilik gösteren pozitif duygular, psiko-fizyolojik uyum dediğimiz belirgin bir işleyiş şekli ortaya
koymaktadır. Bu durumda kalp ritimleri, sinüs dalga benzeri bir şekildedirler ve kalbin elektromanyetik alanı buna
uygun şekilde daha düzenlidir.
Fizyolojik seviyede, bu ritim durumunda, bedenin sistemlerindeki aktivite ve iletişimde artan bir uyum ve verim
görülür.Psikolojik olarak ise bu ritim durumunda stres azalırken, duygusal denge, zihinsel netlik, sezgisel idrak ve
bilişsel performansta artış görülür.
Özetle, araştırmamız öngörmektedir ki, psiko-fizyolojik uyum, bilinçlilik durumunu artırmada önemlidir. Psikofizyolojik uyumun etrafımızdaki insanlara karşı olan farkındalığımızı ve duyarlılığımızı artırabildiği deneysel olarak
kanıtlanmıştır. HearthMath Enstitüsü, tüm insanların bu uyumu artırmak için kullanabilecekleri teknikler ve araçlar
geliştirmiştir.
Bireyler Arasındaki Kalp Alanı İletişimi
Pek çok insan, sosyal iletişimin sadece kullanılan dil, ses, mimikler ve vücut hareketleri ile olduğunu düşünmektedir.
Ama artık kanıtlarla bilinmektedir ki, bilinçli farkındalığımızın altında işleyen son derece etkili bir elektromanyetik
yada enerjik iletişim sistemi mevcuttur. Enerjik etkileşimler bireyler arasındaki manyetik çekim ve itmeye neden
olurlar ve aynı zamanda da sosyal ilişkileri de etkilerler. Dahası, öyle görünüyor ki, kalp alanı kişiler arasındaki
psikolojik, fizyolojik ve sosyal bilginin iletişiminde çok önemli bir role sahiptir.
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HearthMath Enstitüsü’nde yapılan deneyler, kalbin elektromanyetik alanının insanlar arasında bilgi iletimini
sağladığını göstermiştir. Ayrıca 1,5 metre uzaklıktaki insanlar arasındaki kalp enerjisi değişimini ölçebiliyoruz. Bir
insanın beyin dalgalarının diğer insanın kalbiyle senkronize olabildiğini de gördük. Bundan başka, bir kişide uyumlu
bir kalp ritmi varsa, bu kişinin beyin dalgaları ile başka birinin kalp atımı arasında senkronizasyon oluşabiliyor. Bu
bulgular, psiko-fizyolojik uyum içindeki bireylerin, etraflarındaki kişilerin kalp alanlarındaki bilginin çok daha fazla
farkında olduklarını göstermektedir.
Deneylerin sonuçları göstermektedir ki, sinir sistemi anten görevi görmektedir. Bu anten, diğer kişilerin kalpleri
tarafından üretilen elektromanyetik alana tepki verir ve uyumlanır. Enerji bilginin değiştirilebilmesinin, farkındalığı
artıran ve diğer insanlara karşı gerçek empatiye ve duyarlılığa neden olan içsel bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Bu
enerjisel iletişimin istenildiğinde artırılabileceğini, kelimeler kullanılmaksızın bireyler arasında daha derin bir iletişim
ve anlayış sağlanabileceğini gözlemledik.
Kısacası kalp alanı sayesinde enerjisel iletişim kurmak, sosyal yaşamda çok daha farkındalıklı olmamızı sağlar.
Kalp Alanı ve Sezgi
Kalp alanının doğrudan sezgisel algılama ile ilgili olduğunu gösteren yeni bilgiler mevcut. Titizlikle hazırlanan bir
deney kullanarak çok ilginç kanıtlar elde ettik. Bu deneye göre hem beyin hem de kalp, gelecekteki bir olayla ilgili
olarak bilgi alır ve bu bilgiye tepki verir. Hatta kalp bu sezgisel bilgiyi beyinden daha önce alır. Bu da, uzak mekan
ve gelecek zamana ait nesneler ve olaylar hakkında bilgi içeren çok daha enerjik bir alan ile kalp alanının iletişimde
olduğunu gösterebilir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://in5d.com/the-heart-has-its-own-brain-and-consciousness/
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Hiçbir şey Göründüğü Gibi Değil
Büyük Yanılgı!. Neden Hiçbir şey Göründüğü Gibi Değil?
Graham Lawton

Bu sizi hayrete düşürebilir ancak düşündüğünüz her şey hatalı. Gündelik yaşamınızda var olan, kanıksadığınız
şeylerin büyük çoğunluğu, hayalinizin bir ürünü. Duyularınızdan hafızanıza, fikir ve inançlarınızdan kendinizi ve
insanları nasıl gördüğünüze, hatta özgür irade hissinize kadar hiç bir şey göründüğü gibi değil. Bu yanılsamaların
sizin üzerinizdeki etkisi çok sarsıcı ve Graham Lawton’a göre, dünyadaki fonksiyonlarınızı devam ettirebilmeniz için
hayati öneme sahip.
Akıllarımız Yarı Gerçeklerle Dolu
Dün gibi hatırlıyorum. İngiltere’de ılık, güneşli bir öğleden sonra ve ben bahçede oynuyorum. Birdenbire, açık mavi
gökyüzünde parlak gümüş renkli bir uçak beliriyor. Annem, uçağı göstererek yanıma geliyor; komuşular bakmak için
evlerinden çıkıyorlar. Uçak, erken uçuşlarından birini yapmak üzere Heathrow’dan havalanan bir Concorde uçağı.
Bu anıyı, zihnimde bir Youtube klibi seyreder gibi kolaylıkla tekrar tekrar canlandırabilirim ve buna rağmen,
neredeyse kesin bir şekilde bunun gerçek olamayacağını biliyorum. Concorde, evimizin üzerinden test uçuşları için
geçmiş olsa bile, orada yanlızca küçük bir çocukken, 1971’e kadar yaşadım. Ve Concorde gümüş rengi değil,
beyazdı.
Hafızam ve gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk neden kaynaklanıyor? Chicago Üniversitesinden psikolog David
Gallo diyor ki, “1960’lardan beri biliyoruz ki hafıza, video kaydı gibi birşey değil; yeniden yapılanma eğilimi
olan bir şey. (rekonstrüktif)” “Otobiyografik hafıza” olarak bilinen fotoğraf enstantaneleri, geçmişinizin gerçek
ve doğru bir kaydı değildir- daha çok eski hatıra defteri kayıtları, fotoğraflar ve gazete kupürlerinin birbirine karışmış
hali gibidir. İngiltere’deki Warwick Üniversitesinde hafıza üzerine araştırmalar yapan Kimberly Wade, “Hafızanız
genellikle, gerçekten anımsayabildiklerinizden daha ziyade, bir fotoğrafta gördüklerinize veya anne baba ya
da kardeşlerinizin anlattığı hikayelere dayanır.”
Diğer bir deyişle, öz kimliğinizin en önemli unsurlarından bir tanesi olan “otobiyografik hafızanız,” bir illüzyonun
çok ötesinde bir şey değil.
Eğer bu size mantıksız geliyorsa şunu göz önünde bulundurmalısınız ki, 30 yılı aşkın bir süredir psikologlar, hiç bir
şüpheye yer bırakmayacak şekilde, hafızanın son derece kolay etkilenebilir ve hata payına sahip nitelikte olduğunu
göstermişlerdir.
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Kanıtların bir çoğu, psikologların kasıtlı olarak insanların zihinlerine uydurma hatıralar aşıladıkları hatalı bellek
araştırmalarından elde edilir. Meşhur bir deneyde Wade ve meslektaşları, çocukken hayali bir sıcak hava balonuyla
gezdiklerine insanları ikna etmek amacıyla üzerinde oynanmış fotoğraflar ve ebeveynlere ait gerçek dışı beyanlar
kullandı. Diğer bir deneyde, şu an Kaliforniya Üniversitesindeki araştırmalara öncülük eden Elizabeth Loftus,
akıllara, Disneyland’da Bugs Bunny ile tanışma anılarına ait fikirler yerleştirdi -ki bu mümkün değildi çünkü Bugs,
bir Warner Bros karakteri.
Böylesine aşikar bir manipülasyonun başarı oranı sadece yüzde 30 civarında ama Gallo, herkesin hafızasının bir yere
kadar kolay etkilenebilir olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu, beynimizin bilgiyi nasıl işlediğinin otomatik bir
sonucu. Herşeyi hatırlamanız mümkün değil bu yüzden hafızanız, tecrübelerinize ait ana fikri özetler ve
hatırda tutar. Siz de, çağrışımlar oluşturur ve anlamlar çıkartırsınız. Bu, hafızayı çok güçlü kılar ancak bir
bedeli vardır.”
Kontrollü bir laboratuvar ortamında, anıları nakletmek olabilecek bir şey ama gerçek hayatta bu ne kadar
gerçekleşir? “Bunu çok net bilemiyoruz.” diyor Gallo. “Gerçekte ne olduğuna dair biraz olsun bir ölçü olmadan
veya bazı tamamlayıcı kanıtlar olmaksızın nasıl bilebilirsin ki?” Öyle olsa bile Gallo, laboratuvarda belleğin çok
kolay kandırılabiliyor olması, bunun günlük hayatta da mümkün olacağı izlenimini veriyor diye düşünüyor.
Durumun böyle olduğuna dair bir dizi kanıt var. Bunların arasında en iyileri, 9/11 terör olayları ya da Prenses
Diana’nın ölümü gibi çok mühim sayılan “flaş bellek” anıları incelerken ortaya çıkıyor. İnsanların büyük çoğunluğu
bu gibi haberleri duydukları zaman ne yapıyor olduklarını güçlü bir şekilde anımsıyorlar ve bu anımsadıklarının
doğruluğu konusunda da kendilerinden çok eminler. Fakat tahmin edin ne oldu: Bu anıların, şaşırtacak kadar çok
sayıda yanlış olduğu ortaya çıktı.

Chicago, Illinois Üniversitesindeki psikologlar, 9/11 günü sürecinde yaklaşık 700 kişiye nerede, ne yapıyor
olduklarını, haberi nasıl duyduklarını ve o sırada kiminle birlikte olduklarını sordular. 1 yıl sonra ise bu sorularını
tekrarladılar. Katılımcıların yarıdan fazlası, hala anılarının doğru olduğu konusunda yüksek bir özgüvenle, en
azından bir tanesiyle ilgili hikayesini değiştirdi.
Flaşbellek hafızası da bir hayli telkine açıktır. 2002’de İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesinden psikologlar, yerel
bir alışveriş merkezine gittiler ve insanlara Diana’nın ölümü ile ilgili kazanın gerçek kamera görüntülerini görüp
görmediklerini de içeren sorular yönelttiler. Neredeyse yarısı, öyle bir kamera görüntüsü var olmamasına karşın,
gördüm diye cevap verdi. Hatta insanların daha büyük bir yüzdesi, gayet kendinden emin bir şekilde, 1992 yılında
Hollanda Amsterdam’daki Boeing 707 kazasının varolmayan TV kamera görüntülerini “hatırladıklarını” söylediler.
Eğer bu kadar akılda kaldığından emin olduğumuz canlı anılar hatalarla doluysa ve revizyon gerektiriyorsa, tüm
otobiyografik hatıralardan kuşku duymanın yerinde olacağı söylenebilir. Wade, “Buna bir rakam verebileceğinizi
sanmıyorum ama büyük çoğunluğunun yüzde yüz doğru olmadığından eminim.”diyor.
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Yine, durumun böyle olduğuna dair kanıtlar var. Yeni Zelanda Canterbury Üniversitesinden araştırmacılar, ikizlere
birlikte geçirdikleri çocuklukları hakkında sorular sordukları zaman, ikizlerin çoğu, en azından bir anı ile alakalı
olarak birbiriyle uyuşmazlık yaşadı. İkisi de olayın yaşandığından emindi fakat sadece kendi başına geldiğini iddia
ediyordu. Gallo, eşler arasında aynı olayın farklı yorumlanması üzerinde süren tartışmaların, araştırma için uygun bir
alan olduğunu belirtmekte.
Öyle gözüküyor ki, benim Concorde’la ilgili hatıram o kadar da garip değil. Geçen sene, İngiltere’deki Hull
Üniversitesi’nden Giuliana Mazzoni, mevcut gerçeklerle çeliştiğinden dolayı insanların yüzde yirmisinin,
kendilerinin bile doğru olduğuna inanmadıkları otobiyografik hatıraları olduğunu buldu.
Otobiyografik anıların hatalı olması bir önem taşıyor mu? Wade, “Bazı yönleriyle ne kadar da enteresan bir
şekilde yanlış olabileceklerini düşünmek ürkütücü.” diyor. “Hatıralar sizin öz kimliğinizin hikayesinin bir
parçası.” Yasal uzantıları da var. Eğer bir suça tanık olursanız ve mahkemede şahitlik yapmanız istenirse doğru bilgi
verdiğinizden ne kadar emin olursunuz?
Buna karşılık, birçok yönden de sorun teşkil etmez. Concorde’la ilgili hatıramın, benim hayatımda elle tutulur bir
etkisi yok. Aslında, Wade’e göre, hatıranın yanıltıcı kalitesi, şimdi bir zaaftan çok, güçlü bir yön olarak
yorumlanıyor. Hafıza, artık yalnızca geçmişle bağlantılı olarak değil, geçmiş tecrübelerimize dayanarak gelecek
senaryolarını inşa ve test etmemize imkan veren yaygın bir “zihinsel zaman yolculuğu” modülünün bir parçası
olarak düşünülüyor.
Gördüğünüz Şey Anladığınızı Zannettiğiniz Şey Değil

Duyularınız dünyaya açılan pencereleriniz ve muhtemelen siz de, onların bu görevi, gerçeğin tam bir tasvirini
yansıtarak dosdoğru yaptığını düşünüyorsunuz. Kendinizi kandırmayın. Duyusal algılama, –özellikle görsel- hayal
gücünüzün bir mahsulü. Kanada Vancouver’deki British Columbia Üniversitesi’nden psikolog Ron
Rensink, “Deneyimlediğiniz şey, büyük ölçüde zihninizden geçenlerin bir ürünü.” diyor. “Gözlerinize ulaşan
tarafından bilgilendirme yapılıyor ancak onu doğrudan yansıtmıyor.”
Görsel sisteminizin temel özellikleri dikkate alındığında başka türlü olması da düşünülemez. Mesela, yaklaşık her 5
saniyede bir göz kırparsınız. Ancak büyük olasılıkla, şu an olduğu gibi bunun üzerinde düşünmüyorsanız beyniniz
bunları düzenlediği için bu kararmaları fark etmiyorsunuz. Göz kırpmak, buzdağının görünen ucu. Gözleriniz açık
olduğunda bile, mevcut görsel bilginin çok küçük bir miktarını kapsıyor.
Retinanızın merkezinde, yaklaşık 1 milimetre genişliğinde yoğun fotoreseptör hücre bağlantıları bulunmaktadır.
Burası, renk ve detayları algılamanın en fazla olduğu, görsel sistemin en etkili noktası
olan “Fovea” dır. Rensink, “Fovea’dan uzaklaştıkça görsel keskinlik hızlı bir şekilde azalır ve renk görüşü
kaybolur.” diyor. Fovea’nın yaklaşık 10 derece kenarına doğru, görsel keskinlik en yüksek oranın sadece yüzde
20’sidir.
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Bu demek oluyor ki, herhangi bir anda görüş alanının sadece küçük bir yüzdesini tüm renkleri ve ayrıntılarıyla
yakalayabilirsin. Elinizi kol uzunluğunda uzatın ve baş parmağınıza bakın. Burası kabaca, fovea’nın kapsadığı alan.
Geri kalanın çoğu flu, monokrom şeklinde belirir.
Ve aslında görme, bu şekilde hissettirmez: film gibi bir his uyandırır. Bu da kısmen, gözleriniz bir an için bir noktayı
seçip sonra yine hareket ederek devamlı olarak görsel tablo üzerinden hızla geçip gittiğinden dolayıdır. Bu düzensiz
göz hareketlerine “saccades” (göz sekmeleri) denir. Bunlar, takriben saniyede 3 kez gerçekleşir ve 200 milisaniye
kadar sürer. Her bir tespitte görsel sisteminiz, bir bütünlük illüzyonu yaratmak için, bir şekilde örgü yapar gibi bir
araya getirdiği yüksek çözünürlü detaylardan bir parça yakalar.
Dikkat çekici olan şu ki, göz sekmeleri sırasında bile fiilen kör sayılırsınız. Tespit ettiği bir noktadan diğerine gidip
gelirken gözleriniz bilgi iletmeyi durdurmaz ancak 100 milisaniye kadar beyniniz bunu proses etmez.
Aynaya bakın ve kasti olarak gözlerinizi soldan sağa sonra tekrar ters tarafa ani bir şekilde hareket ettirin. Hareket
fazla hızlı olduğu için değil, (diğer insanlara ait “saccades” gözle görülür.) beyniniz bilgiyi proses etmediği için,
gözlerinizin hareket ettiğini görmeyeceksiniz.
Ortalama olarak her gün 150.000 göz sekmesi gerçekleştirdiğinize göre, görsel sisteminiz siz uyandıktan sonra
toplamda yaklaşık 4 saat, hiç göz bile kırpmadan “offline” konumundadır. Yine de hiçbirşeyi eksik veya hatalı olarak
algılamazsınız.
Beynimizin böylesine kesitler halindeki bilgiyi, realite olarak tecrübe ettiğimiz akıcı teknikolor film haline nasıl
getirdiği merak konusudur. Öne çıkan bir görüşe göre, beyin tahminde bulunur ve sonra foveal “sahne ışığını” bunu
doğrulamak için kullanır. Rensink, “Esasen, bir şeyi içimizde yaratıyoruz ve daha sonra tekrar, tekrar kontrol
ediyoruz.” diyor. “Aslında, beynin şu anda neler olduğuyla ilgili olarak en iyi tahmininin deneyimini
yaşamaktayız.”
Bu “an”ı yaratırken, görsel sistemin yapması gereken daha çarpıcı birşey var: geleceği tahmin etmek. Fovea’ya
ulaşan bilgi bilinçli algılamaya hemen aktarılamaz. Öncelikle, optik sinir boyunca yolculuk etmeli ve beyin
tarafından proses edilmelidir. Bu, bir kaç yüz milisaniye alır; buarada hayat akmaya devam eder. Böylelikle, beyin
200 milisaniye sonra dünyanın nasıl gözükeceği ile ilgili bir gelecek tahmininde bulunur; bu da sizin gördüğünüz şey
oluyor. Bu gelecek projeksiyonu olmaksızın bir topu yakalayamazsınız, hareketli nesnelerden ani olarak
kaçamazsınız ya da etrafa çarpmadan yürüyemezsiniz.
Görsel sistemde, sizi kaçırılmayacak şeylere bihaber hale getiren bir diğer büyük boşluk var. Foveanızı görsel sahne
etrafında kaydıran düzensiz hareketler gelişigüzel olmamakta, beyninizin dikkat merkezi tarafından yönlendirilmekte.
Bazen, mesela okuma yaparken, neye bakacağınıza bilinçli olarak karar verirsiniz. Diğer zamanlarda ise, dikkatinizi,
periferik görüşünüze giren bir hareket veya ani bir ses çeker.
Dikkat ile ilgili problem, onun sınırlı bir kaynak olmasıdır. Bilinmeyen sebeplerden dolayı, insanların çoğu 4 veya
5’ten daha fazla sayıda hareket eden objeyi takip edemez. Bu da, görsel sisteminizin, aslında karşınızda duran
şeylerden habersiz olmasına yol açabilir.
Bu “istem dışı körlük” olayının en meşhur kanıtı, Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesinden Daniel Simons
ve Christopher Chabris tarafından oluşturulan, videolu görünmeyen goril deneyidir. İzleyicilerden, bir basketbol
maçında, tüm dikkatlerini belirli bir alana vermeleri istenir ve izleyicilerin aşağı yukarı yarısı, yavaşça yürüyerek
ekranın bir yanından diğer yanına göğsünü yumruklayarak geçen geçen gorilla kostümü içindeki kişiyi tamamen
gözden kaçırır.
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Önyargılara Karşı Körlük
Başkan Barack Obama ile ilgili görüşünüz ne olursa olsun, sizinle hemfikir olmayan birini bulmak hiç de zor değil.
Amerika’da yapılan yeni bir ankete göre Obama, 1950’lerden bu yana en bölücülük yaratan başkan: Akademi üyesi
demokratların yüzde 81’i, Obama’nın iyi bir iş çıkarttığını düşünüyor fakat muhalif Cumhuriyetçilerin sadece yüzde
13’ü bu konuda hemfikir.
Nasıl oluyor da aynı kişi hakkında bir çok insan yargıda bulunuyor ve bu kadar farklı kanıya sahip olabiliyor? Bunun
gün gibi ortada olan açıklaması şu ki, – gerek politik ilişkileri, medya, gerek arkadaşları ve aileleri ve daha bir çok
unsur tarafından- etki altında bırakılmışlar.

Aşikar olan bu açıklama, doğru. Ama tam olarak önyargılı olan kim? Bu, kimi sorduğunuza bağlı olarak değişir.
Obama’yı tutanlara göre, önyargılı olanlar, muhafazakarlar ve onların medyası. Tutmayanlar için, liberaller. Aslında,
iki taraf da haklı.
Her psikoloğun açıklayabileceği gibi, genelde düşündüğünüz ve yaptığınız her şey, tamamen farkındalığınız dışında
olan önyargılarınızın etkisi altında şekillenmiş. Dünyayı olduğu gibi görmek yerine, peşin hükümler ve kendine
hizmet eden bir riyakarlık maskesi arkasından görürsünüz.
Bu konuya daha hakim olmak için, Obama hakkında kendi görüşünüzü gözden geçirin. Muhtemelen, görüşünüzün,
iki taraftan da gelen bir dizi bulguya dayalı olarak, dürüst ve objektif bir değerlendirme sonucu olduğu
inancındasınız. Belki de gönülsüzce, liberal veya muhafazakar olduğunuz için böyle hissettiğinizi kabul edeceksiniz
fakat sonra, liberal veya muhafazakar olmanın tek mantıklı tercih olduğu konusunda kendinizi rahatlatacaksınız; yani
bir problem kalmayacak.
Az önce naif realizm denilen illüzyonu tecrübe ettiniz. (Sizin, muhtemelen sadece sizin, dünyayı olduğu şekilde
algıladığınız ve farklı şekilde bakan herkesin de önyargılı olduğuna geliştirilen inanç) Princeton Üniversitesinden
psikolog Emily Pronin’e göre bu inanç, “kaçınılmaz ve derin.”
Eğer bu noktada şöyle düşünüyorsanız: “Tamam, doğru, bu diğer insanlar için gerçek olabilir ama benim için
değil.” O zaman, illüzyonun başka bir yönüyle başınız dertte demektir: “kör nokta sapması” İnsanların çoğu, güle
oynaya böyle bir yanılgının var olduğunu kabul eder fakat sadece başkalarında. “Konsept olarak önyargıya karşı
veya bunun var olduğu gerçeğine kör olduğumuzla alakalı değil” diyor Pronin. “Sadece, kendi durumumuz söz
konusu olduğunda buna karşı körüz.”
Niçin böylesine dar görüşlüyüz? Problem şu ki, çocuklukta ve genç yetişkinlikte oluşmaya başlayan ve katılaşan
şartlanmalarımız, bilinçaltımızda farkettirmeden etkin hale geliyor. Bu, insanlar içselliklerine dönüp inançlarını ve
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yargılarını sorgulamıyorlar demek değil. Bir çok kişi bunu yapıyor. Ancak önyargıları, bilinçli bir irdeleme ile
bulunamıyor ve dolayısıyla da, inançlarının mantıksal akıl yürütmeye dayalı ve doğru olduğu sonucuna atlıyorlar.
Önyargılardan birçoğu, başarılardan övgü alma ancak başarısızlıklarda sorumluluğu inkar etme eğilimi gibi, hassas
egolarımızı sıradan bir biçimde gerçeklerden korumak amaçlı aklımızda bulundurduğumuz pozitif illüzyonların
zararsız değişkenleridir.
Diğerleri ise daha tehlikelidir. Çok az kimse ırkçı veya cinsiyetçi olduğunu düşünür ve bu düşüncelerinde de
içtendirler. Fakat çoğu kez, davranışları onları ele verir. Bir deneyde insanlara bir kadın ve bir adam görüntüsü
gösterilir ve bir emniyet müdürü olarak hangisini tercih edecekleri sorulur. Onlara, erkek adayın “sokaklarda yetişmiş
ve tecrübeli”, kadın adayın ise “formal eğitim almış” olduğu veya bunun tam tersi söylenir. İnsanların çoğu erkek
adayı seçer ve daha sonra neden diye sorulduğunda, erkeğe hangi özellik atfedilirse edilsin, onun iş için daha önemli
olduğunu söyleyerek kararlarına gerekçe gösterirler.
Fikirler, böylesine önyargılara dönüşmeye elverişliyken, gerçekler de dünyayı, kendi inançlarına uyacak şekilde
yorumlamakta becerikli kimselerle, onların insafına kalmıştır. Mesela çevreciler, bir çok bilimadamı ve ve
hükümetlerin, insanların iklimi değiştiriyor olduğu konusunda ikna olduğu gerçeğini açıklıyorlar- ki böyle
yaptığımızın kanıtları ortada. Fakat şüpheciler yine de bir komplo seziyorlar. Hiç bir yeni bilgi fikirlerini
değiştirmeye yetmeyecek. Hatta, genel olarak iki taraf da içten bir şekilde kendi görüşlerinin önyargısız ve mantıklı
olduğuna inanıyor.
Benzer şekilde, inançlarımıza uygun düşen bilgiyi aramak peşindeyiz ve bunlara uymayan bilgiyi de ya gözardı
ediyoruz ya da reddediyoruz. Bu “doğrulama sapması” mesela, insanların, ölüm cezası gibi tartışmalı bir konu
hakkında bir dizi kanıt okumalarının istendiği deneylerde defalarca kanıtlandı. İki tarafın da savlarına maruz kalsa
bile, çoğu kimse kendi görüşünü destekleyen veriyi kabul edip geri kalanını önemsemeyerek veya reddederek,
kanıtları kendine hizmet eden bir şekilde yorumladı. Ürkütücü olan şey şu ki, böyle yaptıklarının farkında değiller.
Aynı şekilde, insanları kendi inançlarıyla çelişen yeni bilgiyle yüzleştirmek, çoğunlukla pozisyonlarını
kuvvetlendirmeleriyle sonuçlandı.
Üzücü olan şu ki, önyargı oluşturduğunuzu bilmek bile tam olarak yardımcı olmuyor. “Her çeşit önyargıya yatkın
olduğumu biliyorum çünkü ben bir insanım.” diyor Pronin. “Yine de, hala belli bir aşamada, bunu
farkedebilmem pek olası değil.”
Benmerkezci misiniz?
Nasıl araba kullanıyorsunuz? Eğer sıradan bir kimse gibiyseniz, muhtemelen oldukça iyi olduğunu düşünüyorsunuz.
Bir araştırmaya göre, sürücülerin yüzde 74’ü, direksiyon başındaki averajdan daha iyi olduklarına inanıyorlar.
Bu, tabiiki gerçeği yansıtmıyor. Eğer hakikaten kötü sürücüler bir avuç dolusu kadar değilse, herkes ortalamadan
daha iyi durumda olamaz. Oysaki insanlara kendilerini herhangi bir olumlu özellik üzerinden –kabiliyet, zeka,
dürüstlük, orjinallik, canayakınlık, güvenilirlilik ve daha birçoğu- puanlamaları istendiğinde, bir çoğu kendilerini
ortalama üstü kategorisine dahil etti. Onlara olumsuz özellikler hakkında benzer sorular sorun, kendilerini bunlara
ortalamadan daha az sahip olanlar arasında derecelendireceklerdir.
Benlikçi illüzyon, hayal gücüne dayalı olarak “ortalamanın üstü etkisi” olarak adlandırıldı. İnanılmayacak kadar
her alana yayılabilir ancak genellikle hiç farkettirmeden ilerler. Şaşırtıcı bir ironidir; çoğu insan, kendileri hakkında
şişirilmiş düşüncelere sahip olma konusunda, ortalamanın üstünde dirençli olduğuna inanmakta.
Sevdiklerimizle ilgili düşüncelerimizi de abartıyoruz. İnsanların ortalama yüzde 95’i, partnerlerini ortalamanın
üzerinde zeki, komik, daha çekici, daha sıcakkanlı olarak oranlıyor. Ve mesela bir kutlama yemeğine katılmış
herkesin de doğrulayacağı gibi, anne ve babalar evrensel olarak kendi çocuklarını daha akıllı, daha sevimli, ve
gelişimsel olarak arkadaşlarından daha ileri düzeyde addeder.
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Bu “ortalamanın üstü” izlenimi, özel olduğumuz konusunda kendimizi kandırdığımız bir kaç tane pozitif
yanılsamadan sadece biri. Bir diğeri de, gelecekle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler ile karakterize edilen ve iyi
bilinen bir etki olan iyimserlik önyargısıdır. İnsanların pek çoğu, boşanma, hastalanma veya bir kaza geçirme
ihtimallerini azımsayarak, ortalamadan daha uzun, daha sağlıklı ve daha başarılı hayatlar yaşamayı umar. Ve akıbet
ne kadar çok arzulanıyorsa, (ya da ne kadar az) başlarına geleceğine (veya gelmeyeceğine) o kadar daha güçlü
inanıyorlar.

Bu yanılgılar nereden kaynaklanıyor? “Olumlu Yanılsama” teorisinin yaratıcılarından, Seattle’daki
Washington Üniversitesinden Jonathan Brown’a göre, her şey çocuklukta başlıyor. Brown, “Bunu, anne babalar,
çocuklarını fazla pohpohlayarak kendileri yaratıyor.”diyor.
Pohpohlamak orada bitmiyor. Hayatımız boyunca dünyayı “biz” ve “onlar” olarak ikiye bölmek gibi doğuştan gelen
bir eğilimimiz var. Ve birileriyle bir bağ oluşturduğunuz andan itibaren onların gruplarının bir parçası olursunuz ve
insanlar kendi iç gruplarının üyelerine, onlarla bütünleşik olarak, başkalarına kıyasla daha pozitif bakarlar. Bu şekilde
hepimiz, karşılıklı takdire dayalı, meziyetlerimizi gözünde büyüten, hatalarımızı görmezden gelen ve yabancılara
yukarıdan bakan çeşitli topluluklara dahil oluyoruz. Birçoğumuzun kendimiz hakkında ziyadesiyle olumlu hisler
içinde olması boşuna değil.
Bununla birlikte, patolojik olmadıktan sonra olumlu yanılsamalar, sağlıklı bir zihin göstergesi olarak görülüyor. Bunu
korumayan kişiler, “depresif realizm” denilen, klinik açıdan karamsar olma haline daha yatkındır.
Kendinizle ilgili olan düşüncelerinizde ne kadar yanılsanız da, başkalarının sizi nasıl algıladıkları hakkında daha da
fazla yanılıyor olabilirsiniz.
Herkes, başkalarında nasıl bir izlenim yarattığı konusunda merak ve endişe duyar ve birçoğumuz da ilişkilerimizi
oldukça iyi yürüttüğümüzü düşünür. Aslında öyle değildir. Chicago Üniversitesinden davranış bilimci Nicholas
Epley, “İnsanlar bu konuda ne kadar iyi olduklarını düşündükleri noktaya yakın bile değiller.” diyor.
Bu, tamamıyla istidatsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesela eğer kendizi cömert olarak addediyorsanız,
muhtemelen diğer insanlar da öyle düşünüyor. Yalnızca sizin çok hoşlanacağınız bir ölçüde değil.
Yine de , anbean ne kadar iyi etki bıraktığımızı sezmeye gelince, şaşırtıcı derecede yetersiz kalıyoruz. Bu, büyük
ölçüde “sahne ışığı etkisi” denilen, yaptığınız ve söylediğiniz her şeyin başkaları tarafından yakın takibe alındığına
ve dikkatle incelendiğine ilişkin yanılsama içeren inanç kaynaklıdır. Epley, “Biz kendimizin çok fazla farkında
olduğumuz için, diğerlerinin de öyle olmadığı halde bizi farkediyor olduklarını düşünmek kolay
olabilir.” diyor.
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Sonuç olarak, herşeyi nispetsiz olarak arttırıyoruz. “Diyelim ki, üzerinize su döktünüz ve altınıza idrarınızı
yapmışsınız gibi duruyor. Siz, herkesin bunu farkedeceğini zannedersiniz. Ama farketmezler çünkü dünya
gerçekten sizin etrafınızda dönmüyor.” diyor Epley. İnsanlar ayrıca, duygusal durumlarının herkese malum
olduğunu sanırlar ama gerçekte, bu halleri çoğunlukla anlaşılmaz.
Bu, diğer türlü de çalışır. Yaptığınız ya da söylediğiniz bir şeyin özellikle akıllıca ve hayran uyandırıcı olduğunu
düşünüyorsanız, kuvvetle muhtemel, diğer insanların farkedecekleri kapsamı gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Çoğu
zaman kavrayamazlar bile çünkü kendi egolarıyla ilgilenmekle son derece meşguldürler.
Esas problem şu ki, kendinizi çok iyi tanıyorsunuzdur. “Siz, kendiniz konusunda bir uzmansınız.” diyor
Epley. “Bu, başkalarının farketmeyeceği, göze çarpmayan her türlü şeyi siz kendinizde farkedersiniz demektir.
Onlar genel özellikleri görürler.”
Bu, diğer insanların ne düşündüğünü tahmin etmekte zorlandığımız gerçeğiyle birbirine karışmıştır. Epley, “Onların
zihinlerine girebilmek için elimizdeki araçlar noksan.” diyor. “Davranışlarını ve yüzlerini inceleriz ve ne
düşündüklerine dair bir şeyler hissetmeye çalışırız ancak davranışlar da her zaman bakış açısını yansıtmaz.”
Sürpriz bir şekilde, içgörü eksikliğimiz çok iyi tanıdığımız insanlar etrafında olduğumuzda da ortadan kalkmaz.
Doğruluk payı sadece bir miktar artar. Eşinizin aklını okuyabilme yeteneğinizin, aslında evlendikten bir yıl sonra
azaldığına dair kanıt bile mevcuttur. Epley, “İnsanlar aslında ne kadar iyi iletişim kurabildiklerini, bir yabancı
ile birlikteyken daha iyi anlıyorlar. Partnerinizi çok iyi tanıdığınıza inanıyorsunuz çünkü onunla daha fazla
zaman geçirmektesiniz. Ama gerçekte bu, doğru bir içgörüden ziyade, bir yanılgı bile yaratabilir.”diyor.
Belki de, öngörümüzün en az geliştiği alan fiziksel görünüştür. Herkes neye benzediğini bilir ancak sıra nasıl
gözüktüğümüzü değerlendirmeye geldiğinde, tamamen vahim durumdayız. Mesela insanlara, bir sürü yüz arasına bir
fotoğraflarını yerleştirmelerini isterseniz, eğer daha çekici gözükmesi için üzerinde oynanmışsa, onu daha çabuk
bulurlar –bu da, hepimizin olduğumuzdan daha iyi gözüktüğümüzü düşündüğümüz anlamını doğurur.
“İnsanlara, ne kadar çekici olduklarına dair bir başkasının kendilerini nasıl puanlayacaklarını
sorduğumuzda, ve bunları da gerçek derecelerle ilişkilendirdiğimizde, bir bağlantıya
rastlayamıyoruz.” şeklinde açıklıyor Epley. “Sıfır! Bu beni hala şaşırtıyor. Yapmayın lütfen! Çekici olup
olmadığınızla ilgili sağduyunuzun olması lazım. Ama öyle anlaşılıyor ki, yok.”
Kontrol Kimde?

Önemli olan, bu. Özgür iradeye sahip olduğumuz düşüncesi –eylemlerimiz ve kararlarımız üzerinde bilinçli kontrol
uygulama yeteneği- insan yaşantısında derinden saklıdır. Ama fiziksel evren ve insan beyni hakkında daha çok şey
öğrendikçe, bu düşünce pek akla yatkın gelmemektedir.
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Bir iddia şöyledir: Her bir zerresiyle sizin beyninizi de meydana getiren evren, tamamıyla deterministtir. Şu an onun
içinde bulunduğu evre, bir milisaniye, bir ay veya şimdiden bir milyon yıl sonrasının evresini de belirlemiştir. Bu
nedenle, özgür irade var olamaz.
Nörobilim de devreye giriyor. Yaklaşık 30 yıl önce psikolog Benjamin Libet’in keşfine göre, eğer insanlardan
gönüllü olarak bir hareket yapmalarını isterseniz, bilinçli olarak herhangi bir hareketi ortaya koymaya niyet
etmelerinden önce, beyin eylemi başlatıyor. O zamandan beri benzer çizgide gerçekleştirilen deneyler, bir çok
nörobilimcinin, özgür iradenin bir illüzyon olduğu sonucuna varmasına yol açtı.
Fakat çok gerçek gibi geliyor. Hepimizde bir birim hissedişi -bir şey yapmış olsak bile, diğerini de yapabilirdik ve
her an bir çok sayıda farklı özgür seçeneğimiz var düşüncesi- mevcut. Fakat öyle gözüküyor ki bu, beyniniz
tarafından yaratılan, ayrıntılı bir illüzyon.
Sonuç kaçınılmaz. Gerçekten yanılgı içerisindeyiz.
Çeviren : Sena ERKAN
(New Scientist)

Uyku Beyin İçin Neden Bu Kadar Önemli

Henry David Thoreau şöyle demiş: “Mutluluk kelebek gibidir; ne kadar kovalarsanız o kadar kaçacaktır. Ama
dikkatinizi başka şeye verirseniz, gelip sakince omzunuza konacaktır.” Ben bu cümleyi mutluluk yerine uyku yazarak
değiştirmek istiyorum. Şöyle ki: Siz ne kadar gözlerinizi kapamak isterseniz, uyumanız o kadar zor olacaktır. Gittikçe
daha fazla Amerikalı, tavsiye edilen günlük 7-8 saatlik uykuyu almıyor. 1.Dünya ülkelerinde yaşayanların yaklaşık
3te 1i, aslında doğal uyanma saatlerinden 2 saat önce kalkmak zorunda kalıyorlar. İnsanların %69 u ise vücut uyanma
saatlerinden 1 saat önce uyanıyorlar. Bu kanıtlar göstermektedir ki, bu problem vücudumuzu mahvedebilir ve tabi ki
beynimizi de.
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Fareler üzerinde yapılan bir deney göstermiştir ki, uzun süreli uyku eksikliği beyin hücrelerinin % 25 ölümüne neden
olmaktadır. Araştırmacılar gece nöbetleri ve uzun çalışmalardan kaynaklanan modern yaşamdaki uyku eksikliğini
kopyaladılar. Daha da endişe verici sonuçlar elde edildi. Bu değişiklikler kalıcı gibi görünüyor. Prfesör Sigrid
Veasey: “Uyku eksikliğinin geri dönülmez hasarlar yarattığına dair kanıtlarımız var.”
Bu sonuçlar insanlar üzerinde uygulanan pek çok çalışmaya da yansıdı. Özellikle bir araştırma “sadece tek gecelik
uykusuzluğun bile beyin dokusunda kayba yol açtığına dair işaretler buldu.” Ayrıca farklı bir çalışmada da 3,5 yıl
boyunca deneklerin beyninin MRI ını inceledi. “Uyku problemi olanların olmayanlara kıyasla beyin hacminde ya da
büyüklüğünde çok hızlı bir küçülme görüldü.” Sonuçlar 60 yaş üstü deneklerde çok daha ciddiydi.
Peki bu yapısal değişikliklerin günlük bilişsel işlevimiz üzerinde ne etkisi var? Öncelikle hafıza işlem sisteminde çok
ciddi hasarlar oluşturur. Araştırmalar gösteriyor ki, yeterince uyumak bir önceki gün öğrendiklerinizi- özellikle de
sınıf ortamında öğrendiklerinizi-daha iyi hatırlamanızı sağlıyor.
Uykusuzluk duygusal sağlığımız için de tehlikeli. Öncelikle ve en önemlisi uykusuzluk ve depresyon arasında çok
güçlü bir ilişki var. Ayrıca mantıksız davranışlara da yol açabilir. MRI kullanılarak yapılan diğer bir araştırmada ise,
uykusuzluk sonrası beyindeki duygusal merkezlerin %60dan fazlasının daha tepkisel olduğu görüldü. Bütün gece
çalışan birinin duygu dalgalanmaları yaşama olasılığı artmaktadır.
Her gece yeterince uyumak fiziksel ve zihinsel sağlığımız için tıpkı besin ve egzersiz kadar gereklidir. Güzellik
uykunuzu almanız, optimal seviyede işlevde olmanızı sağlar.
Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE
http://brainworldmagazine.com/sleep-important-brain/

Beyinlerimiz Empati ile Donanmış Durumda

Öyle görünüyor ki, zaman zaman birbirimizi anlamak istemiyoruz. Bunun nedeni belki de kendi duygularımıza vakit
ayıramayacak kadar meşgul olmamızdır. Ya da dijital dünyamıza o kadar dalmışız ki kişisel ilişkilerimizi unutmuşuz.
Ama hayatında bir kez bile olsa empati kurmuş olanlar, bunun insanın hayata bakışını nasıl derinden
etkileyebileceğini biliyorlardır.
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Empatinin uygulanabilir ve faydalı olması nedeniyle insanlar herhangi bir ihtiyaç ya da kutlama durumunda
birbirlerine ulaşırlar. Empatinin, yabancıları birbirine yaklaştırma, topluluklar arasındaki bağları sağlamlaştırma gücü
vardır. Anlaşıldığımızı bilmek, acımızı daha katlanılabilir ve yaşamlarımızı daha eğlenceli yapar.
İletişimin çok hızlı olduğu günümüzde, dünyada neler olup bittiğini çok hızlı öğreniyoruz. Birkaç tıklama ile farklı
ürünler, yerler ve de insanlar hakkında bilgi elde edebiliyoruz. İstatiksel çalışmalar gösteriyor ki, dünyanın her hangi
bir yerindeki bir kişiye 5 ila 8 bağlantıyla ulaşabiliriz. İletişim gittikçe daha da kolaylaşıyor ama empati olmaksızın
bu çok yüzeysel kalır.
Empati beynimizde oluşur. Bir kişiyi bir şey yaparken gördüğümüzde, beynimizdeki ayna nöronlar ateşlenir. Ayna
nöronlar, sanki biz deneyimliyormuşuz gibi başkasının neler yaşadığını anlamamıza yardımcı olurlar. Ama ayna
nöronların tam işleviyle ilgili bir sürü spekülasyon var. Pek çok bilişsel sinir bilimci ve psikolog, ayna nöronların
taklit yollu yeni şeyler öğrenmemize yardımcı olduğunu düşünüyor. Diğer bir kısım ise, empatinin temeli olduğunu
düşünüyorlar.
Daha önemlisi empati yeteneğinin sadece insanlarla sınırlı olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Başka yaşam
formlarında da empati mümkün olabilir. Çünkü hayvanlar ve hatta bitkilerin bile empatiye eğilimlerinin olduğunu
gösteren pek çok çalışma var. İnsanlarda ayna nöron aktivitesi somatosensory (bedensel duyusal) girdiler ve motor
devrelerle alakalı alanlarda bulundu. Evrimsel bakış açısıyla, toplumun diğer üyeleriyle işbirliği içinde olmamıza
yardımcı olurlar diyebiliriz. Başka bir deyişle, ayna nöronlar hayatta kalma mekanizmasıdır.
Empatinin seçimlerimizi ve davranışlarımızı nasıl etkilediğine dair çok ilginç başka bulgular da var. Psikoloji
profesörü olan Paul Bloom ve ekibi, 3-9 aylık bebeklerin, kibar yada kaba, sosyal ya da antisosyal basit davranış
kalıplarına maruz kaldıklarında, neredeyse dünyanın her yerinde kibar ve sosyal davranışı tercih ettiklerini gösteren
bir çalışma yaptılar. Bulgular “The Nature” da yayımlandı.
Deneylerden bir tanesinde, 6-10 aylık arasındaki bebekler sürekli olarak kukla gösterisi izlediler. Basit tahta şekiller
farklı kukla karakterlerini temsil ediyordu. Kırmızı daire şeklinin bir dağa tırmanmaya çalıştığını ve de sarı bir
üçgenin onu aşağıya çektiğini gördüler. Mavi bir kare, kırmızı daireyi yukarı doğru iterek ona yardımcı olmaya
çalışıyordu. Bu kukla gösterisini defalarca izledikten sonra bebeklerden en sevdikleri kuklayı seçmeleri istendi.
%80den fazla defa mavi kareyi; yani yardımsever olanı seçtiler.
Yine benzer bir deneyde, bir kedi kukla 2 tavşan kuklayla top oynuyor Bu tavşanlardan biri yardımsever ama diğeri
pek de öyle sayılmaz. Bu deney sonucunda da benzer sonuçlar elde edildi. Kiley Hamlin: “İyiler ve kötüler
arasındaki farkı bilmek belki de bebeklerin doğuştan getirdikleri bir şey.” Bebekler sosyal normları nasıl
anlayabilirler ki? Neyin makbul ya da kibar olduğuna dair henüz eğitilmemişlerdir. Neyin iyi neyin de kötü olduğunu
bilmiyorlar. Ama yine de daha kibar davranan karakteri seçme eğilimindeler. Bunun sebebi empati mi? Ayna
nöronlar burada da iş başında mı?

Dünya çapında empati, dünya çapında sevgiyi getirir. Eğer bu çoğaltılabiliyorsa, kültürümüz ve toplum bunun için
uğraşmalı. Daha barışçıl ve de toleranslı bir birliktelik için uğraşmalıyız.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://brainworldmagazine.com/brains-wired-empathy/
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Genetik bilgi: Düşünce gücü ile genleri harekete geçirmek
Artık, uyuyan genlerin uyandırılabileceğini biliyoruz. “Kalıtsal” terimi, bundan 20-30 yıl öncesine kadar
Kader ya da Alın yazısı ile neredeyse eş anlamlıydı. Bir kuşaktan diğerine aktarılan özellikler değiştirilemez
görülmekteydi. Oysaki yetenek, büyük çabalar sonucunda elbette geliştirilebilir. Çevre ve diğer dış etkenler
genlerimizin işleyişini değiştirebilir.

Genetik Kodumuzda Saklı Gizemler
Diğer bir mucizevi olan kısımsa; işleyiş ilkelerinin temelde aynı olmasına karşın, genlerin sonsuz sayıda
kombinasyon olasılığından dolayı hiçbir varlığın birbiriyle tamamen özdeş olmamasıdır. Doğacak bir çocuk için
yetmiş trilyon gen kombinasyonu olasılığı vardır. Dolayısıyla, güzel bir kadınla zeki bir adamın evliliğinden her
zaman yakışıklı bir dahi doğmaz. Bu aynı zamanda sizin ne kadar eşsiz ve özel olduğunuzun da bir göstergesidir.
Meseleye şöyle de bakabilirsiniz: Siz varsınız, çünkü yetmiş trilyon olasılık arasından denk gelip seçildiniz. İşte siz,
bu kadar özelsiniz!
Yararlı genlerinizi harekete geçirin!
Japoncada, “hastalık zihinden ileri gelir” diye bir özdeyiş vardır. Başka bir ifadeyle, düşünce tarzımız bizi hasta
edebilir ya da tam tersine iyileşmemize yardımcı olabilir. Bazı bilim adamları, genlerimizin ve işleyişlerinin mutlu bir
yaşam sürüp sürmeyeceğimizi belirlediğine bile inanmaktadır. Bu, insanın mutluluğunun doğduğu anda genetik
olarak belirlenmiş olduğu anlamına gelmemektedir.
Mutluluğu yöneten genler; herkesin içinde gizlidir ve sadece devreye alınmayı bekler. Bize düşen görev, onları
harekete geçirmek ve yaşantımıza fayda sağlayacak biçimde çalışmalarını sağlamaktır. Bilindiği kadarıyla;
genlerimizin yalnızca % 5 – 10’luk bir bölümü gerçek anlamda çalışmaktadır. Geriye kalanlarının ne yaptığıysa
meçhuldür. O halde, nasıl yaparız da genlerimizi mutlu olmamızı sağlayacak biçimde çalıştırırız? Bu sorunun cevabı:
Her günü olumlu bir tutum içinde ve dolu dolu yaşamaktır.
Hayata karşı coşku dolu bir yaklaşımın, insanı başarıya götürme ve mutluluk duymaya yol açan genleri harekete
geçirme olasılığı çok yüksektir. Olumlu bir tutum içerisinde, coşku dolu ve zindeysek yaşam kolay akar.
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Böyle bir zihinsel durum; iyi genleri harekete geçirirken, kötülerini hareketsizleştirir. Nasıl çalıştığı henüz tam olarak
anlaşılmamış olmakla birlikte günümüzde yaygın olarak konuşulan ve benimsenen “pozitif düşünce” kavramının bu
ilkeyle bağlantılı olduğu düşünülebilir.

Genetik bilgi: Düşünce gücüyle genlerimizi harekete geçirebilir miyiz?
Birçok insan hayata karşı olumsuz bir yaklaşım içindeymiş gibi görünmektedirler. Böyle bir yaklaşım genler
açısından zararlıdır. “Fazla yememeliyim”, “fazla içmemeliyim”, “sigarayı bırakmalıyım”, “kilo vermeliyim” ve
“daha iyi beslenmeliyim”… Yararlı genleri harekete geçirmeyen düşüncelere örnektir. Diğer bir deyişle, bu
ifadelerde normalde bir hata olmamasına karşın; bizim için geçerli olduklarına inanmamız gereksiz gerginliğe yol
açabilir ve bu gerginlik de, genlerimiz üzerinde olumsuz etki yapabilir.
Sonuçta size “neyin iyi geldiği” kendinize bağlıdır. Eğer canınız bir şey çekiyorsa, yiyin. Sizi hasta etmediği sürece
onun tadını çıkarabilirsiniz. Önemli olan şey; mümkün olan en fazla sayıda zararlı geni “kapamak” ve yararlı genleri
harekete geçirerek, size hizmet etmelerini sağlamaktır. Bunu başarmanın anahtarıysa, düşünce tarzınızdır.
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Hücre ve genlerin yaşamsal gizemleri: “Açma/kapama” mekanizması
Hayatımız, bir anlamda DNA’larımızda kayıtlı olan uçsuz bucaksız bilgiye bağlıdır. Tek bir gende kayıtlı bilginin,
bedenimizde bulunan altmış trilyondan fazla hücrenin her birinde kayıtlı bilgiyle birebir aynı olduğu gerçeği; bedenin
herhangi bir kısmından alınacak bir hücrenin, yeni bir insan yaratmak için kullanılabileceğini ifade etmektedir.
Hücre çekirdeğindeki genler, içlerinde ucu bucağı bulunmayacak miktarda bilgi depolar. Bu bilgilerin arasında,
genlerin belli durumlarda nasıl çalışacağına ve çalışmayı ne zaman durduracağına ilişkin talimat da vardır.
Genetikçiler bunu “açma/kapama” mekanizması” olarak adlandırırlar. Bu “açma/kapama” mekanizmasının varlığı
ise artık bir sav değil, gerçektir. Bundan kırk yıl kadar önce; Paris Pasteur Ensitüsü’nde çalışan iki iki bilim adamı,
François Jacob ve Jacques Monod, genellikle bağırsaklarda yaşayan bir bakteri olan koli basili üzerinde deney
yaparlarken, genlerin “açma/kapama mekanizmasına” çok benzer bir işlev keşfettiler.
Koli basilinin temel besin kaynağı glikozdur. Hem laktoz hem de glikozun bulunduğu durumlarda bakteri, şaşmaz
olarak ikincisini seçmektedir. Yapılan deneyde, ortama önce glikozun yanı sıra laktoz da verildiğinde bakteriler
laktoza ilgi göstermedi. Bir sonraki adımda, besin kaynağı tek başına laktozdu. Bakteriler başlangıçta bir şey
yemediler ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra laktoz tüketerek hızla çoğalmaya başladılar.
Jacob ve Monod yaptıkları deneyle, bakterilerin laktoz tüketme yeteneğinin, bu maddenin ortama verilmesinden
sonra mı edinildiğini yoksa hep mi var olduğunu belirlemeye çalışıyorlardı. Uzun araştırmalardan sonra, bu yeteneğin
sonradan edinilmediği sonucuna vardılar. Başka bir deyişle; laktozun bozulmasını sağlayan laktaz enzimini üretme
yeteneği, koli basilinin doğasında vardı. Ortamda glikoz bulunduğu sürece, enzimi üreten genin düğmesi kapalı
oluyordu. Bakteri, besin kaynağı olarak sadece laktoz bulabildiğinde ve hayatta kalmak için laktozu sindirmek
zorunda kaldığındaysa gen harekete geçiriliyordu.
Genetik bilgi nedir?
Genlerimizde kayıtlı olan ve “genetik bilgi” olarak adlandırılan bilgi, üç milyar kimyasal harfe eşdeğerdir ve
basılmaya kalkılsa her biri biner sayfalık, üç bin cilt oluşturur.
Bedenimizde olup biten her şey kimyasal tepkimelerin sonucudur. Yaşamı bir kimyasal tepkime olarak tarif etmek
hiç de iç açıcı olmayabilir. Ama ne yapalım ki bu bilimsel gerçekliğin en iyi göstergelerinden biri de insanların kriz
anlarında kazandıkları insanüstü güçtür. Kaza ya da yangın gibi acil durumlarda, kaldırılması olanaksız eşyaları
kaldırabilen kişiler olduğunu duymuşsunuzdur. İlk gereklilik enerjidir. Acil bir durumda, o zamana kadar hücreye elli
kiloyu kaldırmaya yetecek kadar enerji üretmesini emretmiş olan genler, enerjinin iki katına çıkarılmasını buyurur.
Aslında her bir yaşam süreci, belli bir durumla uğraşmaya yönelik kimyasal tepkimelerin sonucudur. “Yaşamak” bu
anlama gelir.
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Genetik bilgi: Düşünce gücüyle genlerimizi harekete geçirebilir miyiz?
Düşünün ve genlerinizi harekete geçirin!
“Olumlu” ve “olumsuz” düşünme kavramları bize artık öylesine tanıdık gelmektedir ki; “olumlu düşün” ifadesi
gündelik dilimizin adeta bir parçası halini almıştır. Ancak, yaşamda hem iyi hem de kötü şeyler vardır. İşler ters
giderken, olumlu bakışı yitirmemek her zaman kolay değildir.
İki kavram arasında ki farkın açıklığa kavuşmasına yardımcı olmak üzere “olumlu” ve “olumsuz”
düşünmeyi entropi bağlamında karşılaştıralım. Suyla dolu bir küvete bir damla mürekkep eklerseniz ne olur?
Mürekkep derhal suyun içinde yayılmaya başlar. Peki, neden bir noktada toplanıp orada kalmaz? Bu olayın altında
derin bir açıklama vardır.
Fiziksel alemde, düzensizliğe doğru doğal bir eğilim olduğu düşünülür ve bu eğilim “artanentropi” yasası olarak
bilinir. “Artan entropi” yasası, sadece mürekkep için geçerli olmayıp; bütünüyle madde alemini ilgilendiren bir
yasadır. Genler ansızın bütün hızlarıyla çalışmaya başlasalardı, bu hemen ölmeleri anlamına gelirdi. Çünkü fazlasıyla
yıpranırlardı. Oysa normal koşullarda genlerimiz, bizi hayatta tutmak ve bedenimizdeki entropinin artmasını önlemek
için çalışmaktadır. Buna “entropi azalması” denir.
Entropi ilkesini olumlu ve olumsuz düşünme kavramına uyarlarsak; olumlu düşünmenin entropi azalmasına, olumsuz
düşünmenin ise entropi artışına yol açtığı kabul edilebilir. Daha açık bir ifadeyle; neşe, heyecan, inanç ve dua gibi
olumlu etkenler, yararlı genlerde bulunan belgeleri faal hale getirirken; kaygı, gerginlik, korku ve ağrı gibi olumsuz
etkenler aynı belgeleri hareketsizleştirmektedir. Bedenimizdeki muazzam sayıdaki genin yalnızca % 5-10’u işlev
görmektedir.
Bilim adamları, geri kalan genlerin ne yaptığı hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Onlar, içlerinde belki insan
evriminin tarihini, belki de insanın gelişimini sağlayacak gizli gücü saklamaktadır. Ve biz onların ne olduklarını
henüz bilmiyoruz.
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Vücudumuzda, genlerimizde yazılı olmayan hiçbir şey gerçekleşmez. Ne mutlu bize ki genlerimizin önünde sayısız
seçenek bulunmakta; kullanılmayan genlerin büyük bir yüzdesi kendi kendilerini sağaltma gücünü elinde tutmaktadır.
Bu yüzden genlerimizin şu anda bize söyledikleri, en son söyleyecekleri sözler değildir. İyi genler her an devreye
girip, kötü genler de devreden çıkabilir. Bizi hasta eden genlerimizin yanı sıra, hastalığı bastıran genlere de sahibiz.
Hem kansere yol açan hem de kanseri engelleyen genler olduğu kaydedilmektedir. Bunlar birlikte var oldukları
sürece, denge korunmaktadır. Bu durum diğer hastalıklar için de geçerlidir. Önemli olan dengedir.

Genlerimiz biz düşünmeye başlamadan harekete geçer
Kendimizle, farkında bile olmadan konuşuruz. Endişeliysek, olumsuz bir bakış açısıyla düşünür ve düşündüklerimizi
uygularız. Öte yandan güneşli bir sabah gezintisi, “Ne güzel bir gün!” Kendimi çok iyi hissediyorum!” diye
haykırmamıza yol açabilir. O anda hücrelerimiz bu çığlıktan yarar görmektedir. Önce gün ışığını görsel olarak
kaydedip, beynin bu mesajı bütün vücudumuza iletmesini beklememiz gerekmez.
Dışarı adım atar atmaz, hücrelerimiz güzel havaya yanıt verir ve harekete geçer. Hücreler, beyinden gelen talimata
göre hareket etmelerine rağmen, aynı zamanda bağımsız bir organizmadır. Bu, “açma/ kapama” mekanizması
üzerinde düşünülürken, üzerinde durulması gereken bir noktadır. Gerçek yaşamda, hepimizin sağlıksız ya da enerji
yüklü olmadığı zamanlar vardır. İş hayatında sorunlarla karşılaşabilir ya da başkalarıyla ilişkilerinizde
zorlanabilirsiniz. Böyle zamanlarda karamsarlığa kapılmamak oldukça güçtür.
Size enerji veren genlerinizi harekete geçirin!
Kendinizi bu duygudan nasıl kurtarabilirsiniz? Size enerji veren genlerinizi harekete geçirerek… Bunu nasıl
yapacağınızı, yaşayarak kazandığınız bilgelik sayesinde keşfedebilirsiniz. Bu yolda atılacak en önemli adımlardan
birisi coşkulu olmaya çalışmaktır. Eğer yaşadığınız anda coşkunuzu arttıracak bir şeyler bulamıyorsanız, sizi
derinden heyecanlandırmış olan geçmiş bir anı düşünün. Coşku; sevinç ve heyecan karışımı bir duygudur.
Coşkulu olmak, aynı zamanda gençliğin ve uzun yaşamanın yollarından biridir. İnsanlar, duygulandıkları zaman
genellikle ağlarlar. Güçlü duygular gözümüzden yaş getirir ancak, fizyolojik olarak bu genlerin ortaya çıkardığı bir
durumdur. Ve zihnimizin, genlerimizi nasıl etkilediğinin bir göstergesidir. Ağlayacak kadar heyecan duymak güzel
bir şeydir. Üzüldüğümüz zaman ise, güzelce ağlamak bizi rahatlatarak kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Kendimizi
iyi hissetmemiz, iyi genlerimizin harekete geçtiğinin işaretidir. Uzun ve dolu dolu bir ömür sürdürebilmek için;
kalbinizin derinliklerinden gelen, içten duygular uyandıran işlerin ve ilişkilerin peşinden gitmek önemlidir.
Yetenek her yaşta ortaya çıkabilir
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Genlerin harekete geçirilmesinde üç etken vardır. Genin kendisi, çevre ve zihin…
Dahi: Kendisine, geçmiş kuşaklardan miras kalan genleri bir etkiyle aniden harekete geçmiş kişidir.
Tüm insan ırkının gizil gücü, bireyin genlerinde saklıdır. Bu yüzden, olağanüstü yeteneklere sahip analar ve babalar,
kendileri kadar iyi olmayan çocukları karşısında hayal kırıklığına uğramamalıdır.
Ne kadar yaşlanmış olursak olalım, hayatımızın herhangi bir döneminde gelişme gösterebiliriz. İçimizde bir şeyler
başarma tutkusu ve enerjisi varsa, her şey mümkündür. Başarıya ulaşmanın önündeki tek engel “ben bunu
yapamam” düşüncesidir. Gizli yetenekleri geliştirmeye başlamanın “erken” i de yoktur. “Doğum öncesi eğitim”,
anne adayının bilinçli olarak iyi müzik dinlemesini, iyi kitaplar okumasını, sanata eğilmesini ve doğmamış çocuğuna
sevgiyle seslenerek, eğitmesini içerir. Bu eğitim; cenin için zararlı sayılan, olumsuz duygular uyandıran şeylerden
kaçınmayı da kapsar.
Doğanın hedefi çeşitliliktir. Ne, yüksek IQ’lu insanların birbiriyle evlenmesi önemlidir, ne de daha düşük IQ’lular
arasındaki evlilikler… Olasılıklar her durumda eşittir. Herkes, içinde uyuyan muhteşem yetenekleri geliştirebilir.
Yapmaları gereken tek şey, genlerini harekete geçirmeyi öğrenmektir. Uykudaki genler, yeni bir çevreyle
karşılaştıklarında aktif hale gelebilir ve sanki bu fırsatı bekliyormuş gibi hemen işe koyulurlar.
‘Tutumunuzu verin ve kendinizi verin!’
Yeni bir çevrede bulunan herhangi bir uyarıcı, kişide ani bir başkalaşım yaratabilir. Japonlar: “tutumunuzu
değiştirin ve kendinizi verin” derler. Kafa yapısının bu şekilde değiştirilmesi, varlığından haberdar bile olmadığımız
genleri uyandırabilir. Zaman zaman normal yaşantınızın dışına çıkıp; size kimlerin, nerelerde, neler sunduklarına bir
bakın. Eğer çevrenizin ve etkileşim halinde olduğunuz insanların hiç dışına çıkmaz, hep aynı yerde kalıp, hep aynı
şeyleri yaparsanız, bakış açınız da dahil olmak üzere; her şey aynı kalacaktır. Hem zihinsel hem de bedensel olarak
canlanmak için alışkanlıklarınızdan düzenli aralıklarla silkinin. Çevre değişikliği, yeni şeyler görmenizi sağlayarak,
size yeni bir hayatın kapılarını açabilir.
Dolu dolu ve mutlu bir yaşam için zihnimizi kullanarak, genlerimizi harekete geçirmeliyiz. Yeni şeylerle, yeni
bilgilerle, yeni çevrelerle karşılaşmak “kapalı” genlerin harekete geçirilmesi için mükemmel fırsatlardır. Gelişim ve
büyüme için alıştığımız kalıpların dışına çıkmak, farklı düşünce biçimlerini benimsemek ve her zaman
yaptıklarımızın dışında bir şeyler yapmak önemlidir.
* Dr Kazuo Murakami’nin Genlerinizi Uyandırın isimli kitabından alıntılanmıştır.”
Kaynak ;
Figen Karaaslan
https://indigodergisi.com/2015/12/genetik-kodumuzda-sakli-gizemler/

Bilim İnsanları Bir Hücrenin DNA’sını Hackleyerek Bir
Biyobilgisayar Yarattı
Beyinlerimiz, sıklıkla bilgisayarlarla kıyaslanır, ancak, vücudumuzdaki milyarlarca hücre daha iyi bir kıyaslama
olabilir. Bu süngerimsi yapışkan madde, sert, katı fişlerden ve demetlenmiş tellerden ne kadar farklı olsa da, hücreler
verileri alıp, bunları karmaşık mantık kapıları serisinden geçirip, istenen programlanmış çıktılar yaratmakta uzmandır.
İnsülini üreten ve saklayan pankreastaki beta hücrelerini ele alın… Kan şekerinde büyük bir artış tespit ettiklerinde
insülin salarlar, yoksa da salmazlar. Her bir hücre, bu tür komutlarla birbirine bağlanır, ve bizim (organizmanın)
normal çalışmamıza izin verir.
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Hücresel işlemlerin bu devre şeklindeki doğası, kullanışlı bir metafor değildir. Yaklaşık 50 yıl önce, bilim insanları
merak etmeye başlamışlardı: Bu algoritmaların ardında işleyen organizmanın sistemini ele geçirip, hücreleri
yeniden programlayabilsek ne olur?
Boston Üniversitesi’nden Dr. Wilson Wong liderliğindeki bir ekip, bir insan hücresinin işletim kılavuzunu
(genetik koduna) doğrudan hackleyerek(saldırarak), ve onu 100’den fazla farklı mantıksal operasyon setine
uyması için sentetik biyolojik devrelerle geliştirip, zenginleştirerek, yaşamın tek programcısı olan doğayı etkin
bir şekilde kökten değiştirmeyi başardılar.
Bu hücreler hemen kullanılmamasına da rağmen, geliştirilen araçlar, büyük olasılıkla evrimle ilgilenen diğer hevesli
biyomühendislere fayda sağlayacaktır ve bu çalışma, sentetik biyoloji için çok büyük şeyler vaad etmektedir.
Bu araştırmada yer almayan Boston Üniversitesi’nden Dr. Ahmad Khalil ve James Collins şunları söylüyor: “Bu
yeniden tasarlanmış organizmalar, önümüzdeki yıllarda hayatımızı değiştirerek ve ilaçların dah ucuz olmasına,
“yeşil” araçlara yakıt ihmali sağlamamıza ve süper böceklerin (antibiyotiklere dirençli bakteri) saldırısında ve kanser
gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.
Yaşamı Hacklemek
Prestijli bir dergi olan Nature Biotechnology’de yayınlanan bu çalışma, hücrelerimizi küçük, güçlü
mikrobilgisayaralara dönüştürmeyi amaçlayan on yıllarca süren araştırmalar üzerine kurulmuştur.
Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilgisayımsal biyolog olan Dr. Joel Bader: “ Birçok sentetik biyoloji bu fikirle
motive olmakta. Eğer sadece onu kurup, yapabilirseniz, anlayabilirsiniz de…”
Pek çok çalışma, nispeten basit devrelere sahip olmasından dolayı, bakteriler ve fırın mayasıüzerinde
yapılmaktadır. Bir kaç yıl önce, bilim insanları, mayanın metabolik yolları ile bağlantı kurarak, şekerden sıtmaya
karşı ilaçlar üretmek için kullanılan bir molekül tasarladırlar. Diğer ekipler, karbon diyoksiti sıvı yakıtlara
dönüştüren bakteriler yaptılar ve böylelikle aslında yapay fotosenteze yol açılmış oldu.
Bilim insanları, iki sentetik gen devresini birbirine bağlayarak, bakteri gruplarının basit hesaplamalar
yapmalarını sağladılar.
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Ancak bu başarılarının memeli hücrelerinde de sağlanması oldukça zor bir konudur. Özünde sentetik biyoloji,bir
organizmanın DNA’sını kesen, birleştiren veya başka şekilde manipüle eden moleküler araçlar kullanır. Ne
yazık ki, bakteri ve mayanın genomuna yapılan müdahele, memeli hücrelerinde faydasız olmaktadır. Daha da ötesi,
bir geni hedeflemek yeterli değildir. Bilim insanları yeni genetik biyodevreleri programlamak için, sıklıkla bir
düzine genin faaliyetini düzenlemeye ihtiyaç duyarlar: bazılarını kapatıp, diğerlerini yükseltirler. İşlerin
planlandığı gibi çalışması için, sistemin her bileşeni etkin ve uyumlu, senkronize şekilde çalışmalıdır.
Bilim insanları bunu, geleneksel olarak, transkripsiyon faktörleri diye adlandırılan bir protein ailesi (DNA’ya
bağlanan ve proteinlerin içine yeniden kodlanıp kodlanmadığına dair DNA ifadesini düzenleyen) ile yapmaya
çalıştılar.
Fakat, bu faktörlerin hepsi biraz farklı davrandığı için bir kerede çoklu faktör kullanmayı zor hale getirmektedir.
Wong, bu durum için şunu söylemekete: “Bundan dolayı da, çoklu girdi devreleri ve çoklu çıktılar nadir olur.”
Wong ve ekibi, bu problemleri ortadan kaldırmak için, çok kuvvetli moleküler çoklu araç olan DNA
rekombinazlarına yöneldiler. Bu DNA rekombinazyonları, DNA ipliğindeki belirli dizilere bağlanırlar ve
herhangi açık uçlara (“rekombine” DNA parçalarına) kesme ve dikme, yapıştırma yaparlar.
Bu tıpkı filmdeki bir videoyu düzenleme gibidir: sahneleri silmek veya eklemek için film yapımcısı fiziksel
olarak filmi kesip, ek parçalar ekler ve herşeyi tekrar biraraya getirir.
Bu yolla, bilim insanları bir proteinin üretilip, üretilmediğini kontrol edebilirler: DNA rekombinazları aktif hale
geldiğinde, bir geni koparıp atar ve protein kopar gider. Aksi halde, hücre, proteini her zamanki gibi
yapar. İkili sistemin biyolojik eşdeğeri, en basit mantıksal işlemler (NOT kapısı: bilgisayar kavramı: DEĞİL
kapısı. Mantıksal devre tasarımında kullanılan bir kapı örneğidir. Basitçe bir değerin tersini almaya yarar)
gerçekleştirir.–bir şey olursa, hiç bir şey yapma.
Şimdiye kadar bir Arduino (bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme
ortamından oluşan bir fiziksel programlama platform) ile uğraştıysanız, muhtemelen bir devre kurmanın en basit
yolunun çıktı olarak bir ampüle sahip olması gerektiğine hem fikir olursunuz. Sentetik biyoloji de, tüm
karmaşıklığı ile aynısıdır.
Çalışma ekibinin kullandığı “ampül” aslında UV ışığının yeşil renkte parlaklaşan bir proteini kodlayan bir gen
parçasıdır (snippet) ve buna “yeşil florasan protein” ya da GFP denir. Normalde bir hücre, protein yapar ve
kendisini parlaklaştırır. Ekip, NOT kapısını (bilgisayar kavramı:DEĞİL kapısı. Mantıksal devre tasarımında
kullanılan bir kapı örneğidir. Basitçe bir değerin tersini almaya yarar) oluşturmak için, GFP geninden (“burada dur”
şeklindeki genetik versiyon olan sonlandırma dizisi) önce bir başka gen talimatı-komut ekler.
Ekip, devrelerini daha karmaşık hale getirmek için, “eğer-öyleyse” komutu eklerler ve Sonlandırma sekansını
kesebilecek DNA rekombinaz üretirler ancak bu sadece bir ilacın içinde mevcut olabilir.
Hücre ilacı algılamadığında, DNA rekombinaz aktif olma, sonlandırma dizisi-sekansı yerinde kalır ve hücre
saydam ve renksiz olur. Eğer ilaç eklenirse, rekombinaz harekete geçer ve “NOT kapısı”nı keser. Peki çıktı ne
olur?.. Çıktı olarak hücresel “ampül” yanar.
Parlayan bir hücre önemsiz gibi görünse de, bilim insanları, kanser, HIV veya diğer hastalıkların biyolojik
belirteçlerini tespit ettiğinde yanan hücre yapabilirler. Wong, bir hastanın kan hücrelerinin tasarlanıp yapılmış
olan hücrelerle karıştırılabilineceğini ve anında okunacağını (teşhisler için gereken mevcut pahalı makinelere
alternatif, daha ucuz ve daha hızlı) söylemekte.
Ekip, basit devrelerle yetinmeyip, insan böbreği ve bağışıklık hücrelerinde 113 devrenin inşaasına başlar. Şaşırtıcı
bir şekilde, bu devreler, %96.5’lik bir kesinlikle, daha fazla optimizasyona gerek duymadan amaçlandığı gibi çalır.
Bu oldukça etkileyici. Çünkü, biyolojik araçlar son derece hassas olabilmektedir. Wong: “Genetik devreleri
oluştururken edindiğim şahsi tecrübelerime göre, bu devreler %25 oranında çalışırsa, şanslı sayılırsınız.”
Ekip, yeni aletlerine kolayca akılda kalacak bir isim verirler: Boolen mantığı ve DNA eksizyon (kesip çıkarma)
aritmetiğinin kısa yazılışı olan: “BLADE”.
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BLADE, sadece Boolean mantığında iyi bir yenilik değildir. Ayrıca, büyük ölçekli biyolojik devreleri
tasarlamanın bir yoludur. Böylelikle, bilim insanları da güvenli bir şekilde hücrenin faaliyetini kontrol
edebilir.
Wong, şimdiden yani aleti için bir proje bulmaya çalışıyor ve daha çok da rejeneratif tıpa yönelmiş durumda. İlgi
çekici olan konu da; Kök hücrelerinin çoğu (hepsi olmasa da) hücre çeşidine dönme yeteneği olsa da, aslında ne
olacakları, onları belirli bir kadere iten bir dizi gen grupları tarafından belirlenir.
BLADE ile bilim insanları, kök hücrelerinin içine karmaşık “eğer-öyleyse” sistemleri dizayn edebilirler. Örneğin;
bir set “eğer” koşulları bir hücreyi (mesela bir nöronu) kaderine iterken, diğerleri de o hücreyi, insülin üreten beta
hücrelerine dönüşmesi için tetikleyebilir.
BLADE, ayrıca, kanser terapisine de destek verebilir. Bilim insanları zaten kanserin biyolojik belirteçlerini tespit
edebilen, özellikle kanser hücrelerini hedef alan bağışıklık hücreleri tasarlamaktadır. Bu hücrelere ek biyolojik
devreler programlamak, onları daha kapsamlı, çok yönlü yapabilir ve onlara daha çok kontrol sağlayabilir.
Örneğin; “AND Kapı”ları (Bilgisayarda “VE” Kapısı: 2 farklı önermenin aynı anda gerçekleşmesi durumunu
inceleyen kapı), bağışıklık hücrelerini, birden fazla kanser markörü saptadığında harekete geçmesini sınırlayarak,
daha fazla kayıp ve yan etkiyi azaltabilir.
Halâ katedilecek çok yol olmasına rağmen, bilim insanları umutlu. Khalil ve Collins:“Bu alandaki teknik zorlukları
çözmeye devam edersek, gün geldiğinde geriye sadece araştırmacıların hayâl gücü ve sentetik biyolojinin
çözebileceği toplumsal sorunlar ve başvurular ile sınırlanmamız kalabilir.”
Bir şey çok net ve açık: Sentetik biyoloji ile doğanın kurallarına artık uymak zorunda değiliz.
Çeviren: AylinER
https://singularityhub.com/2017/04/12/scientists-hacked-a-cells-dna-and-made-a-biocomputer-out-ofit/#sm.0008xw5hr18ytf3m11nixytbj7iw4

Fikrinizi Değiştirmenizin Ardındaki Sinirbilim

Yeni bulgular, bu sürecin, düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.
Beynimiz her gün çeşitli son dakika kararları ile uğraşıyor: Önümüze çıkan buz tabakasından kaçınmak için yürüyüş şeklimizi
değiştiriyoruz. Seyahat halindeyken mola verebilmek için son anda yol kenarındaki mola yerine kırıyoruz direksiyonu. Tenis topunu
son anda ters vuruş ile karşılıyoruz.
Bilim insanları, planlı bir davranışı aniden durdurma yada değiştirme yeteneğimizin beynin prefrontal korteksindeki tek bir bölge
tarafından kontrol edildiğini uzun süredir biliyorlar. Beyindeki bu alan, planlama ve diğer zihinsel fonksiyonlardan sorumlu. İnsanlar
ve maymunlar üzerindeki diğer beyin bölümleri üzerinde yapılan çalışmalarda, John Hopkins Üniversitesi’nden bir çalışma ekibi, bir
sürü beyin bölgesi arasındaki kompleks nöral koordinasyonu kapsayan son dakika karar vermenin daha önce bilinenden çok daha
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karmaşık olduğunu gördüler. Bu ekibe göre gelişmeler, bağımlılık içeren davranışların bazı özelliklerinin daha net anlaşılmasına ve
yaş ilerledikçe düşme gibi bazı kazaların neden arttığının bulunmasına yardımcı olabilir.
“Neuron” isimli dergide yayımlanan bulgular göstermektedir ki, planlanan davranıştan vazgeçmek, farklı beyin bölgeleri arasında
karşılıklı koordine konuşmalar olması demek. Yani bir karar verdikten milisaniye sonrasında bile fikrinizin değişmesi, bir hareket
yada davranışı değiştirebilmek için artık çok geç olmuş demektir. Beyindeki gerçek zamanlı aktiviteyi gösteren fMRI kullanarak, John
Hopkins ekibi bir karar değiştirmenin prefrontal korteksteki iki alan ve frontal göz alanı arasında ultra hızlı bir iletişim kurulması
gerektirdiğini gördüler. Frontal göz alanı göz hareketlerinin kontrol edilmesi ve görsel farkındalıktan sorumludur.
Kitty Xu, anlık kararlarda ise, bir karar beyinde ne kadar uzun süre tutulması gerekiyorsa, değiştirilmesinin o kadar zor olduğunu
söylüyor. “Planlanmış bir davranışı durdurmanın, farklı beyin bölgeleri arasında son derece hızlı bir koreografi gerektirdiğini gördük.
Gaz pedalına basmakla ilgili kararımızı birkaç milisaniye sonrasında “basma” olarak değiştirsek bile, kaslarımıza “bas” mesajı gitmiş
olduğu için arabayı durduramayız. Bir karar verdikten yaklaşık 100 milisaniye sonra fikrimizi değiştirirsek, planlarımızı başarılı bir
şekilde değiştirebiliriz. Ama 200 milisaniyeden daha fazla süre fikrimizi değiştirmek için beklemişsek, istenilen değişikliği yapmakta
başarılı olamayabiliriz. Yaşlandıkça sinirler arasındaki iletişim yavaşlar ve muhtemelen bu da yukarda bahsedilen bu ufak tefek
kazaların artmasına neden olabilir.”
Bir kararın iptal edilmesiyle alakalı beyin bölgelerini tanımlayabilmek için, yeni bir çalışmada 21 denek kullanıldı. “Sinyali
durdurma görevi” adı verilen nörobilimsel davranış testinde amaç, planlanan bir davranışı iptal etmek. fMRI ile
görüntülenen deneklerden bir ekranı izlemeleri ve ekranda çıktığı anda siyah noktaya bakmaları istendi. Ama siyah noktaya
odaklanmalarından hemen sonra, renkli bir nokta belirdi ve bu da bakışları yeni bir uyarana bakma konusunda kışkırttı.
Siyah noktaya bakmak olan önceki planlarından vazgeçmek durumunda kaldılar. Bilim insanları bu kara verme ve
kararlarını değiştirme aşamalarında beynin hangi alanlarında nöronların ateşlendiğini izlediler. Bulgularını teyit edebilmek
için aynı deneyi bir makak maymunu üzerinde denediler. Elektrot yerleştirdikleri maymunun beyninde de benzer alanlarda
nöronlar arasında ateşlenmeler gözlemlediler.
Vanderbilt Üniversitesi’nden Jeffrey Schall: “Göz hareketlerini ve nöral aksiyonu takip etmek, anlık karar alımlarında hangi
beyin bölgelerinin aktive olduğuna dair kafamızdaki soruları cevapladı. Eğer beynin bir eylemi nasıl durdurduğunu veya
engellediğini anlayabilirsek, insanların seçimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaları yönünde bu süreci
geliştirebiliriz.”
Xu, beynin karar değiştirmesinin ne kadar komplike olduğunu anlamamızın daha hızlı ve güvenli kararlar vermek konusunda bize
yardımcı olacağını düşünüyor. Kısa süre içinde yaşlıların düşmelerinin de engellenebileceğini ümit ediyor.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.scientificamerican.com/article/the-neuroscience-of-changing-your-mind/

Amigdalanın Direk Uyarılması Hafızayı Güçlendirebilir
Bilim insanlarının yeni bir bulgusuna göre, hafıza ve duygusal davranışların düzenlenmesinden sorumlu amigdala,
deneğe resimler gösterilmesinden hemen sonra direk olarak elektriksel uyarılırsa, resimleri sonraki gün hatırlama
olasılığı çok daha yüksek oluyor.
Bilim insanları, birkaç dakikadan fazla süren hafıza artışına yol açan elektriksel beyin uyarımının insanlarda ilk defa
kullanıldığını söylüyorlar. Deneğin sadece uyarıldığı görüntüleri tanımasının kolaylaştığı, ama kontrol görüntülerinin
tanınmasında her hangi bir artış olmadığı görüldü. Deneyler Emory Üniversitesi Hastanesi’nde, kafataslarının içi
görüntülenen 14 epilepsi hastası üzerinde yürütüldü.
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Cory Inman: “Daha sonra daha iyi hatırlanacak anıları etiketleyebildik. Belki bir gün bunu bir cihaz içine
koyarak travmatik beyin hasarları ya da nörodejeneratif hastalıklarla bağlantılı hafif bilişsel bozukluk
yaşayan hastalarda kullanabiliriz. Ama şimdilik sadece bilimsel bir bulgu; tedavisel bir süreç değil.”
Bu bulguları, hafızanın güçlendirilmesi için bir adım olarak görüyoruz. Zamanın özgüllüğü başka deneyleri de
mümkün kılıyor. Çünkü biliyoruz ki, bir görüntüden diğerine bir “taşınma etkisi” söz konusu değil.
Yerleştirilen bir cihaz ile sürekli akım verilmesi demek olan, Derin Beyin Uyarımı (DBU), Parkinson gibi hareket
bozukluklarının görüldüğü hastalıkların tedavisinde kullanılan klinik bir metottur. Ayrıca depresyon gibi psikiyatrik
koşullarda da kullanılır.
Duygusal tepkiler ve korkuyla bağlantılı öğrenme üzerinde amigdalanın anahtar rolü üzerinde çok çalışmalar yapıldı.
Emory’deki bilim insanları da amigdalanın düşük akımlarda uyarımının (0.5 miliamper) duygusal tepkilere, kalp
atımının hızlanmasına yada herhangi bir uyarılmaya yol açmadığından emin oldular. Çalışmaya katılanlar, çalışmanın
her hangi bir aşamasında uyarımı fark etmediklerini söylediler.
Araştırmacılar, hafıza ile ilgili alana çok yakın olmasından dolayı hipokampüsün direk uyarılmasından kaçındılar.
Bunun, bir bilgisayarın ana kartına elektrikli tel sokmaya benzeyeceğini söylediler.
Joseph Manns: “Amigdalayı seçmemizin sebebi, onlarca yıldır fareler üzerinde yapılan araştırmalarda,
amigdalanın hafızayla ilgili diğer bölümler arasında düzenleyici rolü olduğunu görmemizdir.” Manns ve
arkadaşları farelerde elektriksel amigdala uyarımının, görüntüleri daha sonra tanımayı kolaylaştırdığını
göstermişlerdi. İnsan deneyleri ise farelerde uygulanan bu deneye benzetmek üzere uygulandı. Deneye katılanlara ilk
olarak 160 nötr görsel gösterildi. (mesela duygusal yüzler gösterilmedi) Deneklerden bu görsellerin iç mekana mı
yoksa dış mekana mı ait olduğuna karar vermeleri istendi. Görsellerden yarısında denekler, ekranda her görsel
kaybolduktan sonra 1 saniye uyarım aldılar. Uyarım aldıkları ve almadıkları görseller hakkında hemen test edildiler.
Diğer yarısı ise sonraki gün test edildi. 40 tane yeni aldatıcı görsel kullanıldı. Uyarımın, hemen tanıma üzerindeki
etkisi istatiksel olarak çok güçlü değildi. Ama sonraki günkü etkiler çok netti.
Mann: “Bir cihazla yolumuza devam etmeden önce, hafıza modülasyonuyla ilgili beynin içsel mekanizmasını
anlamak istiyoruz.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://medicalxpress.com/news/2017-12-amygdala-human-memory.html
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Bebekler Kuantum Mekaniğini Anlayabiliyor

Temel parçacıkların davranışlarını yöneten kuantum mekaniği, kafa karıştırıcılığı ile ünlüdür. Einstein dahil pek çok
bilimci, bütün bu mevzuya ilişkin kuşku uyandıran bir şeyler olduğunu düşünmüştür. Hatta Richard
Feynman’ın “Kuantum mekaniğini anladığını iddia eden ya delidir ya da yalancı,” diye bir sözü vardır. Tabi onların
hepsi de yetişkin insanlardı ve belki de kuantum mekaniğini anlama şanslarını, bebek bezleriyle birlikte geride
bırakmışlardı.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) makine mühendisliği profesörü ve kuantum hesaplama uzmanı Seth
Lloyd, yeni doğan bebeklerin kuantum mekaniğini içgüdüsel olarak anlayabilen yegane insanlar olduğunu
söylüyor. Geçtiğimiz haftalarda New York’ta beşincisi düzenlenen Dünya Bilim Festivali’nde gerçekleşen bir
panelde, Lloyd temel parçacıkların garip davranışlarını ve bebeklerin nasıl olup da bunu anlayabildiklerini ele aldı.
Kuantum mekaniğine göre parçacıklar ne burada ne de oradadır; aynı anda iki yerde (ve söz konusu iki yer arasındaki
her yerde) bulunmaktadır. Onları minik toplar gibi değil de, bulutlar ya da dalgalar gibi düşünmeye çalışın. Bu
bulanık hâlleri biri onlara bakana dek sürer ve gözlemlendikleri anda tek bir konumu benimserler. Dahası,
bulanıklıkları onların varlık ve yokluk arasında da gidip gelmelerine, duvarlardan geçebilmelerine ve evrenin iki ayrı
ucunda olsalar bile birbirleriyle dolaşık duruma girmelerine izin verir.
Bugün artık fizikçilerin hemen hepsi, sağduyuya aykırı bu kuantum davranışları kabullenmiş durumda. Fakat
kuantum mekaniğinin keşfedildiği ilk yıllarda, alanı geliştiren öncü bilimcilerin kendileri bile bu davranışlar
karşısında kuşkuya kapılmışlardı. Örneğin Einstein “Tanrı zar atmaz,”şeklinde konuşarak, yaşı ileri bilimcilerin
çoğunda görülen bilimsel bağnazlığa düşmüştü. Kuantum mekaniği yasalarının, duyu organlarımızla algıladığımız
dünyadaki deneyimlerimizle uyuşmadığı doğru. İnsan ölçeğindeki nesneler, bilyelerden tutun da fillere kadar her şey
belli bir anda sadece bir konumda bulunabilir. Bulundukları konumdan bir başka konuma geçmek için ise iki konum
arası yolu belli bir hızda katetmeleri gerekir.
Peki neden atomaltı dünya yasaları ile insan ölçekli dünya yasaları farklı? Anlaşıldığı kadarıyla, ne kadar çok
parçacığı birbirine bağlarsanız, bulanıklıkları o derece azalıyor. Kızak köpekleri gibi birbirlerinin
uzaklaşabilmesini ya da garip davranabilmesini zorlaştırıyorlar. O nedenle tekil parçacıklar ölçeğinden, devasa
parçacık toplulukları ölçeğine çıktığınızda, her şey oldukça normal görünmeye başlıyor. Tabi bizim için normal,
çünkü biz çevremizdeki dünyaya alışmış durumdayız. Ana karnından yeni çıkmış bir bebeğin ise henüz hiçbir şeye
alışmışlığı yoktur. İşte bu nedenle, yaklaşık 3 aylık oluncaya dek bebekler için kuantum mekaniği yasaları da insan
ölçeğindeki fiziksel yasalar kadar kabul edilebilirdir.
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Bebeğin karşısına geçip, yüzümüzü elimizle örttükten sonra açıp “Ce-E” diyerek oynadığımız oyun bunu
kanıtlıyor. “Bebekler 3 aylık civarındayken, kuantum mekaniksel içgüdülerini yitirmeye başlıyorlar; yani Ce-E
oynamayı öğrenmeye başlamalarıyla birlikte,” diyor Lloyd. Daha küçük bebeklerin karşısında yüzünüzü kapatırsanız
öylesine bakar ve tepki vermez; sanki birisi kapıdan çıkarak gitmiş gibi olağan karşılar. Benzer biçimde, eğer bir
elektronu göremez olursanız, gitmiş demektir ve herhangi bir yerde olabilir. Bazı başka deneyler göstermiştir
ki, bebeklerin tepkisizliği bir görmezden gelme değildir. Üç aylıktan küçük bebekler bir oyuncak ararken,
oyuncağın B kutusuna koyulduğunu görmüş olsalar bile, daha önceden o oyuncağı A kutusunda bulma deneyimi
yaşamışlarsa, A kutusuna da bakarlar. Çünkü oyuncağı göremedikleri durumda, onun herhangi bir yerde olabileceğini
düşünürler.
“Fakat 3 aylık oldukları zaman Ce-E yaptığınızda size bakarlar, ellerinizin etrafına bakarlar, orada olduğunuzu
bilirler. Oyun bu nedenle işe yarar, çünkü sizin orada olmanız gerektiğini düşünmeye başlamıştır ve siz Ce-e diyerek
bunu onayladığınızda sevinir,” şeklinde açıklıyor Lloyd. Tabi bu düşünceyle birlikte bebeğin kuantum mekaniği
yasaları karşısında duyduğu rahatlık kaybolur. “Bebek, nesne sürekliliği algısı geliştirmiştir ki, bu da kuantum
mekaniksel içgüdülere veda anlamına gelir,” diye ekliyor Lloyd.
Kaynak:
LiveScience.com “’Peekaboo’ Reveals Babies Can Understand Quantum Mechanics”
<http://www.livescience.com/33973-newborn-babies-quantum-mechanics.html/
https://bilimfili.com/bebekler-kuantum-mekanigini-anlayabiliyor/amp/

Kelimelerimiz beynimizi değiştiriyor
Dikkatli olun, çünkü söyleyeceğiniz bir sonraki kelime, gününüzün ve hatta bundan sonraki hayatınızın nasıl
geçeceğini değiştirebilir. Konuşurken seçtiğiniz ‘Yapamam’, ‘Olmayacak’ ve ‘Çok zor’ gibi kelimeler fazla
kullanıldıklarında beynin yapısını değiştiriyor…

Seçtiğiniz kelimeler beyninizin yapısını değiştiriyor
Dikkatli olun, çünkü söyleyeceğiniz bir sonraki kelime, gününüzün ve hatta bundan sonraki hayatınızın nasıl
geçeceğini değiştirebilir. Thomas Jefferson Üniversitesi’ndeki doktorların açıklamalarına göre konuşurken seçtiğiniz
‘Yapamam’, ‘Olmayacak’ ve ‘Çok zor’ gibi kelimeler fazla kullanıldıklarında beynin yapısını değiştiriyor. Aslında
bu kelimelerin etkileri tahmin ettiğinizden çok daha fazla.
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Pozitif kelimeler kullanmak beynin ön lobunu kuvvetlendiriyor
“Words can change your brain’ (Kelimeler beyninizi değiştirebilir), adlı kitabın yazarları Dr. Andrew Newberg ve
Mark Robert Waldmen, kullanılan kelimelerin, fiziksel ve duygusal stresten sorumlu genlerimizin ekspresyonunu
baskılama veya kuvvetlendirme gücüne sahip olduğunu söylüyorlar. Günlük hayatımızda daha pozitif ifadeler
kullanarak beynimizin ön lobunu kuvvetlendirebilir ve daha etkili kullanabilirsiniz.
Ön lobun aktivitesini artırarak doğru karar verme ve karmaşık problemleri çözme yeteneklerini geliştirmek mümkün.
Böylece hayatta karşımıza çıkan konularda kendimiz için daha doğru olacağını hissettiğimiz şekilde karar
verebiliyoruz.
Negatif kelimeler stres hormonu seviyesini artırıyor
Peki çok fazla negatif kelime kullanırsak ne olur? Negatif kelimeler kullanmak beyindeki Amigdala bölgesini
uyararak stres hormonu miktarının artmasına sebep oluyor ve fark edilmese bile gün boyu kendimizi daha gergin
hissediyoruz.
Az miktarda stresin vücut için iyi olduğu düşünülse de fazlasının mental ve fiziksel olarak problemlere yol açtığı
bilinen bir gerçek.
İfade biçimi kendimize ve çevreye olan bakış açımızı etkiliyor
Newberg ve Baldmen’in araştırmalarına göre pozitif kelimeler kullanmak kendimize ve başkalarına karşı bakış
açısını yöneten, beynin parietal bölgesini aktive ediyor. Pozitif bakış açısıyla birlikte sosyal ilişkiler gelişiyor ve ifade
biçimi pozitif kelimelerden seçiliyor. Negatif bir iletişim dili kullanmak ise kişiyi şüpheci ve gergin bir ruh haline
sürüklerken, aynı zamanda da sosyal ilişkileri olumsuz olarak etkiliyor.
Deney aşaması
Pozitif kelime kullanımının insanlar üzerindeki etkisini araştırmak üzere yapılan deneylerde, 35- 54 yaş arası bir grup
yetişkinden 3 ay boyunca her gün kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayan 3 kelime yazmaları isteniyor. 3 ayın
sonunda deneklerin kendilerini daha mutlu ve pozitif hissettikleri sonucuna ulaşılıyor. Deneyin sonuçlarından birisi
de, deneklerin karşılaştıkları olaylarda her zaman pozitif yanları görmeyi öğrenmeleri.
Küçük alıştırmalar ve yaşantımıza etkileri
Sinirliyken bizi rahatlattığını sanarak sonradan pişman olacağımız birçok şey söyleyebiliriz. Bunun sebebi gerginlik
esnasında beynin ön lobundaki mantıksal düşünme bölgesinin inaktive edilmesidir. Sinirliyken düşünmeden hareket
edip reaksiyon göstermemizin sebebi ‘amygdala hijacing’ yani ‘duygusal ele geçirme’ ile açıklanmaktadır. Bu
durumun önüne geçmek için pozitif ifadeler kullanarak ön lobu eğitmek mümkündür. Böylelikle sinirli anlarda bile
kontrolü kaybetmeden iletişim kurmak daha kolay hale gelir.
Eğer siz de yaşantınızda, negatif söz ve düşüncelerin gereğinden fazla yer ettiğini düşünüyorsanız, seçtiğiniz
kelimelere odaklanarak ve her gün sizi mutlu eden 3 şeyi bir kağıda not ederek alıştırmalara başlayabilir ve
hayatınızdaki değişime bizzat şahit olabilirsiniz.
Kaynak : http://sonsuzsifa.com/blog/kelimelerimiz-beynimizi-degistiriyor/
Ana kaynak: lifehack.com
Kaynak: http:// www.uplifers.com
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Eski Çin Tıbbının Bir İncelemesi

En popüler iki alternatif tedavi: Ayuverdik tıp ve geleneksel Çin Tıbbıdır.

Ayuverda
Ayuverda Doktorları, bizim içselimizi ve dış çevreleri yöneten 3 ana enerjiye inanıyorlar: hareket, transformasyon ve yapı.
Sanskiritçede bunlar; Vata (rüzgar), Pitta (ateş) ve Kapha (toprak) olarak adlandırılır ve zihin ve bedenin çeşitli özelliklerinden
sorumludurlar. Her birimizin doğası, bu üçünün bize özgün oranda şekillenmesi ile meydana gelir. Bu üç elemente “dashas”
denir. Hastalıklar da bu dashaların yani bu üçünün dengesinin bozulduğunda meydana gelir.
En çok bilinen ayuverda; yoga ve meditasyondur.
Bazı bitkilerle yapılan çalışmalar sonrasında bu bitkilerin kanseri tedavi edebildiği ortaya çıkmakta. Bunların içeriğinde Withaferin
A, Sanjeevani, Mangostan, MAK-4 ve-5,ve AKBAmevcut. İngiltere Kanser Araştırma Merkezinde yapılan çalışmalar
neticesinde; bu maddeler kanserli hücrelerin büyümesine ya da gerilemesine neden olmakta.
Ancak, bir ayuverdik bitki diğerlerinden daha ön plan çıkmakta: “Withania somnifera” ayrıca “Ashwagandha” olarak
da bilinmekte. Bu bitki, daha güçlü, dayanıklı olmayı sağlıyor,mide ülserine iyi geliyor, akciğer ve yumurtalıklarla ilgili
kanserleri tedavi ediyor, hafızayı güçlendiriyor ve sinir hücrelerindeki dendritlerin gelişmesini sağlıyor, endişeyi azaltıyor,
Alzheimer da dahil nörojeneratif bozuklukların seyrinde gerileme kaydedilmesini sağlıyor. Ancak, yine de ayuverda
doktorlarının yazdığı reçeteler neticesinde alınan bitkisel ilaçlara temkinli yaklaşmakta yarar var. Örneğin; bedenin arınması, temizliği
çin yapılan lavman, Parkinson hastalığını tedavi etmede yararlı olurken, vücut dokusunun aşırı su kaybetmesiyle birlikte midebağırsak kanalındaki organlara hasar verebiliyor.
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Washington Üniversitesi’ndeki araştırmalara göre; düzensiz, kontrolsüz kullanılan ayuverdik bitkilerin içinde ağır metaller
bulunmakta; test edilmişi ürünlerin %20’sinde kurşun, civa, arsenik ya da bu ağır metal karışımları bulunmuş. Ayuverdik
bitkilerin potansiyel riskinin, tedavisinden daha fazla olup olmadığı net da değil.

Geleneksel Çin TIbbı (GÇT)
Geleneksel Çin Tıbbının kökleri Taozime dayanıyor.
Bu dal, bir kaç kelime ile açıklanabilir: Qi(herşeyin enerjisi), ying ve yang (karşıt enerjilerin dengesi), ve meridyenler (enerji
akışının geçtiği kanallar)
Geleneksel Çin Tıbbı doktorları, insan bedenin entegre bir bütün/bütünleşik olduğuna inanıyorlar. Doğayla bağlantılı olarak,
bizlerin kendiliğinden, doğal şifa becerimiz olduğunu düşünüyorlar. Bu geleneksel Çin Tıbbına ait pek çok uygulama var, ancak bu
makalede Çin bitki tıbbı ve akapunkturdan bahsedilmekte.Çin bitki tıbbında yer alan bitkilerin ile tedavisel, iyileştici etkileri
mevcut. Örneğin; Ji-sui-Kang adlı bitkisel ilacın, farelerde öngörülen omurilikteki hasarları tedavi ettiğini tespit eden
çalışma Restrotative Neurology and Neuroscience adlı dergide yer almıştır. Ayrıca, gliomas-gliyomlar diye bilinen agresif beyin
tümörlerini tedavide pek çok bitkisel derivatif yararlı görülmüştür. Hong Kong Polytechnic Üniversitesi’den Yong Lu, galik asit,
ursolik asit, polifilin D, spica prunella, Paris polifilla, gibi bunların tümünün tümör hücre dizilerinde sitotoksik etkileri
olduğunu tespit etmiştir. Ancak, pek çok standart kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda olduğu gibi bunların da sağlıklı hücre
kaybı gibi yan etkileri mevcuttur. Diğer bazı Çin bitkileri, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarını tedavide çok yararlı
olmaktadırlar.

Bu Çin bitkilerinden oluşan ilaçların yararlarının yanında alternatif tıptaki güvenirliliği de incelenmektedir. The Scientist dergisi,Çin
bitkisi yan ürünü “Aristolochic asit”in tehlikelerine yer vermiştir. Bu bitki, kirçelenme, eklem iltihabı, doğum sonrası plasentayı
iyileştirmede,ve yılanları kovmada yararlı olsa da, kanser yapabilen ve nörotoksik etkilere de sahiptir.
Bu bitkilerin tam tersine akupunktur ise, genel olarak etkili görülmese de güvenli kabul edilmektedir. Bir akupunuktur terapisinde
mikro iğneler bedende tespit edilen meridyenlerdeki noktalara batırılıyor. Daha modern bir versiyonu da elektroakupunktur.
Akupunktur noktalarına elektrik akımları verilerek uygulanıyor.
Ancak, problem; akapunkturun potansiyel değeri konusundaki “fayda-tesir paradoksu”. The Scientist dergisine göre; akapunktur ya
hastalarda bir plasebo etkisi yaratmakta ya da bu iğnelerin 400 akupunktur noktasına batırılmasının bazı Çin doktorlarına göre,
kişinin yaşam gücü olan kilitli Qi enerjisini açması gibi yararı var.”

140

The Scientist dergisi, akupunkturun hastalıklarda rahatlatıcı etki oluştırmasını, 2 olası teori ile şu şekilde açıklamakta; “akupunktur
ya adenosin’in lokalize salınımıdır ya da bağ dokularının rahatlamasıdır.”

İngiltere Kanser Araştırma Merkezi, akupunkturun sinirleri tetiklemesi ile endrofin ve serotonin salgılamasına neden
olduğunu da açıklamakta.
Bu kadim ve eski sistemler, mistik ve metafizik öğretilere dayanmakta ve bilim amprik kanıt peşinde olduğu için, spiritualite ile bir
türlü uzlaşamıyor. Ancak, bu, uzlamaş çabasından yine de vazgeçmemeliyiz. Mantıksal gerekçeleri aşan, anlamadığımız şeylerin
olduğunu da aklımızda tutmamız lazım.
Çeviren : AylinER
http://brainworldmagazine.com/examining-ancient-eastern-medicine/ ‘dan özet şeklinde çevrilmiştir.

GELECEK (FUTURE)
Düşünün, tahayyül edin, 1998 de KODAK ta 170 000 kişi çalışıyordu; şirket ürettiği fotoğraf kağıtlarının %85 ini
dünya çapında satıyordu.

Birkaç yıl içinde fotoğraf kağıdı üretimine gerek kalmadı ve şirket iflas etti.
Kodak Şirketine yazık oldu? Önümüzdeki 10 yıl içinde diğer birçok endüstri alanında çok şeyler olacak.
İnsanların çoğu değişimi anlayamıyor bile. 1998 yılındayken, çok değil üç yıl sonra 2001 de fotoğraflarınızı film
kağıdına çekmeyeceğiniz aklınıza gelmiş miydi.?.
Dijital kameralar 1975 yılında icat edildi. İlk kameralar sadece 10 000 piksel kabiliyetindeydi, sonrakiler Moore
Kanununu izledi.
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(Moore Kanunu: Çok hızlı artışla ilgili bir elektronik kanunu)
Bütün üstel teknolojilerde olduğu gibi Dijital kameralar uzunca bir süre hayal kırıklığı yarattı ama daha sonra, sadece
birkaç yıl içinde, film fotoğrafçılığına göre çok üstün olduğu kanıtlandı ve fotoğrafçılıkta kullanılan başlıca yöntem
haline geldi.
Şimdi aynı şey yapay zeka, sağlık, elektrikli/otomatik (şoförsüz) araçlar, eğitim, üç boyutlu baskı, tarım ve diğer
konularda da oluyor.
Dördüncü endüstri devrimine hoş geldiniz! Üstel yazılım teknolojisine hoş geldiniz!
Bu yazılım kabiliyeti 5-10 yıl içinde geleneksel endüstri yöntemlerinin büyük bölümünü yok edecek.
UBER’in sadece bir yazılımdan ibaret olduğunu, şirketin kendine ait bir tek otomobili bile olmamasına rağmen
dünyanın en büyük taksi şirketi olduğunu hatırlatmak isterim.
Aynı şekilde AirBnB; binası, oteli, moteli yok ama dünyanın en büyük otel İşletmecisi (şirketi)
*
YAPAY ZEKA: Bilgisayarlar dünyayı anlama ve yorumlama konusunda kat be kat üstün.
İçinde bulunduğumuz yıl bir bilgisayar dünyanın en iyi “GO PLAY” (Damaya benzer, çok zor bir uzak doğu oyunu)
oyuncusunu yendi.
Bu olay, tahmin edilen tarihten on yıl önce gerçekleşmiş oldu.
ABD’de genç avukatlar işsiz. Avukatların ilgilendiği çok karmaşık olmayan hukuki konularda gerekli öneri
veya çözüm yollarını saniyeler içinde ve %90 doğrulukla ”IBM Watson programından” alabilirsiniz.

Aynı işlem avukatlarla yapılırsa doğruluk oranı %70 den fazla çıkmıyor.
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Eğer hukuk tahsili yapıyorsanız hemen bırakın. Yakın gelecekte avukat sayısı bugünkünden %90 daha az olacak,
sadece özel konularda yetişmiş olanlar kalacak.
*
WATSON kanser teşhisinde sağlık personeline yardımcı oluyor. WATSON TARAFINDAN YAPILAN KANSER
TEŞHİSİ, normal insan tarafından yapılana göre DÖRT kat daha doğru ve kesin.
FACEBOOK tarafından geliştirilen “Model Tanıma Yazılımı” insan yüzünü insandan daha iyi tanıyor.
2030 yılında bilgisayarlar insanlardan daha akıllı hale gelecek.

ŞOFÖRSÜZ ARAÇLAR: 2018 yılında ilk şoförsüz araçlar yollarda görülecek. 2020 yılı civarında günümüzün
otomobil endüstrisi çökmeye başlayacak.
Özel bir aracınızın olması gerekmeyecek. İhtiyaç duyduğunuzda telefonla araç isteyeceksiniz, araç kapınıza gelecek
ve sizi gitmek istediğiniz yere götürecek.
Park etme sorunu ortadan kalkacak, gittiğiniz mesafenin karşılığı olan ücreti ödeyeceksiniz. Seyahat sırasında işinizi
yapabileceksiniz, zaman kaybınız olmayacak.
Çocuklarımız araba sahibi olmak ve ehliyet almak zorunda kalmayacaklar.
Böyle bir düzenleme için %90-95 daha az sayıda araca ihtiyaç olacağından şehirler değişecek. Eskiden Araç park
sahası olarak kullanılan alanlar yeşil parklara dönüştürülecek.
Her yıl dünyada meydana gelen trafik kazalarında 1,2 Milyon kişi hayatını kaybediyor. Bugün her yüz bin km’de bir
kaza meydana geliyor.
Otopilotla yönetilen araçlarda kaza miktarı her 10 Milyon km’de bire düşecek. Her yıl milyonlarca insan hayatı
kurtulacak. Araç üreten şirketlerin çoğu iflasın eşiğinde olacak.

Tesla, Apple, Google gibi teknoloji şirketleri devrimsel bir yaklaşımla tekerlekli bilgisayarlar üretirlerken, geleneksel
araç şirketleri evolusyoner bir yaklaşımla daha iyi araçlar üretecekler.
Audi ve Volkswagen’de çalışan birçok mühendisle konuştum, TESLA’dan çok korkuyorlar.
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Kaza olmadığı için sigorta şirketleri büyük sorunlarla karşılaşacaklar, sigorta bedelleri 100 kat azalacak. Bugünkü
araç sigortalama modeli ortadan kalkacak.
*
Arsa, arazi ev alım satım işleri de değişmek zorunda kalacak. İnsanlar işe giderken bile çalışabilme imkanına
kavuşacakları için, uzak da olsa daha güzel ve doğaya daha yakın yerlere taşınacaklar.
2020 yılına kadar yollardaki araçların büyük kısmı elektrikli olacak. Etrafı kirletmeyen, maliyeti oldukça düşük
elektrikle çalışan araçlar kullanıldığından şehirler daha temiz ve daha sessiz hale gelecek.
Güneş enerjisi ile çalışan araçlar tahmini olarak 30 yıl sonra görünüyor. Fakat etkilenmeleri şimdiden izliyoruz.
Geçen yıl dünya çapında açılan Güneş Enerjisi İstasyonu sayısı fosil yakıt istasyonu sayısından fazla oldu Güneş
enerjisi maliyetleri o kadar düşecek ki bütün kömür şirketleri 2025 yılına kadar faaliyetini durduracak.
Ucuz elektrikle birlikte ucuz ve bol su da gelecek. Bir metre küp tuzlu suyu içme suyu haline getirmek için sadece 2
kW elektriğe ihtiyaç olacak.
Dünya üzerinde çok yerde yeterli su var ama içme suyu yeterli değil. İnsanların istedikleri an istedikleri kadar
(maliyeti yok denecek kadar az) suya sahip olduklarında neler olabileceğini bir düşünün.
*
SAĞLIK: Tricorder X in fiyatı bu yıl açıklanacak. İlaç şirketleri cep telefonu ile birlikte çalışarak retinayı tarayan,
analiz için kan ve nefes örneği alıp 54 değişik test yaparak hangi hastalık varsa ortaya çıkaran “Tricorder” adı verilen
bir tıbbi cihaz üretiyor.
Cihaz oldukça ucuz olacağından birkaç yıl içinde dünya üzerindeki herkes hemen hemen hiç harcama yapmadan en
üst düzeyde sağlık hizmetine kavuşacak.
*
ÜÇ BOYUTLU BASKI: Önümüzdeki on yıl içinde en ucuz üç boyutlu (3D) Baskı cihazının fiyatı 18 000
Dolardan 400 Dolara düşecek. Aynı zamanda cihazlar 100 kat daha hızlı hale gelecek.

Bütün önde gelen ayakkabı firmaları bu günden bu cihazlarla ayakkabı üretmeye başladı.
Uzak hava alanlarında uçak yedek parçalarının 3D yazıcıyla üretimine başlandı.
Uzay istasyonunda 3D yazıcı kullanılıyor. Bu sayede ihtiyaç duyulan yedek parça veya malzeme yerinde
üretilebildiğinden geçmişte olduğu gibi büyük miktarda yedek parça taşınmasına gerek kalmıyor.
Bu yılın sonuna kadar yeni akıllı telefonlarda 3D tarama kabiliyeti olacak. Bu sayede kendi ayaklarınızın ölçüsünü
çıkararak en uygun ayakkabıyı evde üretebileceksiniz.
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Çin’de 6 katlı bir iş merkezi 3D ile üretilerek tamamlandı.
2027 yılına kadar bugün geleneksel yöntemlerle üretilmekte olan malzemenin %10 u 3D ile üretilmiş olacak.
*
İŞ İMKANLARI: Belirli bir sahada iş hayatına atılmayı düşünüyorsanız, kendinize sorun; “Bu işi
gerçekleştirebilecek miyim?” Cevabınız evet ise; “Bunu daha erken nasıl yapabilirim” konusuna odaklanın.
Tasarladığınız iş telefonunuzla yapılamıyorsa, fikrinizi unutun. 20’nci yüzyılda başarı için tasarlanmış herhangi bir
fikir, 21’inci yüzyılda başarısızlığa mahkum olabilir.
*
MESLEK: Bu günkü mesleklerin (işlerin) %70-80 i önümüzdeki 20 yılda yok olacak. Pek çok yeni mesleğin ortaya
çıkacağı kesin, ancak böylesine kısa bir zaman aralığında yeterli sayıda yeni meslek ortaya çıkar mı, sorusunun
cevabını henüz bilemiyoruz.
*
TARIM: Önümüzdeki yıllarda “TARIM ROBOTLARI” 100 Dolara satılacak. üçüncü dünya ülkelerindeki çiftçiler
arazilerinde bütün gün çalışmak yerine tarım robotunu yöneten birer yönetici olacaklar.
Aeroponiklerin (topraksız yetiştirilen bitkiler) daha az suya ihtiyacı olacak.
Dana eti üreten ilk PETRI tabağının (bakteri üreten tabak) ürettiği et 2018 yılında danadan elde edilen etten daha
ucuz olacak.
Şu anda, tarıma elverişli arazinin % 30’u büyükbaş hayvan üretimi için kullanılıyor. Hayvan yetiştirmek için bu
araziye ihtiyacınızın kalmadığını düşünün.
Böcek proteinini kısa süre içinde piyasaya sürecek girişimler var. Böcek proteini etten daha fazla protein içeriyor.
Halen çoğu insan böcek yeme fikrine soğuk bakmasına rağmen “Böcek Proteini” alternatif protein kaynağı olarak
adlandırılıyor.
*
MOODIES: Hangi ruh hali içinde bulunduğunuzu söyleyen ‘Moodies’ adında bir uygulama var.
2020’ye kadar yüz ifadenizden yalan söyleyip söylemediğinizi tespit edebilecek uygulamalar geliyor. Tartışanların
doğru veya yalan söylediklerinin kolayca anlaşılabildiği politik bir tartışma izlediğinizi düşünün.
*
BITCOIN (BTC- Elektronik Para Birimi): bu yıl ana para birimlerinden biri olabilir, hatta varsayılan rezerv
para birimi haline bile gelebilir.

*
EĞİTİM: Afrika’da ve Asya’da en ucuz akıllı telefonlar şimdiden 10 Dolara satılıyor.
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2020 ye kadar insanların büyük çoğunluğu, dünya klasında eğitim ve bilgiye ulaşmayı sağlayacak, akıllı telefon veya
benzeri bir kolaylığa sahip olacaklar.
Her çocuk sanat, mühendislik, tasarım, dil, bilim, müzik, matematik vb konularda eğitim almak için KHANS
ACADEMY veya benzeri diğer imkanları kullanabilecek.
*
UZUN YAŞAM: Şimdi ortalama ömür yılda üç ay uzuyor. Dört yıl önce 79 yıl olan ortalama ömür şimdi 80 yıl.
Aynı zamanda şimdi üç ay olan yıllık artış da artıyor. 2036 yılına kadar yıllık artış yılda 12 ay (bir yıl) olabilir.
Bu nedenle hepimiz çok uzun süre yaşayabiliriz, muhtemelen 100 yaşının çok üzerine kadar.
Bunlar bugünün bilim ve teknolojisine göre bilebildiklerimiz. Kim bilir gelecekte daha neler olacak, tam anlamıyla
büyüleyici.!.
Ürkütücü…
Heyecan verici…
Tabi ki “Dünya bizi kıskanıyor ” demeyenler için.

Uyumadığınızda Beyninizde Neler Oluyor?

KAYIP ANILAR
Temporal lobtaki ay şeklindeki yapı olan “hipokampus”, uyanık zihin yeni bilgi öğrendiğinde, belirgin,
farklı bir nöral aktivite sergiler. Bilim insanları, bilginin kalıcı olmasına yardımcı olmak için beynin daha sonra
uykudayken aynı aktivite kalıbını yeniden, tekrar çalıştırdığına inanmaktalar. Dolayısıyla, uykusuz kalmak,
uzun süreli hazıfa kaybına neden olmakta.

KIZGINLIK
Uykusuzluk, olumsuz deneyimlere odaklanmayı, yüz ifadelerini yanlış yorumlamaya ve kavga çıkarmaya
neden olmakta. Duygusal değişkenlik, belki de beyin bölgeleri arasındaki iletişim kopukluğunun bir ürünü
olabilmekte. Çok iyi dinlenmiş bir beynin fMRI’da incelenmesi sonucunda, iyi dinlenmiş bir beynin amigdalası
(duygusal proses için önemli olan bir limbik sistem yapısı) ile orta prefrontal korteksi (duyguları düzenlemeye
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yardım eden bölge)arasında bağlantı oluştuğu görülmüştür. Uykusuzluk bu iki bölge arasındaki bağlantıyı
kesmekte ve amigdalanızın ve ruh halinizin daha aktif olmasına, taşkınca davranmanıza sebep olmakta.

ZEKA BOZULMASI
Az uyuduğunuzda, zeka gerektiren yorum ve açıklamalar o kadar kolay açığa çıkmaz. Uykusuzluk,
örneğin; sohbet sırasında konu değiştirme gibi bilişsel işleyişleri etkiler. Bilim insanları, uykusuz insanların
farklı nesnelerin kullanımlarını listemeleye çalıştıklarında “alt frontal girus”ta aktivitenin arttığını tespit
ederler. Beyin gerilmiş, gerginleşmiş bilişsel işlevleri telafi etmek için uyumsuz, farklı düşünmeye yönelir.

HALÜSİNASYONLAR
Uykusunu almış, iyi dinlemiş beyin, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt etmek için ses, ışık, koku
gibi uyarıcıları filtreler ve duyusal aşırı yüklemeleri önler. Beyin gelen bilgileri filtreleme yapamazsa, kaos
olur. Uykusuz kalan insanlar, nesnelerin de dahil olduğu pek çok şey hakkında varsayımlarda bulunurlar.

DALGINLIK-AKLIN BİR KARIŞ HAVADA OLMASI
Zaman zaman hepimiz odaklanamayız. Ancak, insanlar uykusuz kaldığında, dikkat aralıklarıyla bağlantılı
beyin aktivitesi değişir. Uykusunu alan bir kişideki bu aralıklar uyumlu olur, bu da şu anlama geliyor; temel
olarak sıkıldığımızda dikkatimizi veremeyiz. Uykusuz insanlar, ilgilerini kaybedip, dalgınlaştıklarında, bozulmuş
görsel algısal işleyiş sergilerler. Kısacası; uykusuzluk sizi arkadaşlarınızdan sıkılmanıza, onlara ilgisiz kalmanıza
neden olabilir.

YANLIŞ ANILAR
Uykusuz beyinler, anıları başarılı bir şekilde kodlamada başarısız olurlar. Bir araştırmada, insanların,
uykusuz bir geceden sonra, gözlemledikleri olaylara farklı bilgiler ekleme eğiliminde oldukları tespit edilir.

SEREBRAL DARALMA
Bir araştırma göstermektedir ki; uykusuz kalan sağlıklı yetişkinlerin, frontal, temporal ve parietal loblarının
hacminde azalma olur.

GEVELEYEREK KONUŞMA
Temporal lob, lisan, dili proses etme ile ilişkilidir ve uykusunu alıp, iyi dinlenen beyinlerde bu bölge
oldukça aktif olurken, uykusuz beyinlerde aktif olmayıp, kişi ifade etmede zorlanır.

CRONUT (Kurosan ile Donat karışımı bir yiyecek) CÜMBÜŞÜ
Uykusuzluk, karar vermeyi kontrol eden frontal lobdaki aktiviteleri azaltır ve korkuyu algılama
konusunda etkin olan amigdaladaki faaliyetleri de artırır. Frontal lobtaki düşüş ve amigdaladaki artış,
yargılarda körelmeye neden olurken arzularda da çoğalma olur.

RİSKLİ KARARLAR
Uykusuz kişiler, ekonomik açıdan karar vermeye hazırlandıklarında, frontal kortesteki beynin ödül merkezi,
kazanmayı ümid ederek (para yapma) coşar. Ancak, riskli seçenekler başarıya ulaşmazsa, kişilerin ceza ve
hoşnusuzluğa dair olan beyin bölgesinde (anterior insula) aktivite düşer. Bu da onların, uykusunu almış kişilere
göre para kaybetmelerinin umurlarında olmadığını gösterir.

BEYİN HASARI
Uykusuzluk, beyin sapındaki beyin hücrelerini öldürür. Hafta sonları öğlene kadar uyarak, uykusuz
kaldığınız geceleri yakalamayı düşünmeyin. Çünkü bu hasar, onarılmayabilir.
Çeviren : AylinER
Kaynak : MIC https// mic.com
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Beyniniz Kuantum Beyin mi?
Neden “Dahi” Bir Bilim İnsanı Bilincin Kuantum Seviyeden Açığa Çıktığını Düşünmekte?
İnsan bilinci zamanın en büyük gizemlerinden bir tanesidir. Senin “sen” olduğunu nasıl biliyorsun? “Ben” olma hissi,
zihninde mi oluyor yoksa beden mi onu yaratıyor? Bazı kimyasal veya bitkilerin yardımıyla “değiştirilmiş” bir bilinç
haline girdiğinde gerçekten ne oluyor? Hayvanlar da bilinçli mi?… Kendini bilme-özfarkındalık konusundaki bu
temel enigmanın bilimsel sorgulamaların en ön safhasında yer alması gerektiğini düşünseniz de, bilim bu sorulara
henüz güçlü cevaplar bulmuş değil.
Bilinci düşünmenin bir yolu; onu beyninizde gerçekleşen sayısız hesaplamaların bir yan ürünü olarak
düşünmektir.

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden sinirbilimci Giulio Tononi tarafından oluşturulan “entegre edilmişbütünleşmiş bilgi teorisi”, bilinçli tecrübe, beynimize gelen büyük miktardaki bilginin bir bütünleştirme, birleştirme
olduğu ve bu tecrübenin indirgenemez olduğunu önermektedir. Beyniniz, duyusal ve bilişsel girdilerden oluşan
gelişmiş bir bilgi ağını birbirine bağlar.
Bilincin global çalışma alanı teorisini geliştiren La Jolla, Kaliforniya’daki Nörobilim Enstitüsü’nde sinirbilimci
olan Bernard Baars, belki de bilincin sadece bir hafıza bankasından beynin çevresine bilgi yayma-yayınlama
eylemi olabileceğini belirtmekte.
Ancak, sinirbilim yoluyla bilincin doğasını anlama girişimlerimizin, kuantum mekaniği dahil edilmeden başarısızlığıa
uğrayacağını düşünenler de var.. Dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi’nde matematiksel fizikçi olan Sir Roger
Penrose, özellikle, bilincin kuantum kökenlerine, sahip olduğunu, orijininin kuantuma dayalı olduğunu
düşünmekte.
Penrose, Arizona Üniversitesi’nde eğitmen olan anestezi uzmanı Stuart Hameroff ile birlikte zihnin Yönetilen
Nesnel İndirgeme (OrchOR) teorisini ortaya koyarlar. Bu teori biraz tuhaf gözükse de Roger Penrose’un pek çok
kişi tarafından dünyanın en parlak kişilerinden birisi kabul edilmesine neden olan kozmoloji ve genel görelilik
konusuna katkıları nedeniyle, kolayca gözardı edilemez. Sir Roger Penrose ayrıca Stephen Hawking ile kara delikler
hakkında yaptığı ödüllü çalışmasıyla da tanınır. Fizikçi Lee Smoli bir keresinde Roger Penrose için: “Hayatımda
tanıdığım, çok az rastlanan “dahi” insanlardan bir tanesi.”
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Penrose, bilincin hesaba dayalı, bilgisayımsal olmadığına inanıyor. Farkındalığımız bir makinenin
yapabileceğini yapan, basit mekanik bir yan ürün değildir. Bilinci anlamak için, fiziksel dünya ile ilgili
anlayışımızda devrim yapmaya ihtiyacımız vardır. Penrose, özellikle, bilincin ne olduğunun cevabının,
kuantum mekaniğinin derinliklerindeki bilgide yatıyor olduğunu belirtiyor.
Nautilus’un Steve Paulson’la yaptığı bir röportajda Penrose, kuantum bilgi birimleri (kübitler) anlık hesaplama
yapılana kadar çoklu halde kaldıklarını ve buna “kuantum eşfazlılık” dendiğini, ve anlık hesaplama ile de çok
sayıda şeyin birlikte tek bir kuantum halini alıdığını açıklamak için kuantum bilgi işleminden örnek verir.
Ve bu noktada Penrose teorisi için, Stuart Hameroff’un kuantum eşfazlılığın “mikrotübül “denilen protein
yapılarında yer aldığı çalışmasından yararlanır. Bu mikrotübüller, beynimizdeki nöronların içinde bulunur ve
belleği ve bilgiyi depolayabilir ve işleyebilir.
Penrose ve Hameroff, mikrotübüllerin, bilinçli farkındalığımızı düzenleyen, planlayan kuantum araçları
olduğunu düşünüyorlar.
Bu teori bilim camiasında pek çok kişi tarafından benimsenmedi. Onlar beynin “sıcak, ıslak, gürültülü” olmasından
dolayı kuantum prosesini sürdüremeyeceğini düşünmekteydiler. Bir başka fizikçi Max Tegmark, beynin bu fikri
gerektiği kadar hızlı düşünemeyeceğini bile hesapladı! Hawking bile bu fikre sıcak bakmayarak, Penrose’a kendi
uzmanlık alanında kalması gerektiğini söyledi!.
2013 yılında Japonya’da Japon araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmada, araştırmacılar
mikrütübüllerdeki titreşimler tespit ederek Penrose ve Hameroff’un teorisine kanıt oluştururlar.Penrose ve
Hameroff daha sonra, bir kişinin bu titreşimler üzerindeki beyin uyarımına odaklanarak, “zihinsel, nörolojiksel ve
bilişsel koşullar”dan muhtemelen yararlanabileceğini ortaya koysalar da halâ bu bilinç teorisi pek fazla bir gelişme
göstemeyen bir alanda yer almaktadır.
2017 yılında, Sir Roger Penrose, insan bilincini fizik yoluyla incelemek ve onu herhangi bir potansiyel yapay
zekadan ayırmak adına Penrose Enstitüsü’nü hizmete sokar.
Çeviren : AylinER
http://bigthink.com/paul-ratner/why-a-genius-scientist-thinks-our-consciousness-originates-at-the-quantum-level.amp
İLGİLİ
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İnsan Bilinci Entropinin Yan Etkisi

İnsan beyni, evreni oluşturan yıldızların hammaddesiyle aynıdır. Yeni bir araştırmada ise, ikisi arasındaki tek ortak
noktanın bu olmayabileceği iddia ediliyor.
Tıpkı evren gibi beynimiz de düzensizliği çoğaltmak üzere- entropideki gibi- programlanmış olabilir. Bilincimizde
bunun sadece bir yan etkisi olmuş olabilir.
İnsan bilincini anlama arayışı-kendimizin ve çevremizin farkında olma yeteneğimiz- yüzyıllardır devam etmektedir.
Bilinç insanoğlunun çok önemli bir parçası olsa da, araştırmacılar hala bilincin nereden kaynaklandığını ve de neden
bilincimiz olduğunu tam olarak bilemiyorlar.
Ama Fransa ve Kanada’daki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma yeni bir olasılık ortaya atmaktadır:
Peki ya bilinç, beyinlerimizin bilgi hacmini artırmasından dolayı doğal olarak oluşuyor ise? Başka bir deyişle,
beynimizin entropiye doğru ilerlemesinin yan etkisi olarak bilincimiz oluşuyorsa?
Entropi basit olarak, bir sistemin düzenden düzensizliğe doğru gelişimini tanımlar. Bir yumurta hayal edin:
Yumurtanın sarısı ve beyazını düzgün bir şekilde birbirinden ayırabildiğinizde düşük entropiye sahiptir. Yumurtayı
çırptığınızda ise yüksek entropiye sahiptir. Olabileceği en yüksek entropiye ulaşmış olur.
Pek çok bilim insanı evrenimize de aynı şeyin olduğuna inanıyor. Büyük Patlamadan sonra, evrenimiz adım adım
düşük entropiden yüksek entropiye doğru ilerliyor. Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi sadece bir sistem
içinde ilerleyebilir. Bu da zamanın neden sadece ileri doğru hareket ettiğini açıklayabilir.
Araştırmacılar aynı fikri beynimizdeki bağlantılarda da uygulamaya karar verdiler.
Toronto Üniversitesi ve Paris Descartes Üniversitesi’nden bir ekip, istatiksel mekanik denilen bir olasılık teorisi
kullandılar ve 9 insanın beynindeki nöron ağlarının modelini çıkardılar. Bu 9 kişiden 7sinde epilepsi hastalığı vardı.
Özellikle nöronlar arasında senkronizasyon olup olmadığını inceliyorlardı. Beyin hücrelerinin bağlantılı olup
olmadığını anlamak için nöronların uyumlu hareket edip etmediklerine bakıyorlardı.
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2 veri setine baktılar: İlk olarak, denekler uykuda ve uyanık iken bağlantı şekillerini karşılaştırdılar. Daha sonra da, 5
epilepsi hastasının atak geçirdikleri ve de normal-tetikte oldukları- zamanda yaşadıkları arasındaki farklılıkları
incelediler.
Her iki durumda da, aynı eğilimi gördüler: deneklerin beyinleri tam bilinçli durumdayken çok yüksek entropi
sergilediler.
Son derece basit bir sonuca ulaştık: Normal tetikte-uyanık durumlarda, beyin ağları arasındaki olası iletişim şekilleri
çok fazla sayıdaydı. Bu da en yüksek entropi değerlerini göstermektedyi.
Bu da araştırmacıları, konu üzerinde tartışmalara yönlendirdi: Bilinç, bilgi değişimini artırmaya çalışan bir sistemin
“ortaya çıkan bir özelliği” dir.
Daha fazla ilerleyemeden, konu üzerinde oldukça büyük sınırlandırmalarımız var. Özellikle de üzerinde çalışılan
örnek sayısı bu kadar az olduğu için. Sadece 9 denekten alınan sonuçlar ile nihai bir şey söylemek zor. Özellikle de
herkesin beyni farklı durumlarda çok az farklılık göstermişken.
Çalışmaya katılmamış olan, İngiltere Lancaster Üniversitesi’nden fizikçi Peter McClintock, sonuçların ilginç
olduğunu, ama çok daha büyük rakamlarda ve de beyin başka durumlardayken- mesela denekler anestezi altındaykenyeniden uygulanması gerektiğini söyledi
Ama ileriki araştırmalar adına güzel bir başlangıç. Beyinlerimizin neden bilinçli olduğuna dair yeni bir hipotez ortaya
attığı için de dikkat çekici.
Ekip, sonuçları ileri taşımayı hedefliyor. Farklı bölgelerin termodinamik durumlarını ölçerek, olanların gerçekten
entropi mi yoksa başka bir tür organizasyon mu olup olmadığını anlamaya çalışıyor.
Ayrıca deneylerini genel bilişsel davranışa taşımak istiyorlar. Mesela, kişiler bir konu üzerinde yoğunlaştığında ve de
hiçbir şey düşünmediklerinde nöral organizasyonun nasıl değiştiğini görmek istiyorlar.
“Beynin organizasyonunun bilincimizi nasıl etkilediğini anlamaya daha yeni başlıyoruz. Ama bu çok
büyüleyici bir başlangıç. Şunu da unutmayalım ki, evreni yöneten kanunlar ile hepimiz birbirimize bağlıyız.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.sciencealert.com/human-consciousness-could-be-a-result-of-entropy-study-science

Beynin Doğal Ritmleri
SİNİRBİLİMCİ JESSICA GRAHAN İLE RÖPORTAJ
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Kalabalık bir metroda köşedeki boş koltuğu kapıp oturdunuz ve kulaklıklarınızı taktınız. En sevdiğiniz müziği
dinlerken kendinizi farklı bir dünyada bulursunuz. Yolcuların, hareketli kalabalığın ve telaşının ve içinizdeki PA
(Public Address), hoperlör sistemin farkında bile varmazsınız. Herşey mükemmeldir.
Müzik, kötü geçen bir günün ardından ruh halinizi düzeltmek için defalarca dinlediğiniz bir şey değil mi? ve havalı
bir gece klübüne girdiğinizde en son çıkan dans parçalarını dinleyip de neşenizi bulduğunuz zamanları hatırlayın.. O
gece klübüne girer girmez bir kaç dakika içinde bir de bakmışsınız, ritm tutup, dansa başlamışsınız.
Müzik, neden dans etmek istememize sebep oluyor? Günlük hayatta duyduğumuz sıradan sesler bizde neden aynı
etkiyi yaratmıyor?
Bilim insanları şimdilerde bu soruların bazılarını cevaplarını bulmaya başladı. Brain World adlı dergi, nörobilimci
Jessica Grahan’la, Sinirbilimin, müziğin beyin üzerinde yaptığı etkiler hakkında son bir kaç yıldır ne gibi gelişmeler
kaydettiğini konuştu.
Londra, Ontario’daki Western Üniversitesi’nde psikoloji bölümü bünyesindeki Beyin ve Zihin Enstitüsü’nde
yardımcı profesör olan Grahan’ın ayrıca bir müzisyen. Kendisi daha önceleri de İngiletere, Cambridge’deki MRC
Biliş ve Beyin Bilimleri Birimi’nde ve aynı zamanda The Open Üniversitesi’nde de biyolojiksel psikoloji bölümünde
yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
Brain World Dergisi: Müziğin Sinirbilimini çalışmaya nasıl başladınız?
Jessica Grahn: Beyin konusuna uzun zamandır ilgi duymaktaydım. Lisedeyken bile beynin çok harika bir şey
olduğunu düşünüyordum ve onunla ilgil şeyleri okumayı seviyordum. Aynı zamanda bir müzisyendim ve klasik
piyanist olabilmek için eğitim aldım. O zamanlar, sinirbilimi mi yoksa müziği mi seçeceğimi bilmiyordum.
Ve ben de her ikisini ile de ilgilenmemi sağlayan bir üniversiteye gittim.Üniversite’den sonra, amatör bir bilim
insanından çok amatör bir müzisyen olmanın çok daha kolay olduğunu düşündüm.Bu yüzden de bilimsel
araştırmalarıma devam edip, boş zamanlarımda da müzik yapmaya karar verdim. Sinirbilim eğitimim sırasında
müzikle alakalı konuların beni daha çok cezbettiğini farkettim. Doktora danışmanım ve ben ritmler konusunda
çalışmaya karar verdik.Danışmanım motor ve hareket problemleri ile ilgilenen bir nörolog olması ve ritm konusunun
da insanların hareketi ile ilgili olmasından dolayı yapacağım bu çalışmanın ilginç bir örtüşmeye sahip olabileceğini
düşündük.
BW: Siz bir müzisyensiniz. Piyano ve çello çalabiliyorsunuz. Bu durum araştırmanızda size yardımcı oldu
mu? Laboratuvarınızdaki herkesin bir müzik geçmişi var mı?
JG: Kesinlikle yardımı oldu. Yaptığım şeyi yapmak için bir müzik geçmişine sahip olmanız gerektiğini
düşünmüyorum. Laboratuvarımda müzikal geçmişe sahip olmayan kişiler var ve belirli ritmleri çaldığımızda onların
düşünceleri ve yaptıkları açıklamalar bize çok faydalı olmakta. Benim için ise, kullandığımız uyaranları karakterize
edebilmek, müzik eğitimi testleri geliştirmek ya da insanların ne kadar güzel ritm yaptıklarını görebilmek açısından
müzikal bir geçmişe sahip olmak çok yararlı. Ancak yine de müzisyen olmayan bir kişinin bakış açısı da çok önemli.
Böylelikle çifte kontrol yapabiliyoruz. Müzikal eğitime sahip olmayan biri bana bunu herkesin yapıp yapamayacağını
söyleyebilir.
BW: Müziğin sinirbiliminde bugünlerdeki en çok üzerinde durulan konular neler?
JG: Son bir kaç yıldır, ritm konusundaki çalışmalarda bir patlama var. Özellikle de sağlık ve egzersizlerde ritmi
kullanma konusunda. Örneğin; bilim insanları hareket problemi yaşayan kişilerle ritmi kullanıyor ve onlar için en iyi
müzik türünü üretmeye çalışıyorlar. Bir başka ilgi çeken konu: İnsanların müziğe karşı verdikleri tepkiye göre hangi
müziği satın alabilecekelerini tahmin edebilir miyiz? diye yapılan çalışmalar var. Plastisite konusu kapsamında
müzisyenlerin beyinlerini inceleyen pek çok çalışma mevcut. Araştırmacılar soruyor: “Beyin fonksiyonu yeni yollarla
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değiştirmek için müziği nasıl kullanabiliriz?” Örneğin; felçli hastaların daha hızlı iyileşmesinde ya da konuşma
problemlerinde ya da buna benzer durumlarda bir şekilde müziği kullanabilir miyiz?
BW: Çalışmanızda ritm üzerinde çok fazla yoğunlaşmışsınız.Araştırmalarınız bugüne kadar ne göstermekte?
JG: İlk tespit ettiğim şeylerden bir tanesi şu: Müzik ve ritmin çoğunlukla “ses”i ilgilendirdiğini düşünsek de,
insanların beyinlerinin müzik ve ritm dinlerken nasıl davrandıklarına baktığımızda beyinlerinki “hareketl”e
ilgili bölgelerde çok fazla etkinlik görüyoruz. İnsanlar hareket etmeden(ayaklarını vurmayıp, el ve ayakla ritm
tutmayıp) durup, bir ritmi dinlediklerinde, onların beyinlerinde hareketle ilgili bölgenin otomatik olarak tepki
verdiğini gözlemledik. Müzik eğitimi alsanız da almasanız da durum bu.
BW: Medya, Mozart etkisi diye bir şey var.Mozart dinleyen çocukların daha akıllı olacağı söylenmekte. Bu
konuda araştırmalar ne diyor?
JG: Bu konu önemli bir yer almakta. Mozart etkisini test eden ilk araştırmada, rahatlatıcı bir müzik dinleyen ya
da 10 dakika sessizce oturan kişilere göre 10 dakika Mozart dinleyen kişler bazı testlerde biraz daha iyi
sonuçlar elde ediyorlar. Bu etki yaklaşık 15 dakika kadar sürüyor.Bu ilk çalışmada bu test çocuklar üzerinde
yapılmadı.Mozart etkisinin çocuklar üzerindeki herhangi bir etkisinin olduğu gösterilmemiştir. Bu medyanın ortaya
koyduğu bir şey gibi duruyor.Daha sonra pek çok çalışma daha yapıldı. Bu çalışmalarda her çeşit müzik kullanıldı ve
sadece Mozart’ın IQ’nuza bir etki yapmadığı aslında bir şey dinlemenin bir etkisi olduğu ortaya kondu. Bu rock
müzik ya da klasik müzik olabilir.Aslında, bunun müzik bile olması gerekmiyor.
Bu merak uyandırıcı bir hikaye olabilir.—ruh halinizi artıran herşey--… Daha iyi bir ruh halindeyken ya da daha
enerjikken, testlerde performansınız daha artmış olabilir. Bu kısa süreli bir etkidir. Dolayısıyla, bebeklerin ve
çocukların her türlü müziği dinlemesinin uzun vadede zeka ve akıl açısından bilişsel olarak daha iyi performans
gösterdiğine dair bir kanıt yoktur. İnsanların ruh hallerinin genelde büyük bir fark yarattığını yaptığımız
testlerden gördük. Eğer depresyondalarsa, bilişsel testlerde, mutlu ya da daha iyi bir ruh haline sahip
olduklarından daha zayıf perfromans sergiliyorlar. Bu durum, müzikal eğitimden bahsettiğimizde biraz daha
farklı. Müzikal eğitim, müziğin de ötesine geçebilecek daha uzun süreli etkilere sahip.
Çeviren : AylinER
http://brainworldmagazine.com/brains-natural-rhythms-qa-neuroscientist-jessica-gr

Yaratıcılığın Sırrı – Bilime Göre
Valerie van Mulukom-Coventry Üniversitesi

Eğer Vincent Van Gogh’un Yıldızlı Geceler tablosundan veya Albert Einstein’in uzay zaman hakkındaki
teorilerinden büyülendiyseniz, muhtemelen her iki çalışmanın da insanın aklını başından alan bir yaratıcılığın ürünü
olduğunu kabul edeceksiniz. Bizi bir tür olarak ileri doğru itekleyen hayal gücüdür o. Dünyamızı genişletir ve bize
yeni fikirler, icatlar ve keşifler getirir.
Fakat hayel etme yeteneğimizde niçin bu kadar çarpıcı biçimde ayrışıyor görünüyoruz? Ve kendinizi daha kuvvetli
hayal gücü için eğitebilir misiniz? Bilim bu konuya üç ayrı, fakat birbirine bağlantılı hayal gücü tipleri bazında bazı
cevaplar getiriyor.
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Yıldızlı Geceler – Van Gogh
YARATICI HAYAL GÜCÜ
Yaratıcı hayal gücü, normal olarak bizim başında büyük Y harfi ile gözönünde bulunduracağımız yaratıcılıktır – bir
opera bestelemek veya çığır açan bir şey keşfetmek. Bu, ev işleri problemlerine yaratıcı çözümlerle gelmek veya el
işleri yapmak gibi günlük yaratıcılıktan farklıdır.
Yaratıcı ilham herkesin bildiği gibi anlaşılması zor bir şeydir. Yaratıcı olabilmek veya bir yaratıcılık haline ulaşmak
bundan dolayı uzun zamandır bir çok sanatçı ve bilimcinin amacı olmuştur.
Fakat bu mümkün mü? Bazı bireylerin diğerlerinden daha yaratıcı kişiliğe sahip olduklarını biliyoruz. Yapılan
araştırmalar yaratıcı hayalciliğin ayrıca çevremiz tarafından ve basit anlatımla pek çok zorlu çalışmayla
arttırılabileceğini önermektedir. Mesela deneysel çalışmalar çocukların yaratıcı içerikle muhatap edilmesi halinde
veya oldukça yaratıcı olan diğer kişileri izlediklerinde kendileri de daha yaratıcı olmaktadırlar.
Yaratıcı hayalciliğin iki evresi vardır. Iraksak düşünme, hepsi bir şekilde ana probleme veya konu başlığına bağlantılı
geniş bir fikirler topluluğunu düşünmektir. Hızlı ve ekonomik olan sezgisel düşünme tarafından desteklenmeye
meyillidir. Yakınsak düşünme ise daha sonra ana problem veya konu başlığında fikirlerin fayadalı olabilirliğini
değerlendirmede yardımcı olur. Bu proses yavaş ve üzerinde durmayı gerektiren analitik düşünme tarafından
desteklenir ve doğru olan fikri seçmemize olanak sağlar.
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Yani eğer o başyapıtı yazmak istiyorsanız arkadaşlarınızla bir çok beyin fırtınası yapmak veya yaratıcı düşünme veya
yazma konusunda bir kurs almak, ortaya yeni fikirler çıkarmanıza yardımcı olabilir.
Diğer taraftan bu fikirlerin içinden iyi bir tanesini seçmenize yardımcı olmaz.Bunun için araştırma, ilk gereksinimin
sergileme ve tecrübe etme olduğunu önermektedir. Bir alanda ne kadar fazla çalışır, düşünür ve bir konuyu
öğrenirseniz – en önemlisi bir çok hata yapmaya cesaret ederseniz – sezgisel olarak yeni fikirlerle gelmekte ve
analitik olarak bunlardan doğru olanı seçmekte o kadar fazla iyi olabilirsiniz.

Einstein hayalciliğinin, başarısının anahtarı olduğunu düşünüyordu.
Bundan dolayı başarılı yaratıcılık kafa patlatmakla fazlaca ilgili değildir.Mikrobiyolog Louis Pasteur’ün söylediği
gibi : ‘’Kısmet hazırlıklı zihni kayırır.’’ Bu sanat için de geçerlidir. Pablo Picasso’nun tavsiye ettiği gibi : ‘’Bir
profesyonel gibi kuralları öğren ki, onları bir sanatçı gibi kırabilesin’’
FANTASTİK (KURGUSAL) HAYAL GÜCÜ
Bir çok insan için bir fikre tamamen yoğunlaşabilme yeteneği başarılı ve yaratıcı bir projeyi tamamlamak için
anahtardır.Bunun için en iyi şekilde kurgu gücüne meyliniz ve hayale dalma gücünüzle belirlenen, bilimcilerin
‘’kurgusal hayal gücü’’ olarak adlandırdığı şeye ihtiyaç duyarsınız. Bu sizin çok parlak ve canlı kurgulara meyil
derecenizi ve hayali dünyalara çekilme seviyenizi belirler.
Diğer taraftan, kurgusal hayal gücü gündüz rüyasını arttırabilir ve günlük görevler konusunda dikkati dağıtabilir, ilk
bakışta çok fazla arzu edilen bir yetenek olarak görülmeyebilir. Hatta bir de karanlık tarafı vardır – bir kişinin
kurgusal hayal gücü travmatik olaylara cevap olarak onun gerçekten kaçışıyla birlikte artma eğilimi gösterir.
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Fakat faydaları da vardır. Çocuklarda kurguya kilitlenmek yaratıcı hayal gücü, hikaye yeteneği, ve derinliğine
düşünme ile bağlantılıdır.Yetişkinler için hafızayı güçlendirme, yaratıcı problem çözme ve planlamayı geliştirmekte
yardımcı olabilir.
Bu ayrıca arttırabileceğiniz bir yetenektir. Araştırma ebeveynleri tarafından yalancıktan oynama ve rol alma
konusunda cesaretlendirilen çocukların ilerideki yaşamlarında daha üst kurgu seviyelerine meyilli olduklarını
göstermiştir. Ve başlamak için hiç bir zaman geç değildir – amatör aktörlerin de daha fazla kurgusal hayal gücüne
sahip oldukları bilinmektedir.
ARALIKLI (BÖLÜMLERDEN OLUŞMUŞ) HAYAL GÜCÜ
Aralıklı hayal gücü kurgusal hayal gücüne benzer fakat olayları zihnimizin gözünde canlandırırken görsel (anlamsal)
detaylardan çok ezici çoğunlukla gerçek (aralıklı) hafıza detaylarını kullanır.
Bu, kişilerin alternatif geçmişleri daha iyi hayal etme ve onlardan hatalarını öğrenmelerine, veya geleceklerini hayal
etmelerine ve onun için hazırlanmalarına yardım eder. Bu konuda şimdiye kadar yapılan küçük araştırma, görsel
hayal etme kapasitesi daha yüksek olan kişilerin geleceklerini hayal ederken daha fazla duyusal detaylar
deneyimlediğini göstermiştir.
Dahası, yıllarca çıkan kişisel gelişim kitapları ‘’hayal et ve o gerçekleşecek’’i önermesine rağmen, bu aslında
yapman gerekenin tersidir. Gelecek için en güzel hazırlanma, çelişkili biçimde arzu ettiğiniz geleceğin prosesini –
çıktıyı değil – hayal etmektir. Bir çalışmayo göre, öğrenciler arzu ettikleri sonucu hayal ettiklerinde (olacakları bir
testte iyi notlar), arzulanan sonucu elde etmek için gereken prosesi (güzelce ders çalışmayı) hayal eden öğrencilerden
bariz şekilde daha kötü sonuçlar elde etmişlerdir.
Belki bu yeni yıl niyetlerinizde aklınızda tutmanız gereken bir şeydir?
Hepimiz değişik derecelerde hayal etme yeteneğine sahibiz ve insanlığın nerede onsuz olabileceğini hayal etmek
imkansızdır. Ve o romanı daha yazmadıysanız bile o içinizde bir yerlerdedir, denemeye devam edin. Yaratıcılığı
arttıran bir çok yollar vardır, oyunla, pratikle, ve elzem olan deneyimle. Bu sizi daha akıllı bile yapar.
Einstein’in söylediği gibi: Aklın gerçek işareti bilgi değil, hayal etmektir.
Çeviri : Emre Ümit Tuncel
Kaynak : The Conversation

Her ‘ŞEY’ Bilinçli !..
Kaşıktan Tutun da Taşlara Kadar Her Şeyin Bilinçli Olduğu Görüşü
Akademik Güvenirlik Kazanıyor

Bilinç, gerçekliğe yayılır. Bilinç, sadece insanın subjektif deneyinin benzersiz özelliği olmaktan öte, evrenin de
temelidir. Her bir parçada ve her fiziksel maddede mevcuttur. Bu, kulağa çok saçma gelebilir. Ama bilinci
açıklamaya yönelik geleneksel teşebbüsler başarısızlığa uğradıkça, “panpsychist görüş” ( topyekün ruhçuluk- her
maddenin bilinci vardır görüşü) güvenilir filozoflar, sinirbilimciler ve fizikçiler tarafından ciddiye alınmaya başlandı.
Bu kişiler arasında sinir bilimci Christof Koch ve fizikçi Roger Penrose da bulunuyor.
Budapeşte’de Central European Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Philip Goff: “Evrenin nasıl olduğunu
anlamak için neden sağduyuyu rehber edinmemiz iyi bir fikir olsun ki? Einstein, zamanın yapısıyla ilgili
sağduyuya ters düşen garip şeyler söyledi. Kuantum mekaniği de sağduyuya zıt gitmektedir. Sezgisel tepkimiz
gerçekliğin doğası için illaki iyi bir rehber olmayabilir.”
156

New York Üniversitesi’nde zihin felsefesi profesörü David Chalmers, 1995 yılında bilinçle ilgili “zor soruyu” ortaya
attı ve bilinci oluşturan şeyin ne olduğunun hala bilinmediğini gösterdi. Geleneksel olarak iki görüş, materyalizm ve
düalizm (maddecilik ve ikicilik) bu problemin çözülmesinde bir çerçeve çizmişlerdir. Öyle görünüyor ki, her ikisi de
karmaşıklığa yol açtı.
Materyalist görüş der ki, bilinç tamamen fiziksel maddeden kaynaklanmaktadır. Ama bunun nasıl olduğu halen netlik
kazanmış değildir. Chalmers: “ Bilinçsizlikten bilinç elde etmek çok zordur. Fizik sadece bir yapıdır. Biyolojiyi
açıklayabilir ama yine de bir boşluk var: Bilinç.” Dualizm, bilincin fiziksel maddeden ayrı ve farklı olduğunu
söyler. Ama bu da bilincin fiziksel dünya üzerinde nasıl etkin olup iletişim kurduğu sorusunu ortaya çıkarmaktadır.
Panpsychism ise alternatif bir çözüm sunmaktadır: Bilinç, fiziksel maddenin önemli bir özelliğidir. Var olan
her bir parçanın son derece basit bir bilinci vardır. Daha sonra bu parçalar bir araya gelerek çok daha
kompleks bilinç yapıları oluştururlar, mesela insanın sübjektif deneyimleri gibi. Bu demek değildir ki,
parçacıkların uyumlu dünya görüşü var ya da aktif olarak düşünebiliyorlar. Bu sadece en minik parçacığın bile
doğasında sübjektif bilinç deneyimi olduğunu gösterir.
Panpsychism, her cansız objenin bilinçli olduğunu ima etmez. New York Üniversitesi “Zihin, Beyin ve Bilinç
Merkezi”nde felsefe araştırmacısı olan Hedda Hassel Morch: “Panpsychism (topyekün ruhçuluk), masaları yada
diğer insan yapımı eserleri bütün bilinç olarak ele almaz. Bunun yerine masa, her bir parçanın basit bilinç yapıya
sahip olduğu parçacıklar koleksiyonu olarak anlaşılabilir.
Ama yine de Panpsychism, bilinçli masalar da olduğunu da iddia edebilir: “Teorinin açıklamalarından bir tanesi
de tüm sistemlerin bilinçli olduğu üzerinedir. Taşlar bilinçli, kaşıklar bilinçli, Yerküre bilinçli olacak. Her
hangi bir kümelenme size bilinç verecektir.”
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Özellikle Chalmers’ın “zor problem” adındaki makalesini takiben, bilinç üzerine akademik olarak yoğunlaşılmasıyla
birlikte, Panpsychism’e ilgi daha da artmıştır. New York Üniversitesi’ndeki felsefeciler, Panpsychism’i çok ciddi bir
çalışma alanı olarak belirlediler. Son yıllarda konu üzerinde pek çok güvenilir akademik kitap ve popüler makale
yazıldı.
Bilinç hakkındaki en popüler ve güvenilir çağdaş sinirbilim teorilerinden bir tanesi de Giulio Tononi’nin “Entegre
Bilgi Teorisi”dir; panpsychism’e güven vermektedir. Tononi, eğer yapı içindeki bilgi yeterince “entegre” ise, bilinç
yapısının oluşacağını söylüyor. Bu yüzden bütün, parçaların toplamından ötedir. Çünkü sadece insan beynine değil,
tüm yapılara uygulanabilir. Entegre Bilgi Teorisi, fiziksel maddenin kendiliğinden bilinç deneyimi olduğunu
söyleyen Panpsychist görüşü paylaşır.
Bilinç üzerine akademik bir kitap yazmış olan ve yeni kitabı üzerinde çalışmasına devam eden Goff, konuya biraz
daha popüler bilim görüşü tarafından yaklaşıyor. Konuyla ilgili 1920lere dek uzanan güvenilir teoriler olduğunu
bildiriyor. Felsefeci Bertrand Russell ve fizikçi Arthur Eddington da panpsychism’in doğruluğunu savunmuşlardır.
Ama konu üzerindeki ilgi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra azalmıştır. Bu dönemde felsefe daha çok, dil ve mantık
alanında analitik felsefi sorulara odaklanmıştır. 2000li yıllarda konuya ilgi yine arttı. Bu da “zor problem”in daha
çok kişi tarafından bilinmesi ve fizikteki yapısal-gerçekçi yaklaşımın daha çok benimsenmesi sayesinde oldu.
Goff: Fiziksel bilim, maddenin yapısı hakkında bize sandığımızdan çok daha azını söyler. 20.yyın başlarında
Einstein’in genel görelik teorisini deneysel olarak onaylayan İngiliz bilim insanı Eddington: “Evrenle ilgili
resmettiğimiz şeyde bir eksiklik var. Maddenin ne yaptığını biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bu
boşluğa bilinci koyabiliriz.”
Eddington’un görüşüne Goff, (temel) altta yatan doğanın bilinçle bir alakası olmadığını varsaymanın, sonra da
bilincin nereden geldiğini merak etmenin aptalca olduğunu söylüyor. Stephen Hawking şu soruyu sormuştu:
“Denklemleri ateşleyen ve bu denklemlerin tanımlayacağı evreni yaratan nedir?” Goff şunu ekliyor: “RussellEddington önerisine göre bilinç, denklemleri ateşleyen şeydir.”
Panpsychism in yarattığı en büyük sorun, “kombinasyon problemi” olarak biliniyor: Küçük bilinç parçacıkları tam
olarak nasıl daha kompleks bilinç oluşturabiliyorlar? Bilinç tüm parçalarda olabilir ama yine de bu küçük fiziksel
bilinç parçalarının nasıl olup da bir araya geldiği ve daha kompleks insan bilinci deneyimi yarattıklarını açıklamıyor.
Bu soruyu cevaplamaya çalışan herhangi bir teori, hangi kompleks sistemin-cansız varlıklardan bitkilere ve
karıncalara kadar- bilinçli kabul edildiğine karar vermek durumunda olacaktır.
Alternatif bir panpsychist görüşe göre ise, bilinçli bireysel parçaların bir araya gelmesi değil de, evrenin kendisi
tümel olarak bir bilinçtir. Goff, bunun, evrenin birleşik ilahi bir varlık olduğuna inanmakla aynı şey olmadığını
söylüyor. Bu daha ziyade onu “kozmik bir karmaşa” olarak görmektir. Yine de, dünyanın yukarıdan aşağıya
yaradılışı görüşünü yansıtmaktadır. – her bir birim evrenden kaynaklanmaktadır- “Aşağıdan-yukarıya” görüş de ise
birimler, daha küçük parçacıklardan oluşmaktadır. Goff’a göre kuantum dolanıklık, ayrı parçalar topluluğunu
değil de, evrenin ana tekil yapı olarak işleyişini anlatıyor. (Kuantum dolanıklık: aralarında herhangi bir iletişimin
olamayacağı kadar uzak mesafelerdeyken bile, belirgin parçacıklar, tek bir birleşik sistem gibi davranırlar bulgusu)
Bu teoriler inanılmaz geliyor. Belki de gerçekten öyledirler. Ama bilinci açıklayan her teori aslında bu durumda.
Chalmers: “Bir teori hakkında ne kadar çok düşünürsem o kadar az inanıyorum. Kişi materyalist olarak
başlar, düaliste dönüşür ve sonrasında da idealist olur. Idealizme göre bilinç deneyimi gerçekten var olan tek
şeydir. Bu bakışla, panpsychism oldukça makul.”
Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE
https://qz.com/1184574/the-idea-that-everything-from-spoons-to-stones-are-conscious-is-gaining-academic-credibility/
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Beyniniz, Arkadaşlarınızın Kimler Olduğunu Gösteriyor

Dartmouth’da yapılan bir çalışmaya göre dünyayı arkadaşlarınızın algıladığı gibi algılıyor olabilirsiniz. Çalışmada,
arkadaşların dünyadaki uyaranlara benzer sinirsel tepkiler verdiği ve bu benzerliklerin arkadaşlarınızın kim olduğunu
bulmak için kullanılabileceği bildirildi.
Araştırmacılar, gösterilen videolara beyinlerinin verdiği tepkiye bakarak, kişilerin arkadaşlarının kimler olduğunun
tahmin edilebileceğini buldular. Arkadaşlar arasında son derece benzer sinir aktiviteleri görüldü. Buna bağlı olarak
arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla da benzerlikler görülmekteydi.
“Nature Communications” da yayımlanan çalışma, gerçek yaşamda sosyal bir ortamda insanlar arasındaki nöral
aktivite bağlantılarını inceleyen ilk çalışma. Aynı videoları izleyen deneklerin gerçek dünyadaki uyaranlara tepkileri
test edildi. “Video gibi dinamik, doğal uyaranlara verilen nöral tepkiler, insanların kendilerini sınırlamadığı,
rahatlıkla ifade ettikleri düşünce tarzlarına açılan bir penceredir. Carolyn Parkinson: “Bulgularımız, arkadaşların
etraflarında olan bitenlere son derece benzer düşünsel tepkiler verdiklerini göstermektedir.”
Araştırma, yaklaşık 280 kişiden oluşan lisansüstü öğrenci topluluğu arasındaki arkadaşlık ve sosyal bağları inceledi.
Araştırmacılar karşılıklı sosyal ağ bağlantılarına dayanarak çiftler arasındaki sosyal bağlar üzerinde tahminde
bulundular. 42 öğrenciden bir dizi video izlemeleri istendi. Bu esnada da sinir aktiviteleri fMRI ile gözlemlendi.
Videolar, politika, bilim, komedi ve müzik gibi farklı konu ve türlerden oluşuyordu. Her bir denek aynı videoları aynı
sıra ile izledi ve hepsine aynı bilgilendirme yapıldı. Daha sonra, arkadaş olan çiftler arasındaki sinirsel tepkiler ile
sosyal ağları birbirinden uzak olan çiftler arasındaki sinirsel tepkiler karşılaştırıldı.
Sonuçlar gösterdi ki, arkadaşlar arasındaki sinirsel tepkiler çok daha benzerdi. Bu benzerlikler en çok beynin
duygusal tepkiler verme, dikkati yöneltme ve üst düzey muhakeme yapma alanlarında görüldü. Araştırmacılar, sağ el
ya da sol el kullanma, yaş, cinsiyet, etnik köken ve milliyet gibi değişkenleri kontrol ettiklerinde bile, arkadalar
arasındaki nöral aktivitedeki benzerlik yine de devam etmekteydi. fMRI da gözlemlenen bu benzerliklerin sadece
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kişilerin arkadaş olup olmadıklarının anlaşılmasında değil, aynı zamanda ikili arasındaki sosyal mesafenin de
bulunmasında kullanılabileceğini göstertmektedir.
Thalia Wheatley : “Bizler sosyal varlıklarız ve birbirimizle bağlantılı şekilde yaşıyoruz. İnsan beyninin nasıl
çalıştığını anlamak istiyorsak, bu bağlantılardaki beyinlerin nasıl çalıştığını, birbirlerini nasıl
şekillendirdiklerini anlamalıyız.”
Bu araştırma, daha önceki bir araştırmanın üzerine inşa edilmiştir. Önceki araştırmada, tanıdığınız birini
gördüğünüzde, beyninizin size derhal bu kişinin ne kadar önemli ve etkin olduğu, sosyal yaşamınızda nerede
olduğuna dair haber verdiği bulunmuştu. Araştırma şu sorulara yanıt bulmak istiyor: Acaba dünyaya aynı gözlerle
baktığımız kişilere doğal olarak mı yakınlaşıyoruz yoksa aynı deneyimleri paylaştığımız kişilerle mi benzer hale
geliyoruz? Yoksa her iki dinamik de birbirini pekiştirir durumda mı?
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://medicalxpress.com/news/2018-01-brain-reveals-friends-similar-neural.html

Bilim İnsanı Bağırsak-Beyin İlişkisini İnceliyor

Kafatasınızdaki beyniniz ve bağırsaklardaki beyniniz her zaman bilgi alışverişindeler. Peki bunu nasıl yapıyorlar?
Sinir bilimci Diego Bohórquez bu sorunun cevaplarını bulmaya çalışıyor.
Eğer size insan bedeninin sinir sistemi nerede diye sorulsa, muhtemelen “beyin ya da “ omurilik” cevabı verirsiniz.
Ama bu iki organı içeren merkezi sinir sisteminin yanı sıra, vücudumuzda ayrıca “enterik sinir sistemi”
bulunmaktadır. Yemek borusundan rektuma kadar yayılan ve100 milyondan fazla sinir hücresinin bulunduğu sinir
sistemidir. Enterik sinir sistemine “ikinci beyin” denilmektedir ve kafatasımızdaki beyin ile sürekli bir iletişim
halindedir. Bu yüzden sadece yemeği düşünmek ya da konuşmak bile midede enzimlerin salınmasına veya midenizin
bulanmasına neden olabilir.
Kısa süre öncesine kadar bilim insanları bu iki sistemin sadece bağırsak sistemindeki enteroendocrine hücrelerinin
ürettiği hormonlar aracılığıyla iletişim kurduklarını sanıyorlardı. Besin ya da bakteriyi algılayan hücreler, sinir
sisteminin davranışı modüle etmesine yol açan moleküler mesajlar yollarlar. Ama bu süreç bundan çok daha direk bir
şekilde gerçekleşiyor gibi görünüyor.
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Duke Üniversitesi’nde bağırsak- beyin sinir bilimcisi Diego Bohórquez’in bulgularına göre, bazı enteroendocrine
hücreler enterik sinir sistemi ile fiziksel bağlantıya geçerek sinapslar ve sinirleri şekillendiriyorlar. Bu
açıklama nedeniyle, bu sinyalleri nasıl etkileyebileceğimiz ya da obezite, anoreksia, huzursuz bağırsak sendromu,
otizm ve travma sonrası stres bozukluğu hastalıklarına nasıl çareler bulacağımıza dair fikirlerimizi yeniden gözden
geçirmeliyiz.
Peki Bohórquez’in bağırsak-beyin ilişkisini incelemeye iten şey neydi? Tavuklar. Ekvator’dan ABD’ye taşındıktan
sonra, North Carolina State Üniversitesi’nde tavuklar üzerine yoğunlaşan bir besin laboratuvarında misafir araştırma
görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Bohórquez: “Kümes hayvanları üretimindeki en büyük güçlük, yumurtadan yeni çıkmış civcivleri olabildiğince
hızlı beslemek ve böylece de maksimum büyüme potansiyellerine ulaşmalarını sağlamaktır. Doktora
danışmanım, civcivler yumurtadan çıkmadan önce onları beslemeyi önerdi. Bu yumurta içi beslemeye,
yumurta çatlamadan hemen önce embriyonun amniotik sıvısına enzimleri bırakmak da dahildi.”
Bohórquez, civcivlerin yumurtadan çıktıktan sonra yaptıkları şeyi görünce çok şaşırdı. Yumurta içi beslenme
yapılmayan civcivler yumurtadan çıktıktan sonra 5-6 saat uyudular. Ama yumurta içinde beslenen civcivler derhal
yemeğe yöneldiler. Bunlar ayrıca daha fazla tetikte görünüyorlardı. Sürekli etraflarına bakınıyor ve birbirlerini
gagalıyorlardı. “Sindirilmiş besinlerin davranışları nasıl değiştirdiğini gördüğümde çok şaşırdım.”
Ayrıca bir arkadaşının mide baypas ameliyatı geçirmesi de Bohórquez’in merakını arttırdı. “Bir arkadaşım obezite
problemi yaşıyordu ve artık son çare olarak mide bypass ameliyatı olmaya karar verdi ve işe yaradı. Epey kilo
verdi ve şeker hastalığına çok iyi geldi. Ama en ilginç olanı da arkadaşımın “tat” alma algısı değişti.
Yumurtanın sarısından nefret ederdi ama ameliyattan sonra çok severek yemeye başladı.”
Bohórquez :“Tat alma üzerine bunun gibi değişiklikler obezite ameliyatı olan başka hastalarda da görüldü ama
bilim insanları henüz bunun neden veya nasıl olduğundan tam olarak emin değiller. Bu henüz yeni bir konu.
Ama öyle görünüyor ki, bağırsakları yeniden düzenlemek, beynimizde tatları algılamamızla ilgili fiziksel
değişikliklere yol açıyor.”
Bilim insanları, besinlerin bağırsaklarımızda enteroendocrine hücreleri tarafından algılandığını biliyorlardı ama
bunun tam olarak nasıl olduğu bilinmiyordu. Enteroendocrine hücrelerinin uyarıldıklarında hormon salınımı
yaptıklarını ve bu hormonların da ya kana karıştıklarını ya da yeme şeklimizi etkileyen yakındaki sinirleri aktive
ettiklerini anladılar.
Bohórquez : “Ben daha çok bir besinden alınan uyarım sinyalinin, davranışın değişmesine yol açan elektriksel
sinyale nasıl dönüştüğünü anlamaya çalışıyorum.”
Bohórquez ve arkadaşları 3D elektron mikroskobu kullanarak enteroendocrine hücrelerine yakından bakmaya
başladılar. Onları bu şekilde görüntülemek daha önce görülmemiş yepyeni bir yapıyı ortaya çıkardı. Öyle görünüyor
ki enteroendocrine hücrelerde, hem bağırsağa maruz kalan mikrovilü yada protrusyon (minik çıkıntı) hem de nöropod
dediğimiz ayağa benzer uzantılar var. Enteroendocrine hücrelerin nöronlara benzer fiziksel davranışları olduğu netlik
kazandı. Bu yüzden bunların nöronlarla bağlantılı olup olmadığını merak ettik.
Sinaptik bağlantıları takip etmenin sırrı: Bir tür kuduz hastalığı ile oldu. Bir farenin kalın bağırsağına çok az
miktarda modifiye floresan kuduz virüsü yerleştirmek ile süreç açığa çıkarıldı. Kuduz, sinirleri enfekte eden ve
sinaptik bağlantılar aracılığıyla yayılan bir virüstür. Virüs, tek seferde sadece bir sinire atlamasına izin verilen
modifiye bir şekilde kullanıldığında, sinirsel döngüleri takip etmek kolaydır. Bu yönteme başladıktan 7 gün
sonra, farenin bağırsağındaki enteroendocrine hücreler yeşil olarak parıldadı, ki bu da sensör hücrelerin aslında
nöronlar gibi hareket ettiğini göstermekteydi.
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Bohórquez daha sonra, başka bir farede takip kuduz virüslerinin ikinci bir sıçrama yapabilmelerini sağladı. Bu
virüsleri farenin kalın bağırsağına bıraktığında, enteroendocrine hücreler ve bağlı oldukları sinirler aydınlandı. Bu da
sensör hücreler ile sinir sistemi arasında fiziksel sinaps olduğunu göstermektedir. Bu fizksel bağlantı daha önce
gözlemlenememişti.
Bağırsak ve beyin arasındaki iletişim yolunu göstermek ilerde bazı hastalıkların yeni tedavilerinin bulunmasında
faydalı olabilir. Otizm, obezite, aneroksia, huzursuz bağırsak sendromu, iltihabi bağırsak hastalığı, travma sonrası
stres bozukluğu ve kronik stres gibi hastalıkların hepsinde “değişmiş içorgansal algılama” olarak bilinen bir
semptom var. (Bağırsak uyarımına karşı hyposensitivite)
Mesela klinik gözlemler aneroksia olan bazı çocukalrın, çok erken yaşlardan itibaren yediklerine karşı aşırı
farkındalıklı olduklarını göstermektedir. Normal koşullarda, bu süreç detaylı uzamsal yada temporal farkındalık
olmadan gerçekleşir. Ama bu çocuklar içerde neler olup bittiğini hissedebilirler, ki bu da onlarda huzursuzluğa neden
olur. Bu bilgiyle birlikte bilim insanları sadece psikolojik olduğunu sandıkları rahatsızlıkları daha iyi anlamaya
başlayabilirler.
Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE
https://ideas.ted.com/a-scientist-explores-the-mysteries-of-the-gut-brain-connection/

Kişisel veriler, özgürlükler ve insan beyninin ve davranışlarının
yönlendirilmesi
Mehmet Tekelioğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina
Fakültesi Uçak Bölümü mezunudur.
Dokuz Eylül ve Celal Bayar
Üniversitelerinde Makine
Mühendisliği Bölümlerinde
çalışmıştır. Sakarya Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Kurucu
Dekanlığında bulunmuştur. Adalet ve
Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu
Üyeliği, İzmir Milletvekilliği, Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi
Üyeliği, Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye –
Avrupa Birliği Karma Parlamento
Komisyonu Türk Grubu Üyeliği
yapmıştır.
Bir zamanlar iddialı konuşurdum, “dünya her gün bir önceki güne göre daha özgür” derdim. Bu gidişin önüne
geçmek mümkün değil diye düşünürdüm. 12 Eylül ve 28 Şubat günlerinde tüm baskılara rağmen gittikçe özgürlüğün
değeri daha iyi anlaşılıyor diye de tartışmalarda ukalalık ederdim. Şimdilerde içime kurt düştü. ‘Acaba’ diyorum sık
sık.
Bu acaba sorusunun altında iki hal var aklımı karıştıran. Biri muhafazakâr camianın hali… Başkalarının özgürlüğü
konusundaki duyarsızlık beni üzüyor… Üzmekle kalsa iyi… Sonrası için kaygılarım artıyor. Şimdi pek çok mahfilde
“günümüzün muhafazakârları kendine demokrat…” sözünü işitiyorum.
Fakat bugün üstünde duracağım husus biraz farklı. Bu yılın Davos zirvesinde, burada çıkan “Mutlulukla yorgunluk
arasında…” başlıklı bir yazıda, alt başlığı “Yarının kısa bir tarihi” olan “Homo Deus” adlı kitabından söz ettiğim
Yuval Nouh Harari önemli bir konuşma yaptı. İngilizce olan bu konuşmanın Türkçesi de çıkar belki yakında.
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Kohttp://kolektifkitap.com/kitaplar/edebiyat-disi/inceleme/homo-deus-yarinin-kisa-bir-tarihinuşmanın çarpıcı tarafı
şu: İnsan beyninin ve insan davranışlarının yönlendirilmesi, ya da bir insandan iradesi dâhilinde ya da haricinde elde
edilecek bilgilerin analizi ile insan beyninin kontrolü.
Bir insana ait verilerin analizini yapacak algoritmaların geliştirilmesi artık sıradan bir iş olmak üzere. Harari yukarda
sözünü ettiğim kitapta “Algoritmalar insanlardan daha iyi teşhis etmeye, öğretmeye ve tasarlamaya
başladığında ne yapacağız?” diye soruyordu, s. 332.
Şimdi Harari bunu daha ileri noktalara taşıyor ve insan beyninin yaydığı dalgaların kaydedilmesinin artık elimizdeki
telefonlarla istesek de istemesek de mümkün olabileceğini belirtiyor. Bu verilerin analizi ile dünyaya yön veren
küçük bir elit grubun doğma ihtimali de az değil diye uyarıyor Davos’ta yaptığı konuşmada İsrailli yazar.
Konuşmanın bir özetini okumak isteyenleri “Teknolojik elitlerin yeni hedefi beynimiz” başlıklı yazı bekliyor.
Harari’nin kitabında ilginç bir iddia var: Önce bunu okuyalım daha sonra Davos’taki konuşmasından bir bölüm
aktaralım. Önce kitaptaki iddia:
Organizmalar birer algoritmadır. Her hayvan, Homo sapiens de dâhil olmak üzere, milyonlarca yıllık bir evrim
sürecinde şekillenmiş organik algoritmaların bir araya gelmesiyle oluşur. / … organik olmayan algoritmaların,
organik benzerlerini asla taklit edemeyeceklerini, hatta onları geçemeyeceklerini iddia etmek için ortada hiçbir sebep
yoktur. Hesaplar tuttuğu müddetçe algoritma karbon ya da silikonmuş ne fark eder?, s.332-333.
Şimdi de konuşmadan bir bölüm:
150 yıllık çalışmalarımızın sonucunda organizmaların aslında bir algoritmadan ibaret olduğunu öğrendik. Ve artık
bu algoritmaların şifresini çözme yeteneğine kavuştuk. Biyokimyasal verileri elektronik sinyallere çevirerek
bilgisayarların analiz edebilmesini sağladık. Yeterince veri ve bilişim gücüyle bizi bizden daha iyi tanıyan yapılar
ortaya koyabiliyoruz.
Kişisel verilerin başkalarının eline geçmesini önlemenin imkânsız olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz. Her ne kadar
kişisel verilerin korunması ile ilgili pek çok düzenleme varsa da bunların geçerliliğini sürdürebilmelerinin zorluğu da
ortada. Eğer bir veri elektromanyetik ya da başka bir formdaki dalgalar haline geliyor ve bir yerden bir yere
iletiliyorsa onları havada yakalamak için yeterli teknolojinin mevcut olduğunu unutmayalım.
Şimdi ele geçirilen bu veriler pek çok amaçla kullanılabilir kaygısı var.
Beynimizin davranış kalıplarını değiştirmek ve onu yönlendirmek kişisel verilerin analizi ile sağlanacak iddiası
yabana atılır gibi değil. Buna beynin (hack)lenmesi deniyor. Beyinin düşüncesi dalgalar halinde kaydediliyor ve
biyokimyasal işlemciler aracılığı ve analizle davranış biçimi belirleniyor.
Tüketici davranışlarını bu verilerden yola çıkarak etkilemek mümkün olacak gibi duruyor.
Demokrasilerin ömrü de biter mi bu durumda? Buna pek ihtimal vermiyorum ama otoriterleşme kaygısı olanlar için
bir kötü yol olduğu da açık.
Aslında organizmaların algoritmasına müdahale işini bir yere kadar FETÖ başarmıştı. İradenin ve aklın bir kişiye
teslim edilmesini başka nasıl izah edelim ki…
İşin şakası bir tarafa önümüzdeki tehlikeleri, imkânları, zorlukları ve fırsatları iyi tahkik etmek zorunda olduğumuz
bir dönemi ıskalamamak mecburiyetindeyiz. Veriler uğruna içine girilecek yarışta geriye düşmemek gibi bir
ödevimiz var. İlerde rekabet ve yarış bu verilere sahip olmak için cereyan edecek gibi değil mi? Devletlerin,
şirketlerin, istihbarat örgütlerinin bu veri uğruna neleri yapabileceklerini de şimdiden anlamak ve araştırmak
zorundayız.
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Harari, mesela insanların sağlık söz konusu olduğunda kişisel verilerinin gizliliğini umursamayacaklarını söylüyor.
Bir beyzbol antrenörünün bir bilgisayarda verileri analiz yöntemiyle seçtiği sporcuların nasıl başarılı oldukları da
Harari’nin kitabında anlatılıyor, (s. 334).
Harari’nin konuşmasını bizim iş adamlarımızdan Cüneyt Zapsu da dinlemiş. Çok etkilendiği belli oluyor. Onun bu
konuda verdiği mülakatı dinledim. Yukarda yazdığım hususlar etrafında çok içten ve candan bir kaygı ve arayış…
Biyoteknolojinin sahipleri insanlığa yön verir mi endişesi… Türkiye’nin bu yarışta alması gereken rol… “Harari,
İsrail’in Batı Şeria’daki her canlıyı anlık olarak izlediğini ve kontrol altında tuttuğunu söyledi” diye aktarıyor
Cüneyt Bey. Bu konularla ilgili bir regülasyon olmayışını, özellikle şirketleri bağlayan bir regülasyon olmayışını
sorun olarak gördüğünü açıklayan Cüneyt Beyin önemli bir uyarısı var. Psikoloji tahsilinin üzerine iki de master
çalışması yapan kızı “yeni nesillere bu tehlikeden kaçınmaları için dini telkinde bulunmak lazım” diyormuş.
Mülakatta yok ama Cüneyt Beyin bize anlatmasıyla biliyorum ki kızının yeni nesillerin tasavvuf ile yoğrulmaları
gerektiği doğrultusunda da fikirleri varmış. Aksi takdirde robot kişiliklerden kaçınmak zor olurmuş. Umarım bu
konuyu daha detaylı bir şekilde ele alan yazılarını okuruz. İyi anlatılmazsa çeşitli spekülasyonlara açık bir konu
çünkü. Cüneyt Beyin kızı şu anda doktorası için çalışıyor ve “fizik psikoloji ve tasavvuf” eksenli bir kitap üzerinde
uğraşıyor.
Yazının girişinde özgürlüklerden söz etmiştim. Şimdi aklımı kurcalayan husus nedir biliyor musunuz? Bu beyne
hükmetme işi, otoriter zihniyetler elinde özgürlüklerin daha da zedelenmesine yol açar mı sorusu…

Sosyal Medya Sizi Mutsuz Ediyor
İŞTE HESAPLARINIZI SİLMENİN YOLLARI
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Teoride, sosyal medya sizi dünya ile bağlamayı vadediyor. Pratikte ise, sizin kişisel dokunulmazlığınızı tehlikeye
atıyor, sizi online olarak taciz edilme riski ile karşı karşıya bırakıyor, ve gerçek hayatınızda doyumsuz ve mutsuz
yapıyor. Eğer Twitter tarafından rahatsız ediliyor, veya Facebook tarafından baskı altında bırakılıyorsanız oralarda
kalmanız gerekmiyor.
Daha önce sosyal medyayı sınırlı süreler için önleme yardımı konusunda bir kaç metod hakkında sözetmiştik. Süresiz
olarak Hoşça kal demeye hazır olduğunuzda telefonunuzdan bu sosyal uygulamaları silmenin ve hesaplarınızı
tamamen kapatmanın zamanı gelmiş demektir.İşte her şebeke için tek tek bunu nasıl yapacağınızın yolu.

İlk adımlar
Bütün içeriğinizi silmeden önce onlardan bazılarını veya tamamını kaydetmek isteyebilirsiniz. Böyle yapmak size
gelecek nesiller için bir kişisel kopya saklama imkanı verecektir. Bunu Facebook, Twitter, Instagram, ve Snapchat
gibi en büyük sosyal ağlarda yapmak için sosyal medya bildirimlerini kaydetme konusundaki klavuzumuzu takip
edin.
Daha sonra, hesabınızı doğru bir sebepten dolayı siliyor olduğunuzdan emin olun. Eğer sosyal medyanın vorteksine
elveda demeye hazırsanız, bu güzel. Fakat sadece şu andaki hesabınızı kapatıp yeni bir başlangıç için yeni bir hesap
açmak istiyorsanız durdur (pause) butonuna basın. İlk adımınız o ağın size yeni baştan hesap yapmak konusunda ne
tür seçenekler sunduğunu araştırmak olmalı. Mesela Instagram’da mevcut hesabınızı kapatmadan kullanıcı isminizi
değiştirebilirsiniz. Mevcut tüm seçenekleri tükettiğinizde hesabınızı devre dışı bırakma veya silme işlemine
geçebilirsiniz.
Facebook
Facebook’tan bezdiyseniz kendinizi bu dev ağdan çıkarmanız için iki yolunuz var. Devre dışı bırakma veya silme.

Biraz daha yumuşak seçenekle başlayalım. Eğer hesabınızı devre dışı bırakırsanız Facebook’ta görünmeyecektir,
fakat ne zaman isterseniz tekrar geri getirebilirsiniz. Ağ, tekrar geri dönme kararı verinceye kadar sizi beklemek
üzere bütün bilgilerinizi muhafaza eder. Sadece hesabınıza tekrar giriş yapın ve Facebook hesabınızı yeniden başlatır.
Hesabınızı bir web tarayıcısından devre dışı bırakmak için web sitesini ziyaret edin ve ekranın sağ üstündeki aşağı
okunu tıklayın. Ayarlar’ı seçin, sonra Genel, ve Hesabı yönet’i bulun Bundan sonra bir Düzenle seçeneği
görmelisiniz. Düzenle’yi tıklayıp Hesabı devre dışı bırak’ı seçin. Bundan sonra Facebook şifrenizi isteyecek ve
bırakma kararınız için gizlilik veya zamanı boşa harcama gibi bir sebep soracaktır. Seçiminizi yapın ve Hesabı devre
dışı bırak’ı tıklayın, hepsi bu. Hesabınızı bir mobil uygulama ile de devre dışı bırakabilirsiniz. İOS’ta uygulamayı
açın ve alt sağ köşedeki menü butonuna basın – bir ağ ikonu -.Sonra Ayarlar’a, Genel, Hesabı yönet’e ve Hesabı
devre dışı bırak’a dokunun. Android’de aynı işlemleri takip edin, fakat menü butonu alt alta üç yatay çizgi
şeklindedir, ve ilk alt menüden Hesap ayarları’na ulaşabilirsiniz.
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Devre dışı bırakma Facebook’suz yaşayıp yaşayamayacağınızı test edebilmek için iyi bir yoldur. Bir kaç ay süre verip
nasıl hissetiğinizi görün. Hesabınıza ebediyen elveda demeye hazırsanız onu silme zamanı gelmiş demektir. Bu
yapmak için bir web tarayıcısında bu sayfayı ziyaret edin ve Hesabımı sil butonunu tıklayın. Arkadaşlarınız nezdinde
hemen gözden kaybolacaksınız. Bununla birlikte Facebook verinizi tamamen silmek için 90 güne kadar bekleyebilir.
Bunu yaptıktan sonra geri dönüş yoktur.
Twitter

Tweet’lerden ve etiketlerden alabileceklerinizin tamamını aldıktan sonra Twitter hesabınızı devre dışı
bırakabilirsiniz. Belirli bir süre için bu sosyal ağ verinizi bekletecek, fakat bundan sonra hesabınızı kalıcı olarak
kaldıracaktır.
Twitter’i sepetlemek için bir web tarayıcısında bu sayfayı ziyaret etmeniz ve Hesabını devre dışı bırak seçeneğine
inmeniz gerekiyor. Twitter’in sağladığı bilgiyi okuyun ve Devre dışı bırak’ı tıklayın. Sizden şifrenizi girmeniz ve
evet, gerçekten hesabınızı devre dışı bırakmayı istediğinizi teyid etmeniz istenecek.
Bunu yaptığınızda Twitter’deki mevcudiyetinizi silme işlemi başlar. Diğer kullanıcılar görmek istediğinde profiliniz
ve twitleriniz derhal kaybolacak. Bununla birlikte Twitter fikrinizi değiştirmeyeceğinizden emin olmanız için verinizi
30 gün (onaylanmış kullanıcılar için 12 ay) nezaketen bekletir. Bu süre zarfında dijital mezarlıktan profilinizi ve
bütün tweetlerinizi geri getirerek siteye tekrar dönüş yapabilirsiniz.
Bu 30 – 365 günlük periyod sona erdikten sonra Twitter resmi olarak verinizi siler ve onu ebediyen kaybedersiniz.
Eğer kararınızdan pişmanlık duyuyor ve tekrar Twitter’e dönmek istiyorsanız yeni bir hesap açmanız gerekecektir.
Instagram
Hiçbir şey arkadaşlarınızın şık Instagram fotoğrafları kadar oralarda neler olup bittiği hakkında bir merak
aşılayamaz. Onları hayatınızdan ya devre dışı bırakarak, ya da hesabınızı silerek çıkarın.

Devre dışı bırakmak için mobil uygulamalardan çok Instagram web sitesine gitmeniz gerekir.
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Giriş yapın, sağ üstteki profil ikonunuzı tıklayın, Profili düzenle’yi seçin ve Hesabımı geçici olarak pasifleştir’i
seçin. Bunu yaptığınızda neden hala Instagram aşkını hissetmediğiniz -seçenekler bir süre ara vermek
istiyorum’dan çok fazla reklam var’a kadar- sorulacaktır.
Sonunda hesap şifrenizi girin ve Hesabı geçici olarak pasifleştir’i seçin.
Facebook’un devre dışı bırakma seçeneğine çok benzer şekilde bu seçenek hesabınızı beklemeye alacaktır. Diğer
kullanıcılar bildiği anda Instagram sayfanız gider, fakat bu sosyal ağ fotoğraflarınızı, yorumlarınızı ve diğer
verilerinizi bekletir. Siteye yeniden giriş yaptıüğınızda hesabınız anında geri gelir.
Daha kalıcı bir ayar için online olarak bu iş için hazırlanmış hesabınızı silin sayfasına gitmeniz gerekir. Giriş yapın,
ayrılmanız için bir sebep belirtin, ve şifrenizi girin. Sonunda Hesabımı kalıcı olarak sil’i tıklayın. Bu, ağın
sunucularındaki Instagram hayatınızla ilgili beğeniler ve anlık mesajlar dahil tüm kalıntıları silecektir. Eğer geriye
dönmek isterseniz sıfırdan tekrar başlamanız gerekir.
Snapchat

Eğer Snapchat cazibesini kaybederse, sosyal ağa vuruş yapan kaybolan fotoğraflar gibi hesabınızın kaybolmasını
sağlayın.
Bunu yapmak için web tarayıcınızı açıp bu sayfaya gitmeniz gerekir (evet, Snapchat’inde bir web sitesi vardır).
Gerekiyorsa hesabınıza giriş yapın, ve takip eden ekranda kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. (Neden iki defa giriş?
Kişinin gerçekten siz olduğunuzu ıspatlamanız ve Snapchat’i bırakma kararlılığınızı göstermeniz lazım. Devam et’i
tıklayın ve sizi Snapchat’ten çıkarma işlemi başlar.
Bu noktadan itibaren arkadaşlarınız sizinle Snapchat vasıtasıyla irtibat kuramayacaklardır, fakat Twitter’de olduğu
gibi kalıcı silme gerçekleşmeden önce nezaketen bir süre elde edersiniz. Gelecek 30 gün içinde gerçekten Snapchat
dünyasından ayrılmak istediğinize veya istemediğinize karar verebilirsiniz. Eğer bu süre içinde hesabınıza giriş
yaparsanız hesabınız tekrar görünür olur ve eskisi gibi aynı kullanıcı adı ve temas listenizle işlem yapabilirsiniz.
30 gün geçtikten sonra Snapchat hesaplarınızı ağından kalıcı olarak siler. Buradan geri gelmek için tekrar arkadaşlar
ilave etmeniz ve Snap’ler toplamanız gerekir.

Diğer ağlar
Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat halihazırda uygulama tablolarının en üstünde yer almalarına rağmen,
sosyal ağ olarak sadece onlar mevcut değil. Yinede hesabınızı kapatmak için her zaman seçenekler bulabilirsiniz.
Bu ağlar hesabınızı silmenize müsaade ederken bu seçeneği bulmanızı her zaman kolaylaştırmayacaklardır. Eğer işin
içinden çıkamazsanız o ağın size doğru yolu gösterecek olan destek bölümlerini inceleyin. (mesela Tumblr’ı devre
dışı bırakmak için tek yapmanız gereken ayarlar sayfasının altına inmek). Destek sayfaları ayrıca ‘’sil’’i
tıkladığınızda verilerinize neler olacağı hakkında ve ne kadar çabuk bir sürede kaybolacağına dair kesin bilgiler
vermelidir.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.popsci.com/delete-social-media-accounts
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Genler, Zihinsel Sağlık Problemlerine Nasıl Sebep Olmakta…

Şizofreni, bipolar bozukluk, otizmin beyinde bazı benzer etkilere sahip oldukları gözükmektedir. Gen aktivitesini
analiz etmek bizi bu gibi zihinsel sağlık koşullarına neyin sabep olduğunun anlaşılmasına bir adım daha
yaklaştırmakta.
Biyolojik nedenlerin belirlendiği kanser veya Alzheimer’ın aksine, psikiyatrik bozukluklar ve bazı gelişimsel
bozukluklar davranışsal belirtilerle tanımlanır. Bazı gen değişkenleri ile doğan kişilerin, şizofreni, bipolar bozukluk
ve otizme benzer davranışlar geliştirebileceğini biliyoruz. Ancak, genlerin ne yapıyor olabileceğini, ve insanları nasıl
risk altına alabileceklerini bilmiyoruz.
Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden Jehannine Austin: “Beyin inanılmaz derecede karamaşık bir
organ- eğer bir şey bozuksa, ve başka bir şey de onu telafi ediyorsa, o zaman temelde ana problemi
tanımlamak çok zordur.”
Son zamanlardaki tespitlerle bazı beyin hücrelerinin çalışma şekli bu koşullar içinde benzer şekilde değişmiş
gözükmekte. Los Angeles Kaliforiya Üniversitesi’nden Daniel Geschwind ve ekibi, öldüklerinde beyinlerinde
sorunlar yaşayan ve organlarını bağışlayan kişilerin beyin dokularını inceleyip, beyindeki hücrelerde ne kadar farklı
genin aktif olduklarını araştırırlar.
Örtüşen Aktivite
Araştırma grubu, otizm-benzeri koşullara, şizforeni, bipolar bozukluk, depresyon ve alkolizim teşhisi konulan bu beş
gruptaki kişilerin doku örneklerini alarak inceler. Geschwind: “Bu çalışma, moleküler özellikleri kullanarak, bu
bozuklukların net bir resmini çıkarabileceğimizi ve hedefe yönelik terapiler geliştirebileceğimizi göstermekte.”
Otizm, şizofreni ve bipolar bozukluğu olan kişilerden alınan doku örneklerinde çok büyük bir örtüşme tespit
edilirken, bu örtüşme depresyona sahip olanların doku örneklerinde ise çok az görülür.
Austin: “Aslında bu durum doktorların nesiller boyu ailelerde gördüklerini yansıtmakta. Depresyon, endişe, bipolar
bozukluk gibi rahatsızlıkları aynı ailede, aile bireylerinde görmekteyiz.”
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Geschwind’in analizi, bu rahatsızlıkların bazılarının neden örtüştüğünü ortaya koymakta. Beyinde yıldız şekilli
hücreler olan “astrosit”ler, nöronların gelişmesine yardımcı olurlar. Otizm, şizofreni ve bipolar bozukluğu olan
insanlarda bu astrositlerin nasıl işlediğini kontrol etme ile ilgilenen genlerin daha aktif olduğu görülmekte.
Depresyon ve Bağımlılık
Ancak her koşulun kendine özgü unsurları vardır. Örneğin; depresyon hastalarının beyinlerinden alınan örnekler,
stres ve inflamasyon belirtileri göstermektedir. Bu tespit, beyin iltihabının duygudurum bozukluklarında rol
oynadığını ve anti-inflamatuvar ilaçların depresyon tedavisinde yardımcı olabileceğini düşündüren kanıtlara
eklenen bir tespit olmuştur.
İngiltere’nin Edinburgh Üniveristesi’nden Heather Whalley, bu gibi çalışmaların depresyonun alt kategorilerini
belirlemeye yardımcı olacağını ummakta. Whalley: “Depresyon, heterojen bir hastalıktır, muhtemelen farklı
mekanizmalara sahip farklı alttipler vardır ki bunlar tedavileri tanımlamayı daha kolaylaştırabilir.”
Geschwind’in ekibi, alkolizm ile çalıştıkları diğer koşullar arasında bir örtüşme tespit edemediler. Austin: “Bunun
sebebi belki de bizim çok az sayıda alkol bağımlısı kişi ile çalışmış olmamız olabilir.”
Bouremouth Üniversitesi’nden Kevin Mc Ghee de bağımlılığın belki de farklı şekilde çalışıyor olabileceğini dile
getirmekte.
Çeviren:AylinER
https://www.newscientist.com/article/2160697-first-glimpse-of-how-genes-may-cause-mental-healthproblems/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=SOC&utm_source=Twitter#link_time=1518517401

Yapay Zeka Ne kadar Yaşayacağınızı Tahmin Ediyor
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Bob Dylan şarkısında şöyle der: “Doğmakla meşgul olmayan, ölmekle meşguldür.” Ve elbette haklı. Hepimiz bu
yaşam yolunda saatli birer bombayız. Hepimiz, genel olarak, yaş sırasına göre vefat ettiğimizi düşünürüz. Ama bu
sadece bir metrik, ölçüdür ve oldukça kaba bir ölçümdür.Uzun ömürlülüğün diğer pek çok öngörücüleri, ve her
birinin kendi sağlık ve “yaşı (kendi zamanı)” vardır. “Young.AI (Genç Yapay Zeka –AI)” şu anda beta testinde olan
biyolojik yaşımız ve ömrümüz konusunda daha anlamlı tahminlerde bulunmak için yaşam sistemlerimizin “yaşı”nı
takip etmek için Yapay Zekayı (AI) kullanan yeni bir proje. Hayatı en fazla tehdit eden, en zayıf saatlerinizi
tanımlamak için tarama yapar.

Young.AI, misyonu “İlaç Keşfi, Biyolojik Belirteç Geliştirme ve Yaşlanma Araştırması için Yapay Zeka”
kullanımı olan Insilico Medicine’ın bir projesidir. Insilico tarafından 130.000 Güney Koreli’den, Kanadalı’dan ve
Doğu Avrupalılardan alınan kan testleri ile yapılan derin-öğrenme analizi takibi yapılır.
Bu çalışmaya Johns Hopkins, Oxford Üniversitesi ve diğer araştırma kurumlarının bilim insanları katıldı. Bu yaşam
süresini ölçme konusunda yapılan şimdiye kadarki en geniş analiz gibi görünmektedir ve burada nüfusa-özgü kan
biyokimyası ve hematolojik hücre sayısı veri setleri üzerine eğitilmiş, biyolojik yaşın bir kaç derin öğrenme temelli
tahmincisini kullanan bir model kullanılmaktadır.
Bu çalışma Journal of Gerontology adlı dergide yayınlanmıştır.
Insilico Medicine’nda kıdemli araştımacı, bilim insanı olan Polina Mamoshina şunları söylemekte: “Bugün,
AI(Yapay Zeka) ve derin öğrenme sinir ağlarımızın inanılmaz derecede hızlı hesaplama gücü ile, sadece bir
kaç yıl önce keşfedilemeyen, geniş bir kan havuzu-verileri ile kalıpları ve formülleri keşfedebiliyoruz.”
Bu proje, kolestrol, inflamasyon belirteçleri (CRP), hemoglobin sayısı ve albümin seviyeleri gibi yaygın ölçülen 21
kan parametresinin yanı sıra 17 diğer kimyasal göstergeye de bakmaktadır. Yapay Zeka (AI) analizi ile kan kimyasını
yaş, etnik köken ve diğer verilerle uyumlu hale getiren İnsilico Medicine, “insan için ilk gerçek anlamda yaşlanma
saati sunan bir algoritma”ürettiklerine inanmaktalar. Şimdi, sadece bir damla kan ile yapılan analiz ile bir
kişinin yaşam süresi belirlenebilecek.
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Young.AI websitesine giren herkes, Insilico’nun algoritması ile tıbbi geleceğini öğrenebilir. Analiz bedava.
Katılımcıların yapacağı şey; yaşadıkları yerde 18 parametrelik bir kan testi yaptırmaları ve sonuçları, görsel
göstergelere dayalı olarak yaşlanmayı değerlendirebilen bir Insilico AI algoritması için bir yüz fotorafı ile Young.AI
sitesine yüklemeleridir. Sitenin size rapor şeklinde analiz sonuçlarını vermesi sadece bir kaç saniye sürer.Eğer
sonuçlar, kronolojik yaşınızdan daha yaşlı bir biyolojik saat yaşı gösterdiği takdirde, İnsilico bu analizin size zayıf
göstergelerinizi öğrenip, ona göre geç olmadan gerekli adımları atmanız için yardımcı olabileceğini umud etmekte.
Insilico’nun CEO, Alex Zhavoronkov şunu söylemekte: “Testimiz insanların biyolojik saatlerinin ne kadar hızlı
ya da yavaş ilerlediğinin derinlemesine incelemesini yapmakta ve bedenlerinin hızlı ve sağlıksız bir şekilde
yaşlandığını öğrenenler için bu test, onlar için önceden uyarıcı konumunda oluyor ve hayatlarına daha sonra
yıllar katacak adımlar atmaya ikna ediyor ve tüm bu öngörüler bir kan testi ile gerçekleşebiliyor.”
Yaşam sistemlerimizde hastalıkların zamanla ilerlemesinin neden ve nasıl olduğu konusunda halâ öğreneceğimiz çok
şey var. Ancak günümüzde kan değerleri ile bizim nihai sağlığımız hakkında ne kadar doğru bir öngörü
yapabildiğinin bilinmesi gerekmekte. Young. AI programının sunduğu rapor, durumunuzu ve davranışınızı bildiren
bir gösterge, bir rehber olması açısından önemli. Bu program sizin geleceğinizin ne olacağını gördüğü sürece, bu
konuda açık görüşlü ve önyargısız olabilirsiniz. Sadece zaman gerçekleri gösterecektir.
Çeviren : AylinER
http://bigthink.com/robby-berman/an-ai-algorithm-predicts-your-expiration-date

Genler, Ölüm Zamanın Belirlenmesine Yardımcı

Ölmek, düğmeyi basıp, kapamak gibi bir anda olmuyor. Genler, kişi öldükten sonra bir süre daha çalışmaya
devam ediyor ve bilim insanları laboratuvarda yaklaşık 9 dakika içinde genlerin çalışma faaliyetini ölüm zamanını
tespit etmek için kullanmaktalar.
Ölümden sonraki ilk 24 saat içinde çeşitli insan dokularında genetik değişikliklerin devreye girmesi, kişinin tam
olarak ne zaman öldüğünün tahmini aktivite modellerini oluşturur. Araştırmacıların bu konudaki tespitlerini, 13 Şubat
2018 tarihli Nature Communications adlı dergide paylaşılmaktadır.
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Knoxville, Tennessee Üniversitesi’nden mikrobiyal ekolojist Jeniffer DeBruyn şunları söylüyor: “Bu biyolojiksel
keşif açısından gerçekten de çok güzel bir durum.”
Öldükten sonra hücrelerimiz ne yapmakta, gerçek anlamda ölüm nedir?”…
Açıkça ortada olan şey; ölümle genlerin hemen sonu gelmemekte, faaliyetleri hemen bitmemekte. 2017 yılında Open
Biology adlı dergide bilim insanları, bazı fare ve zebra balığı genlerinin, hayvanların ölmesinden sonraki 4 güne
kadar aktif kaldığını bildirmişlerdir.
Yeni çalışmada, araştırmacılar DNA’nın kimyasal kuzeni olan RNA’daki değişikleri incelerler. Postmortem (Ölüm
sorası) genetiği eğitimi alan Kopenhag’daki Danimarka Doğa Tarihi Müzesi’nde genetik uzmanı olan Tom Gilbert:
“İnsanlar her zaman öldükten sonra DNA’nın hayatta kalabileceğini ve RNA’nın kalmayacağını
düşünmekteler…”
Ancak, bu yakın zamanda yapılan araştırmada, RNA’nın şaşırtıcı derecede stabil-sabit kaldığını, ve hattâ
DNA’mızdaki bazı genlerin de biz öldükten sonra RNA’yı kopyalamaya veya yazılmaya devam
ettiği açıklanıyor. Gilbert: “Gen ifadesinde olduğunu aksine bunun için bir beyne ihtiyacınız yok. Moleküler
süreçler gerekli enzim ve kimyasal bileşenler tükenene kadar devam edebilir. Bu kaynayan suda pişen
makarnadan farklı değil… Ocağı kapasanız da kaynayan su, yavaş yavaş kaynamaya devam eder.”
Halâ Aktif
Yeni bir araştırmaya göre, bazı insan bedenindeki dokular, ölümden kısa süre sonra diğerlerinden daha
yüksek seviyede gen etkinliği göstermektedir. Burada, ölüm sonrası tespit edilebilir şekilde değişen gen sayısı,
test edilmiş doku türünün bir alt kümesi için gösterilmektedir:
Bir insanın moleküler tencerisinin kaynama süresini tam olarak kimse bilmiyor ancak Barselona’daki
Genomik Regülasyon Merkezi’nden genetikçi ve araştırmanın da başında olan Roderic Guigó, ekibinin çalışmasının
bunu anlamaya yardımcı olabileceğini söylüyor ve şunu ekliyor: “Herşey ne zaman durur? Bence bu ilginç bir
soru.”
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Ölülerden alınan dokular sıklıkla genetik araştırmalarda kullanılmaktadır. Guigó ve meslektaşları başlangıçta genetik
etkinliğin veya gen ifadesinin ölü ve canlı dokularda nasıl karşılaştırıldığını öğrenmek için araştırmaya başlarlar.
Araştırmacılar beyin, cilt ve akciğer gibi 36 farklı insan dokusundaki bozulmayı ve gen ifadesini analiz ederler.
Ölümden sonra dokusunu bağışlayan ve 29 saattir ölü olan 500’den fazla kişinin doku örneklerinin incelemesi yapılır.
Bilim insanları, her bir dokunun postmortem (ölüm sonrası) aktivitesinde farklılık gözlemlerler ve bu
aktivitedeki kalıpları araştırmak için bilgisayar kullanırlar. Sadece beraber alınan dört doku güvenilir bir ölüm
saati verebilmektedir: subkütan yağ, akciğer, tiroid ve güneşe maruz kalmış cilt.
Ekip bu sonuçlara dayanarak, tıbbi tetkik ve araştırmacının bir gün ölüm zamanını belirlemek için kullanabileceği bir
algoritma geliştirir. DeBruyn: “Bu algoritma, laboratuvardaki dokuları kullanarak, yaklaşık dokuz dakika
içinde ölüm zamanını tahmin edebilir ve en iyi performansını da ölümden sonraki ilk bir kaç saat içinde
göstermektedir.”
Tıbbi tetkikçiler için, gerçek dünya koşullarının böyle bir kesinliğe izin vermeyebileceğini de düşünmekteler.
Tıbbi tetkik ve araştırma uzmanları, ölüm zamanını belirlemek için geleneksel olarak,vücut sıcaklığını ve rigor mortis
(ölü katılığı, sertliği) gibi fiziksel bulguları kullanmaktadırlar. Ancak, DeBruyn’un da dahil olduğu bilim
insanları, dekompozisyon (bozunum, parçalanma-ayrışma) esnasındaki mikrobiyal topluluktaki değişimleri
kullanarak ölüm zamanına bakmaya başladılar.(SN Online: 7/22/15).
DeBruyn: “Mikrobiyal toplulukları ve gen ifadesindeki etkinlikleri takip etmek, kesinlikle tamamlayıcı bir yöntem.
İlk 24 satte bakteriler, genlerin aksine fazla değişmez. Bu nedenle, bir kişinin genetik aktivitesi, o zaman diliminde
ne kadar süre önce öldüğünü tespit etmek için daha yararlı olabilir. Daha uzun süreli ölçeklerde de mikroplar
daha iyi sonuçlar verebilir.”
DeBruyn: “En büyük zorluk, değişkenliği belirlemek. Vücudun sıcaklığından tutun da ölenin yaşına kadar
herşey, ölümden sonra kaç genin ve hangi genlerin aktif olabileceğini potansiyel olarak
etkileyebiliyor. Dolayısıyla, bilim insanlarının, bu yeni metodun yaygın olarak kullanılmasından önce, bu faktörleri
açıklamak için daha fazla deney yapmaları gerekecek.
Çeviren : AylinER
https://www.sciencenews.org/article/genes-could-record-forensic-clues-time-death

Depresyon, Arginin Seviyesinin Azalmasıyla İlişkilendirildi
Majör depresif rahatsızlık (MDD) yaşayanlarda arginin seviyelerinde azalma görüldü. Konuyla ilgili çalışma,
Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde yapıldı. Arginin, vücudun nikrik oksit üretmek için kullandığı bir amino
asit. Nitrik asit ise sinir sistemi ve bağışıklık savunma mediyatörü. Ayrıca damar regulasyonunda da söz
sahibi. Global arginin biyoyararlanım (bir ilacın alınması sonrası etkinleşmesi için gereken süre-GABR) oranı,
vücudun arganin seviyesini gösterir. Bu oran daha önceden vücudun nitrik oksit üretme kapasitesini ölçmek
için kullanılmaktaydı. Arganin biyoyararlanımın azalması ayrıca kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız
risk faktörüdür.

“Journal of Affective Disorders” da yayımlanan araştırma göstermektedir ki, MDD den muzdarip hastalarda arganin
biyoyararlanımda azalma vardır.
Toni Ali-Sisto: “Depresyona bağlı gelişen iltihaplı tepkiler, arganin seviyelerinin azalmasına yol açar. Bu da
sinir sistemi ve dolaşım için gerekli olan nitrik oksitin yetersiz üretimine yol açmaktadır. Ama henüz
depresyondaki insanların arganin biyoyararlanım seviyelerindeki düşüşe neyin neden olduğunu bilmiyoruz.”
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Doğu Finlandiya Üniversitesi ve Kuopio Üniversite Hastanesi tarafından yürütülen çalışmada, majör depresyon
teşhisi konulmuş olan 99 yetişkin ve 253 tane de depresyon problemi olmayan kişi incelemeye alındı. Açlık şeker
numunelerindeki 3 amino asit konsantrasyonu, yani arginine, citrullin ve ornithine, analiz edildi. Ellerindeki bu data
ile GABR leri hesaplandı. Simetrik ve asimetrik dimethylarginin konsantrasyonları da ölçüldü. Çünkü bunların her
ikisi de nitrik oksit üretiminde rol oynamaktadırlar. Daha sonra depresyonda olanlar ve olmayanlar arasındaki
sonuçlar karşılaştırıldı.
Ali-Sisto: “Çalışmamız, depresyondaki kişilerin daha düşük arganin biyoyararlanım seviyesi olduğunu
göstermektedir. Ama bu demek değildir ki, arganin desteği almak depresyona karşı koruyucu olacaktır. Bu
daha sonraki safhalarda araştırılması gereken bir konu.”
Depresyondaki kişilerde, depresyonda olmayanlara göre daha zayıf arganin biyoyararlanım bulundu. Simetrik ve
asimetrik dimethylarganin konsantrasyonları arasında çok ciddi farklılıklara rastlanmadı. Anti depresan kullanımı da
konsantrasyonları etkilemedi.
Araştırmacılarının bekledikelrinin aksine, depresyondan iyileşen ve de halâ hasta olanlardan alınan konsantrasyon
ölçümleri arasında çok net farklılıklar görülmedi.
“Arganin biyoyararlanım”, depresyon hastalığından iyileşen insanlarda halâ hasta olan insanlara göre daha
yüksekti. Ama arganin biyoyararlanım ın depresyon tedavisindeki rolünü daha iyi tespit etmek için daha detaylı bilgi
ve takip süresi gerekiyor.
Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/arginine-depression-8541/
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Data (Bilgi-ilim) , Information (Malumat) ve Knowledge (Biliş)
arasındaki farklar
Sık sık Data (Bilgi-ilim) , Information (Malumat) ve Knowledge (Biliş) kelimelerinin sanki aynı şeymiş gibi
kullanıldıklarını işitiriz.
İnsanların internet hakkında, ‘’insan bilişinin (human knowledge) devasa ağı’’ şeklinde konuştuğunu, veya onların
birşeyi ‘’Data (Bilgi-ilim) yoluyla elektronik olarak posta’layacaklarını duyarsınız.
Data (Bilgi-ilim), Information (Malumat) ve Knowledge’e (Biliş) ile neyi kastettiğimizi – ve birinin diğeri ile nasıl
etkileştiğini – tanımlarsak çok daha kolay olacak.
CD’lerimi gören oldu mu?
Birkaç sene önce İngiliz Devleti Vergi Ofisi güvenliksiz bir şekilde postalama yaptıklarında 25 milyon kişinin
kayıtlarını kapsayan bazı CD’leri kaybetti.Onların içinde suçluların başkalarının adına banka hesapları açıp krediler
alabilmelerini ve Noel alışverişi yapabilmelerini mümkün kılacak kadar yeterli information (malumat) olduğundan
korkuluyordu. Konunun yansıması olarak basında çıkan ana tartışma ise güvenlik hakkında idi, ve kaçınılmaz
olarak hükümet bakanlarına saldırmak için bunlardan çok çıkmıştı. Bürokraside çalışmış olan herhangi biri bilir ki, bu
tür tartışmalar insan olarak işin kolayına kaçtığımız için daha çok düşünmekten hoşlandığımız yönde ilerler.
Hiçbir yöntem, hiçbir resmi süreç su geçirmez değildir. Tam zamanı, bu yanlarına kalmadı.
Medya ‘’data’’ ve ‘’information’’ terimlerini değişimli olarak kullanır.
Mesela, sık sık yapılan hatalardan birisi, ‘’data’’yı kaybetmiş oldukları idi. Ama fiziksel olarak ‘’data’’yı
kaybedemezsiniz.Data’yı fiziksel olarak toplayamazsınız, taşıyamazsınız v.s.
Kafanız mı karıştı?
Açıklıyayım, fakat daha fazla ilerlemeden önce burada bu üç kelimenin (data, information,
knowledge) Infogineering (Bilgi mühendisliği) tanımını kullandığımı belirtmeliyim. Yapılan çeşitli tanımlamalar
birbirine uyumlu olmadığından geçtiğimiz bir kaç yılda bunlar çok karıştırıldılar. Şimdi bilgi mühendisliğinin
(Infogineering) bunların tamamını nasıl gördüğünü anlatayım.
Knowledge (Biliş)

İlk olarak Knowledge’e (Biliş) bakalım. Knowledge, bildiğimiz şeydir. Bunu beyinlerimiz içinde inşa ettiğimiz bir
dünya haritası olarak düşünün. Fiziksel bir haritaya benzer bir şekilde o, bizim her şeyin nerede olduğunu bilmemize
yardım eder – fakat dahası da vardır. O ayrıca, bizim inancımızı ve beklentimizi de ihtiva eder.”Eğer şunu
yaparsam, muhtemelen şunu elde edeceğim.” Hayati bir şekilde beyin, bütün bunları dev bir fikirler, hatıralar,
öngörüler v.s. ağına bağlantılar.
Kararlarımızı gerçek dünyadan değil, bu ‘’harita’’dan temellendiririz. Gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz ve
derimiz yoluyla gelen sinyallerden beyinlerimiz bu haritayı sürekli olarak günceller.
Halihazırda, beyin harici başka bir şeyde knowledge’i (biliş) depolayamazsınız. Çünkü beyin hepsini bir arada
bağlantılı tutar. Beyinde her şey birbirine bağlıdır. Bilgisayarlar yapay beyinler değildirler. Onlar ne
işlediklerini anlamazlar ve onlara anlattıklarınıza dayanarak bağımsız kararlar veremezler.
Beynin bu knowledge’i (biliş) inşa etmek için kullandığı iki kaynak vardır – information (malumat) ve data (bilgiilim).
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Data (Bilgi-ilim)

Data/lar (bilgi-ilim) Dünya’nın gerçeğidir. Mesela kendinizi ele alın.150 cm uzunluğunda, kahverengi saçlı ve mavi
gözlü olabilirsiniz.Bunların hepsi ‘’data’’dır (bilgi-ilim).Bu bir yere yazılmış olsa da, olmasa da saçınız
kahverengidir.
Bir çok yerde data (bilgi-ilim), Dünya’nın tanımı olarak düşünülebilir. Bu data’yı (bilgi-ilim) duyularımızla
algılayabiliriz, ve sonra beyin bunu işleyebilir.
İnsanlar Dünya knowledge’ini (biliş) oluşturmak için data’yı (bilgi-ilim) varolduğumuzdan beri kullanmışlardır.
Information (malumat) kullanmaya başlayıncaya kadar bütün kullanabildiğimiz direk olarak data (bilgi-ilim) idi. Eğer
benim boyumun ne kadar olduğunu bilmek istiyor idiyseniz gelip bana bakmanız gerekecekti. Knowledge’imiz
(bilişimiz) direk deneyimlerimizle sınırlı idi.
Information (Malumat)
Information (malumat), knowledge’imizi (biliş) duyularımızın kapsama alanı arkasına doğru geliştirmemizi
mümkün kılar. Information (malumat) içindeki data’yı (bilgi-ilim) yakalayabiliriz.

İşte size basit bir örnekseme:
Eğer sizin bir resminizi çekersem, fotoğraf information’dır (malumat). Fakat baktığınız şey data’ya (bilgiilim) benzer.
Fotonuzu etrafa taşıyabilirim, diğer insanlara e-posta v.s. ile gönderebilirim. Ama aslında sizi veya – neye
benzediğinizi taşımıyorum. Sadece sizi bulundukları yerden göremeyen diğer insanların sizin neye
benzediğinizi bilmelerini mümkün kılıyorum. Eğer fotoğrafı kaybeder veya imha edersem bu, sizin nasıl
göründüğünüzü değiştirmez.
Yani, vergi kayıtlarının kaybı olayında, CD’ler information’dır (malumat). Information kaybolmuştu,
fakat data kaybolmamıştı. Bayan Jones hala Whitewater yolu 14 de oturuyor ve onun doğum tarihi hala 15
Ağustos 1971.
Infogineering (bilgi mühendisliği) Modeli (aşağıda) bunların birbiriyle nasıl etkileştiğini açıklıyor…
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İnsanların bunları karıştırmaları neden önemli?
İnsanlar data’yı (bilgi-ilim) information (malumat) ile karıştırdıklarında kritik hatalar yapabilirler. Data (bilgi-ilim)
her zaman doğrudur (Aynı zamanda hem 29 hemde 62 yaşında olamam) fakat information (malumat) yanlış
olabilir (bana ait iki dosya olabilir ve biri 1981’de doğduğumu söylerken diğeri 1948’de doğduğumu
söyleyebilir).
Information (malumat) data’yı (bilgi-ilim) bir noktada yakalar.Data (bilgi-ilim) zamanla değişir. İnsanların
yaptığı hata, baktıkları Information’ın (malumat), data’nın (bilgi-ilim) her zaman eksiksiz bir yansıması
olduğunu düşünmeleridir.
Bunların arasındaki farkları anlayarak, kesin gerçeklere dayanan daha iyi kararları nasıl vereceğinizi daha iyi
anlayabilirsiniz.
Kısacası
Data (bilgi-ilim): Gerçekler, Dünya’nın bir betimlemesi.
Information (malumat): Yakalanmış Data (bilgi-ilim) ve Knowledge (biliş).
Knowledge (biliş): Kişisel Dünya harita/modelimiz.
Çeviren: Emre Ümit Tuncel
http://www.infogineering.net/data-information-knowledge.htm

Mutfak Tezgahınızı Temizledikten Sonra Çok Çirkin Şeyler oluyor
Mutfağınızı çok hızlı temizlemeniz gerektiğinizde, tezgahı silip geçmenin en iyi şey olduğunu düşünebilirsiniz.
Ama mutfağınızda çok daha fazla dikkat etmeniz gereken yerler var gibi görünüyor.
BBC’de “Trust Me I’m a Doctor” (Güven Bana Ben Bir Doktorum) ekibi, mutfak tezgahlarının anti bakteriyal
bezlerle silindikten hemen sonra nasıl tekrar bakteri ürettiklerine dair bir deney yaptı.
Sonuçlar, tezgah silindikten nerdeyse hemen sonra mikropların üremeye başladıklarını ve 12 saat sonra farklı türlerde
bir sürü mantar yetişmekte olduğunu gösteriyordu.
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Ama muhtemelen tek endişe etmeniz gereken yerler mutfak tezgahları da değil.Evlerimizde yaşayan mikropların
çoğu zararsızdır. Zararlı olanlar mutlaka tezgah üstündekiler olmak zorunda değiller.NSF International 2011’deki bir
araştırmada, 22 aile 30adet günlük eşyayı temizleyerek en çok hangisinde koliform bakterisi olduğunu bulmak
istediler. (koliform bakteri,besin zehirlenmesine yol açan E.coli yi de barındıran bakteri familyasıdır)
İlk sırada mutfak lavabosunu silmede kullanılan süngerler ve bezler vardı; bunların %75 inde koliform bakteriler
bulunmaktaydı. Bunun dışında en çok kirli olanlar şu şekildeydi:
•

% 45 mutfak lavaboları

•

% 32 mutfak tezgahları

•

%18 kesme tahtaları

•

% 27 diş fırçası tutamaçları

•

% 9 banyo kulpları
Mutfak süngerlerini mikrodalga fırına atmak ya da kaynatmanın, onları temizlemek adına çok iyi bir yöntem
olduğunu düşünenler var.
Ama “Nature” da yayımlanan bir makaleye göre, bu şekilde düzenli olarak temizlenen süngerlerin üzerlerinde çok
fazla sayıda patojen barındırdığı görülmüştür.
Evet, mikrodalga veya kaynatma yoluyla temizlik yapmak bazı bakterileri yok eder, ama hepsini değil.
Araştırmacılar, süngerleri temizlemenin aslında tehlikeli ve dirençli bakterilerin sayısını artırdığını ve bunlarında çok
hızlı üremeye başladıklarını söylediler.
Bu yüzden mikropları temizlemek yerine, aslında daha fazla üremelerine yardımcı oluyorsunuz.
Ortalama bir mutfak süngerinin 1cm küpünde 5×10^10den daha fazla bakteri bulunmaktadır. Bu kadar yüksek
miktar da sadece dışkı numünelerinde bulunur.
Bu yüzden her iki haftada bir süngerlerinizi yenilemek en iyi çözüm olacaktır.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.sciencealert.com/sponges-and-wipes-are-still-the-dirtiest-things-in-your-kitchen
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“Zihin Okuma” Algoritması, Algıladıklarımızı EEG Tekniği ile
Yeniden Yapılandırıyor

Toronto Scarborough Üniversitesi’ndeki sinirbilimciler tarafından geliştirilen teknikle, ilk defa insanların
algıladıkları imajlar yeniden yapılandırıldı. Bu da EEG tarafından elde edilen beyin aktivitelerine ait data
vasıtasıyla yapıldı.
Dan Nemrodov tarafından geliştirilen teknik, denekler tarafın görülen imajları dijital olarak yeniden
yapılandırabiliyor. Bunu da EEG verilerine dayanarak yapıyor.
Nemredov: “Bir şey gördüğümüzde, beynimiz zihinsel bir algı yaratır; ki aslında bu o şeyin zihinsel bir
izlenimi-taklitidir. EEG kullanarak, bu algıyı yakalayabildik ve bu süreçte beyinde neler olduğunu direkt
olarak resmedebildik.”
Bu çalışma için, EEG ye bağlanan deneklere yüz şekilleri gösterildi. Bu esnada beyin aktiviteleri kaydedildi ve daha
sonra bu kayıtlar, makine öğrenme algoritmasına dayanan bir teknik kullanılarak, deneğin zihnindeki imaj dijital
olarak yeniden yaratıldı.
Araştırmacılar, beyin görüntüleme teknikleri kullanarak, görsel uyarıcılara dayanan şekilleri yeniden yapılandırmayı
zaten yapabiliyorlardı. Şu anki metodun öncülüğünü, Nestor yapmıştı. Nestor, fMRI kullanarak yüz şekillerini
yeniden yapılandırabilmişti. Ama bu sefer ilk olarak EEG kullanılıyor.
Nemrodov: “fMRI gibi teknikler, ki bu teknik kan akışındaki değişiklikleri kaydederek beyin aktivitesini ölçer,
beyinde belli alanlarda neler olduğunu çok daha detaylı gösterebiliyor. EEG ise, fMRI ya kıyasla daha yaygın,
portatif ve de ucuz olduğunu düşünecek olursak, çok daha fazla pratik potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca
EEG, daha büyük bir zamansal duyarlığa sahiptir; yani bir algının milisaniye gibi bir süre içinde nasıl
geliştiğini detaylı olarak ölçebilir.”
“fMRI, saniyelik zaman dilimleri içinde aktiviteyi yakalar. Ama EEG, milisaniyelik zaman diliminde yakalar.
Bu yüzden bir yüz algılamasının beynimizde nasıl geliştiğini EEG vasıtasıyla çok daha detaylı olarak
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görebilmekteyiz. Aslında araştırmacılar, beynimizin gördüğümüz bir yüzü 170milisaniye(0,17 saniye) içinde
suretlendirebildiğini ölçtüler.”
Nestor: “Bu çalışma, sözel olarak iletişim kuramayan kişiler için bir iletişim aracı olabilir. Sadece kişinin
algıladığı şeyi nöral olarak yapılandırmakla kalmayıp, aynı zamanda hatırladıkları, hayal ettikleri ve
açıklamak istedikleri şeyleri de yeniden yapılandırmaya faydalı olabilir.”
Ayrıca adli vakalarda da faydalı olabilir. Görgü tanıklarının verdiği kelimesel ifadelere göre karakalem resim
yaptırmaktansa, olağan şüpheliler hakkında bu yolla yaptırım uygulanabilir.
Nestor: Aslı heyecan verici olan şey, kareleri ya da üçgenleri yeniden yapılandırmıyoruz. Bir insanın gerçek
yüzünü yapılandırıyoruz. Bunun içinde de bir sürü ince detay bulunmaktadır.”
“Beyin aktivitelerine dayanarak, kişinin görsel olarak deneyimlediği şeyleri yeniden yapılandırabiliyor
olmamız bir sürü olasılıkları da ortaya atmaktadır. Zihnimizin sübjektif içeriğini gözler önüne sererken,
algımız, hafızamız ve imgelememizin içeriklerini de ulaşılabilir, keşfedilebilir ve de paylaşılabilir
yapmaktadır.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/ai-eeg-images-8546/amp/?__twitter_impression=true

El Ele Tutuşmak, Beyin Dalgalarını Senkronize Ediyor ve Acıyı
Azaltıyor

Özet: Araştırmacılar, birbirini sevenlerin el ele tutuştuklarında beyin dalgalarının senkronize olduğunu belirtmekte.
Birbirini seven çiftlerin beyinleri ne kadar çok senkronize olursa, acıyı hissetmeleri de o kadar azalıyor.
Kaynak: Colorado Üniversitesi
Ulusal Bilimler Akademisi’nin Bildiriler Kitabında bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre; acı içinde olan
sevdiğinizin elini tuttuğunuzda, sadece nefes alışınız ve kalp atışınız değil ayrıca beyin dalga kalıplarınız da
senkronize oluyor.
Colorado Boulder Üniversitesi ve Haifa Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan araştırmada, acı içinde
olan eşinizi rahatlatıp, ne kadar çok empati gösterdiğinizde, beyin dalgalarınızın da o kadar senkronize olduğu
ve beyin dalgaları ne kadar çok senkronize olursa, acının da o kadar çok azalmakta olduğu tespit edildi.
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Boulder’daki Colorado Üniversitesi’ndeki Bilişsel ve Duyuşsal Sinirbilim Laboratuvarında doktora sonrası ağrı
araştırmacısı ve araştırmayı yöneten Pavel Goldstein: “Bir yandan modern dünyada iletişim kurmanın pek çok yolunu
geliştirirken, diğer yandan da çok az fiziksel etkileşim içinde bulunuyoruz. Bu araştırma yazısı, insan
dokunuşunun gücünü ve önemini göstermekte.”
Bu araştırma, insanların birlikte oldukları kişileri fizyolojik olarak aynalama yaptığı “kişilerarası
senkronizasyon” konusunda giderek artan araştırmaların en sonuncusu ve ayrıca bu araştırma, beyin dalgası
senkronizasyonunu ağrı bağlamında inceleyen ilk çalışma ve beyinden beyine bağlanmanın dokunma kaynaklı
analjezi ya da iyileştirici, şifa verici dokunuşta oynayabileceği role yeni bir bakış açısı sunmakta.
Goldstein, kızının doğumunda eşinin elini tutuyor ve onun acısının hafiflediğini fark ediyor ve bu farkediş bu
araştırmayı yapmaya neden oluyor. Goldstein: “Bunu laboratuvarda da denemek istedim. Bir kişinin gerçekten
de dokunma ile acısı dinebilir miydi?.. eğer böyle olursa, nasıl oluyordu?”
Goldstein ve Haifa Üniversitesi’nden meslektaşları, en az bir senedir beraber olan yaşları 23-30 arasındaki 22
heteroseksüel çift üzerinde araştırma yapıyorlar. Bu çiftleri, 2 dakikalık bir kaç senaryoya tabî tutup, beyin dalga
aktiviteleri elektroensefalorafi (EEG) ile ölçülür. Bu senaryoda; birbirine dokunmadan birlikte oturmak, ayrı odalarda
oturmak gibi durumlar vardır. Daha sonra bu senaryoları, bayan deneğin koluna hafif derecede ısı verip, ağrı
oluşturarak tekrarlarlar.
Birbirlerine dokunsunlar ya da dokunmasınlar, aynı yerde beraber olmaları, çiftlerin “alfa mu band”ında
(odaklanmış dikkat ile ilişkilendirilen bir dalga boyu) beyin dalgalarının senkronize olmasına neden olmaktaydı.
Ayrıca, en fazla eşleşme-senkronizasyon çiftlerden bayan olanı acı içindeyken, el ele tutuştuklarında
gerçekleşmekteydi. Eğer bayan acı içindeyken, eşler el ele tutuşmazsa, beyin dalgalarındaki senkronizasyonun
azaldığı ve kaybolduğu gözlemlenmekteydi. Bu sonuç, daha önce benzer şekilde yapılan deneyle de paralellik
göstermektedir. Daha önceki deneyde de acı içinde olan bayan deneğin eli, acısını gidermek için erkek denek
tarafından tutulmadığı zaman, ikisi arasındaki kalp atış ve solunumdaki senkronizasyonun kaybolduğutespit
edilmişti.
Goldstein: “Acının, çiftler arası etkileşimi, senkronizasyonu tamamen bozduğu ancak dokunmanın ise çiftler
arasındaki senkronizasyonu yeniden oluşturduğu gözükmekte.”
Bunu izleyen testlerde de erkek partnerin empati seviyesinin beyin aktivite senkronizasyonunu etkilediği açığa
çıkmakta; erkek bayanın acısına ne kadar çok empati gösterirse, beyin aktiviteleri de o kadar fazla
senkronize olmakta. Beyinler ne kadar çok senkronize olursa da, bayanın acısı o kadar azalmakta.
Empatik bir partnerle beyin aktivitesinin senkronize olması, acıyı nasıl yok etmekte?…
Goldstein: “Bunu tam olarak tespit etmek için daha fazla araştırma yapmak gerekiyor.” Ancak, kendisi ve
yardımcıları bu konuya bir kaç olası açıklama getirmekteler.. Empatik dokunuş, bir kişnin anlaşıldığını
hissetmesine neden olabilir ki bu da beyindeki ağrıyı yok etme ve ödül mekanizmalarını aktive edip, harekete
geçirebilir.
Araştırmacılar, kişiler arasındaki dokunuşun “ben” ve “sen-diğeri” arasındaki sınırı kaldırabileceğini
yazmaktalar.
Bu araştırmada, aynı etkinin eşcinsel çiftlerde ya da diğer çeşit ilişkilerde olup olmadığını araştırılmamıştır. Pavel:
“Şu an için söylenecek tel şey; “El ele tutuşmanın gücünü hafife almamamız gerektiği.”
Pavel: “Partnerinizin acısına karşı empati gösterebilirsiniz, ancak, ona dokunmadan tam olarak onunla
iletişim kurmuş olmazsınız.”
Çeviren : AylinER
http://neurosciencenews.com/holding-hands-brainwaves-pain-8584/
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Dolgu Yok.. Kaplama Yok..
Bir Alzheimer İlâcının, Diş Oyuklarını Doğal Olarak Tedavi Etmeye Yardımcı Olduğu Tespit Edildi..

Son zamanlarda keşfedilen “Tideglusib” adlı bir ilâç sayesinde diş dolguları yakında tarih olabilir.
Tideglusib adlı bu ilâç, geçtiğimiz yıl bilim insanları tarafından Alzheimer hastalığını tedavi için geliştirildi ve ayrıca
fareler üzerinde yapılan çalışmada da bu ilâcın, farelerde dişlerin doğal olarak yeniden eski halini almasına
destek olduğu ve diş boşluklarını tedavi edebileceği tespit edildi.
Tigeglusib, diş siniri-pulpasındaki kök hücreleri uyararak çalışır ve yeni dentin kaynağıdır. Dentin, diş
minesinin altında bulunan kollagen ve kalsiyum tuzlarından oluşan mineralize bir maddedir ve diş çürüğü ile
de gider.
Dişler, dentini doğal olarak sadece belli koşullar altında, ek bir yardım almadan yeniden yaratabilirler.. Diş
siniri, enfeksiyon (diş çürümesine neden olan) ya da travma ile karşı karşıya kaldığında dentin üretimi için
harekete geçebilir.
Fakat o zaman bile, dişte, doğal olarak ancak çok ince bir tabaka oluşabilir.(bu genellikle çürümenin sebep olduğu
oyukların–ki bunlar genelde derindir– onarımı için yeterli değildir) Tideglusib, dentinin oluşumunu engelleyen
GSK-3 adlı enzimin faaliyetini durdurduğu için bu sonucu değiştirmekte.
2017 yılında yapılan araştırmada, araştırma ekibi, diş oyuklarına, “Tideglusib” adlı ilaca batırdıkları biyolojik olarak
parçalanabilen (biyoçözünür) küçük süngerleri yerleştirirler. Tideglusib’li süngerler, dentin gelişimini tetikler ve 6
hafta içinde, hasar onarılır.
Süngerlerin kollagen yapısı erimiş ve geriye zarar görmemiş dişler kalmıştır…
Şimdiye kadar bu prosedür, sadece farelerin dişleri için uygulanmıştır.
Ancak, King’s College Londra Diş Enstitüsü’de profesör olan ve araştırmanın baş yazarı Paul Sharpe, The
Telegraph’a verdiği demeçte şunları ifade etmekte: “Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik klinik araştırmalarda
daha önce test edilmiş ve onaylanmış bir ilacın, diş tedavisine de olumlu yanıt vermesinden dolayı, bu imkandan
klinikler hızla yararlanmalıdır düşüncesindeyim. Bizim bu sade ve yalın yaklaşımımız, bu ilacı, hem diş sinirlerini,
hem de dentini koruyarak, büyük boşlukların doğal tedavisi için ideal bir klinik diş ürünü yapmaktadır.”
Çeviren : AylinER
https://www.sciencealert.com/alzheimer-s-drug-could-be-used-to-regrow-teeth-six-weeks
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“Benzen” Kanserojen mi?
Dünya Sağlık Örgütü-Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı ‘benzen’ üzerine yapılan incelemelerinde çok
önemli bulguları dikkate almadılar.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nda çalışan bilim insanlarından gelen e-postalara göre ajans, kansere yol açan
bir kimyasal olan ‘benzen’e insanın maruz kalmasıyla ilgili belgeleri geniş kapsamlı olarak inceleyemedi. Bulguları
Amerikan mahkemelerinde kullanılıyor ve de tüm dünyada kaynak göteriliyor olmasına rağmen ajans, problemi
düzeltme yoluna gitmedi.
2015 yılında, kimya mühendisi Melvyn Kopstein Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’na (IARC) uyarıda
bulunarak, çalışmalarındaki ciddi kusurlardan bahsetti. Kopstein, Dünya Sağlık Örgütü’nin yarı otonom parçası olan
IARC’ın, ‘benzen’i incelerken çok ciddi hatalar yaptığını, insanın bu kansorejen kimyasala maruz kalmasının
yeterince önemsenmediğini düşünüyordu.
3 yıl geçti ve Kopstein hala IARC’nin konuyla ilgili birşeyler yapmasını bekliyor. Reuters’ın görüntülediği
epostalarda, ajansın Kopstein ile aynı fikirde olduğu ve ‘benzen’ incelemelerinde eksiklikler olduğunu kabul ettiği
görülüyor. Ama ajansın üst düzey araştırmacılarından bir tanesinin yazdığı epostada ise “Bu konuda değişikliğe
gitmeyi ya da konu üzerinde daha fazla inceleme yapmayı düşünmüyoruz” cümlesine rastlanmıştır.
ABD Maryland’den Kopstein, kimyasallarla ilgili kanıtlar üzerinde onlarca yıldır incelemeler yapmaktadır. Bir
röportajında şöyle ifade veriyor: “Çok şaşırmıştım. Son derece beklenmedik bir şeydi. Ne de olsa IARC,
ürünlerin ve kimyasalların kanserojen olup olmadığı hakkında tüm dünya çapında başvurulabilecek, tarafsız
bir kaynak noktadır.”
Geçen yıl Reuters, IARC’ın, bitki öldüren glifosat hakkında yaptığı incelemeler sonucu, bu maddenin insanlarda
kansere yol açmadığına dair bazı verileri ve bulguları incelemelerinden çıkardı: Yani başka bir deyişle, ajans, kanser
hücrelerinin oluşmasıyla ilgili kanıtları fazla abartmış olabilir. Benzen vakasında ise, Kopstein şunu iddia ediyordu:
IARC, bu kimyasala maruz kalmanın aslında kendi belirttiğinden çok daha fazla olduğu bilgisini göz önünde
bulundurmamıştı; yani ajans potansiyel kanser risklerini gereğinden fazla gözardı etmiş olabilir.
Açıklamalar çok önemli çünkü IARCnin metotlarına çok farklı bir bakış getiriyor. Ajans, değerlendirmelerini nasıl
yaptığıyla ilgili detaylı bilgileri yayınlamıyor; toplantılarına katılan gözlemcilerin de topluma konuşmasını
yasaklıyor.
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IARC, ‘benzen’in insanlarda kansere yol açabileceğini ama insanların iş ortamında buna maruz kalma oranının,
1980lerden beri kabul edilen sınırın altında olduğunu iddia etti. Kopstein ise, insanların benzene maruz kalma
durumlarını değerlendirme konusunda ajansın hatalı olduğunu söyledi.
Dünya çapında milyonlarca çalışan- araba tamircilerinden mobilyacılara, ayakkabıcılardan matbaacılara ve boyacılara
kadar bir çok alanda- benzen içeren ürün kullanmaktadır. Bunlara örnek olarak, yapıştırıcılar, çözücüler ve temizlik
malzemeleri gösterilebilir. Bazen de iyi hava havalandırılmayan fabrika ve atölyelerde aynı tehlike söz konusudur.
Kopstein, davacıların uzman tanığı olarak yer aldı. Davacılar, iş yerindeki ürünlerde benzene maruz kalmanın
kendilerini hasta ettiğine inanıyorlar. Kopstein: “Emsal değerlendirme bilimsel kanıtları göstermektedir ki,
mesleki ortamda benzene maruz kalmak, IARC’nin belirttiğinden çok daha fazla önem teşkil etmektedir.”
Kopstein, IARC’nin benzen değerlendirme detaylarını 2015te fark ettiğinde, ajansla iletişime geçti.
Reuters tarafından incelenen aylar süren haberleşme trafiğinde, IARCdeki benzen değerlendirmelerine dahil olan üst
düzey bir personel ve bir bilim insanı Kopstein’a, ajansın kimyasal değerlendirmelerinin gerçekten sınırlı olduğunu
ifade ettiler.
Benzen ve diğer maddeleri inceleyen IARC çalışma grubu üyelerinden biri olan Martyn Smith, Kopstein’a yazdığı bir
epostada “İncelenmesi gereken çok fazla şey vardı. Bu yüzden de yanlış şeyler üzerinde odaklanıldı” dedi.
Smith, Reuters’ın yorumlarına cevap vermedi.
IARC’nin monografileri- insanlara risk oluşturan kansorejen maddeleri sınıflandıran bilimsel incelemeler-tüm
dünyada hükümetler, mahkemeler ve kanunlar tarafından kansere yol açan ve muhtemelen yol açan referans
maddeleri olarak kabul edilmektedir. Ama burada IARC üyeleri tarafından Kopstein’a incelemelrin çok kapsamlı
olmadığı söylenmekteydi.
Kopstein bu gibi sınırlılıkların çok ciddi bir eksiklik olduğunu ve hükümetlerin ve halk sağlığı merkezlerinin,
IARC’den “dengeli ve net” bilgi istediklerini söyledi.
Global etkisine rağmen, IARC küçük bir organizasyon sayılabilir. 53 milyon $ yıllık bütçesi bulunmaktadır. Yaklaşık
24 IARC üye eyalet tarafından desteklenmektedir. 1985ten beri de Ulusal Sağlık Enstitülerinden gelen bağışlarla,
Amerikalı vergi mükelleflerinden, 48 milyon $dan fazla bağış almıştır. Ulusal Sağlık Enstitüleri fonlarının yaklaşık
22 milyon doları IARC’nin monografi programına harcanmıştır.
1971 den beri IARC, 1000 taneden fazla maddeyi incelemiş ve pek çok maddeyi kansere yol açma potansiyalleri
bakımından “sınıflandırılamaz” olarak belirlemiştir. 500 kadar maddeyi ‘kanserojen’ ya da ‘muhtemelen
kansorejen’ olarak sınıflandırmıştır. Sadece naylon içindeki “kaprolaktam” denilen bir madde, IARC tarafından
“muhtemelen kanserojen değil” olarak sınıflandırılmıştır.
Ajansın bazı değerlendirmeleri, özellikle de “kırmızı ve işlenmiş etler, kahve, bitki öldüren glifosat ve cep telefonalrı
üzerine olan değelendirmeler, global bir tartışmayı ateşledi ve Amerika kongre komitelerinin IARC üzerindeki
incelemelerini hızlandırdı. Geçen yıl Reuters’ın raporlarında, IARC nin glifosat değerlendirmelerini ele alması da,
hem genetiği değiştirilmiş ürünlere karşı çıkan aktivistler tarafından hem de Cumhuriyetçiler tarafından çok güçlü
tepkilere yol açtı. Bu tepkiler, IARC’nin monografilerinin etkisini ortaya koymaktadır. Ayrıca farklı politik
gruplardaki kişilerin IARC’yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştıklarını göstermektedir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.reuters.com/investigates/special-report/who-iarc-benzene/?utm_source=twitter&utm_medium=Social
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İnsan Bilinci ve Global Beyin

Her geçen gün yaşamın biraz daha hızlı aktığını hissediyor musunuz? Bu, pek çok olup biten şeyin olmasından ve
sizin de tüm bu olanları yakalamak için az zamana sahip olmanızdan dolayı olabilir mi? Bu konuda muhtemelen
yalnız değilsiniz. İletişim, ulaşım ve hattâ fiziksel çevremizdeki değişimlerin sürati, çoğumuzun bunalmasına neden
olacak şekilde hızlanıyor gibi gözükmekte. Ancak, seçeneklerinizin (düşüncelerinizin, duygularınızın ve
eylemlerinizin) etkisi daha öncesine göre çok daha etkili.
Şu anda nerede olursanız olun, beyninizden açığa çıkan enerji sinyalleri, “jeomanyetik alan” diye bilinen bir
gezegen boyundaki enformasyon depolama sistemine yüklenmekte.
David R. Hawkins “Güce Karşı Kuvvet” adlı kitabında da şunları yazıyor: “Her düşünce, eylem, karar veya his,
içiçe geçmiş, birbiriyle simetri, denge ve devamlı hareket halinde olan yaşamın enerji alanlarında sürekli kalıcı
bir kayıt bırakarak, bir anafor-girdap yaratmakta.”
Dünyanın jeomanyetik alanı, bu gezegendeki tüm yaşamla bağlantılı, etkileşim halindedir ve işlevleri daha yeni
yeni anlaşılmaya başlanmakta. Bir işlevi, dünyayı güneş rüzgarlarından (solar winds- güneşten açığa çıkarak uzaya
yayılan iyonize parçaçıklar) korumak. Jeomanyetik alan, yalıtıcı bir görev görür ve potansiyel olarak tahrip edici
parçacıkları etkisiz hale getirir ya da yönlerini değiştirir. Bilim insanları, Mars’taki bu koruyucu alanın uzun
zaman önce çökmesi ile atmosferinin büyük ölçüde delinip, ortadan kalktığı ve bundan dolayı da komşu
gezegenimizin cansız, ölü bir çöl haline gelmiş olabileceğine inanmaktalar. Dolayısıyla, bu alan çok önemlidir.
Düşüncelerimiz, Hislerimiz, Bilincimiz bu Jeomanyetik alanı nasıl etkileyebiliyor?
Beynin çalışma şekli yüzünden etkileyebiliyor.
Yazar Neal Donald Walsch “Değişim” adlı filmdeki bir röportajında şunları söylüyor: “İnsan beyni bir
transformatör (dönüşütürücü) gibidir—bilinci, elektrik, manyetik gibi kullanabilir enerji türlerine çevirir ve
bu kullanılabilir enerji formları dünyanın alanını etkilemektedir.”
Bugünlerde çok daha fazla sayıda beyin yayın yapmakta. Şu anda dünyada 7 milyardan fazla insan var. 2010 yılı
civarında 7 milyarı geçtiğimiz tahmin ediliyor. 200 sene önce, insan nüfusunun sadece 1 milyar olacağı tahmin
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edilmişti. Dünya, 200 yüzyıl içinde (jeolojik açıdan bakarsak bu süre bir göz kırpması kadar kadarki süre) çok büyük
bir değişim yaşadı. Milâttan sonraki ilk yıla gidersek, global nüfusun 100 milyon civarında olduğunu görürüz ve
insan nüfusu o yıldan bu zamana kadar kabaca 70 kat artmış ve bu büyümenin %85’inden fazlası da bu zaman
sürecinin son onda birinde olmuş.
Ayrıca, olay, sadece daha fazla beyinin yayın yapması olayı da değil, bir de bu yayın yapan beyinlerin faaliyetlerinin
senkronize olma potansiyelleri de artmakta ve tabii ki sonuçta da katlanarak artan daha güçlü bir etki mevcut.
Hiç kuru bir yaprak üzerine güneş ışığını odaklamak için bir büyüteç kullandınız mı? Biraz sabırla,başka hiç bir şey
olmadan, odaklanmış güneş ışığı ile kuru yaprağı tutuşturabilirsiniz. Ancak, kilit nokta; odaklanmayı tek bir noktada
sabitlemek…
Son yıllarda, insan bilincinin enerjisi, anlık iteşim büyüteçi ile odaklanmıştır. Televizyon ve telefonlar iletişim kurma
yeteneğimizi artırmıştır. Ancak, kollektif bilinci gerçekten de mümkün kılan şey internettir ve bu da son
zamanlarda oldu.
1993 yılında internet,iki yönlü telekomünikasyon şebekeleri vasıtasıyla yayılan tüm enformasyonun
sadece %1’ini temsil etmekteydi. 2000 yılı iltibariyle, bu %51’e çıktı ve 2007’den itibaren de telekomünikasyon
bilgilerinin %97’den fazlası internet vasıtası ile yayılmakta.1 milyardan fazla kişinin internete günlük erişimi
olduğu tahmin edilmekte.
Ancak, bireysel tercihin gücü nasıl artmakta?
Bazı kişilerin, daha yüksek bilinç olarak adlandırdıkları; kabul, sevgi, sevinç, barış şeklindeki olumlu
tercihler, olumsuz ya da düşük bilinçli tercihlerden daha güçlüdür.
Olumlu bir tercih yaptığınızda gücünüz artar. Örneğin; Japon bilim insanı Masaru Emototarafından “Suyun
Gizli Mesaj” adlı kitabında yazdıklarına bir bakın. Emoto ve ekibi, donmuş su kristallerini fotoraflarlar ve olumlu
mesajlarla (sözler, düşünceler, hisler) bombardımana tutulan suyun, karmaşık ve güzel kristal yapılar
sergilediklerini keşfederler. Olumsuz bilgi bombardımanına tutulan su ise gelişigüzel ve bozuk, karmakarışık
kristal yapılar sergilerler.İnsan bedeninin ve dünyanın kendisinin de büyük oranda sudan oluştuğu
düşünülürse, bilincin, yaşamın fiziki yapılarının güçlenmesinin ve düzenlemesinin belirlenmesinde önemli bir
rol oynadığı kuvvetle muhtemeldir.
Bu sadece olumsuz mesajlardan daha çok olumlu mesaja sahip olma olayı değil, ayrıca, olumlu mesajların
örgütleme, düzenleme gücünün, olumsuz olanların tahrip edici gücüden katlanarak artan bir şekilde daha
fazla olması olayıdır.
“Güce Karşı Kuvvet” adlı kitabında Hawkins, aydınlanmış, yüksek bir bilince (bilinç seviyesi 1.000 olan) sahip
olan bir kişinin, aslında tüm insanlığın kollektif olumsuzluğunu tamamen dengeleyebileceğini öne
sürmekte. Olumlu seçeneğiniz, çok sayıda olumsuz seçenekleri telafi edebilir.
Bu da bizi “seçme gücü”ne geri getiriyor. Portal-kapı açık.Veriler muazzam bir oranda ve süratte yükleniyor. Eğer
inandığınız bir şey varsa, işte şimdi bunu paylaşmanın tam zamanı. Olumlu seçimlerin diğerlerini yükseltmek,
canladırmak gibi muazzam bir gücü var. Tek bir olumlu seçim, viral gibi tüm gezegeni etkileme gücüne sahip.
Tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olan Psy’nin “Gamgam Stili, iki yıldan bir az daha fazla bir zaman
içinde 2 milyar görüntülemeye sahip oldu. Facebook, şu anki toplam kullanıcı sayısının 1.1 milyardan
fazla olduğunu açıkladı.Olumlu seçimimiz ve içerdiği tüm güç, insanlara daha önce hiç olmadığı kadar ulaşma
potansiyeline sahip.
Sürekli olarak kaygı, hayal kırıklığı ve yalnızlık dalgaları ile bombardımana tutulan dünyanın jeomanyetik alanı nasıl
görünür? Doğal sistemlerin yapısı bozulur mu? Hava kalıpları, biyolojik döngüler ve kimyasal reaksiyonlar daha mı
az stabil-istikrarlı olurlar? Dünyayı zararları güneş rüzgarlarından koruyan jeomanyetik alan bozulur mu?…
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Ve bunun tersine, insan bilincinin gücü, sevgi ve uyum frekansı ile titreşse, ne gibi bir etki yaratabilir?
Dünyada henüz hiç görmediğimiz yüksek titreşimli, bir yaşam durumu olabilir, oluşabilir mi? Bu neye
benzerdi?, Nasıl işlerdi?..
Bu gerçekliği yaratmak için her birimizin katılımı önemli. Bunu ne kadar çok düşünürsek, böyle hissedersek ve
tasavvur edip, zihnimizde canlandırırsak, bilincimiz de o kadar çok olumlu enerjiye kanalize olur. Olumlu
mesajlarla bombardımana uğrayan su kristallerinde olduğu gibi, bizler de jeomanyetik alanda açığa çıkacak güzel
karmaşık yapıları hayal etmekle başlayabiliriz. Öyleyse, gülümseyin ve derin bir nefes alın.
Sonuçta, mavikopya,model (blueprint), beyniniz tarafından üretilen şeyden yüklenerek oluşmaktadır.
Çeviren: AylinEr
http://brainworldmagazine.com/human-consciousness-global-brain/

Yeteri Kadar Uyumazsak ne Olur?
Beyinlerimiz neden uykuya ihtiyaç duyar ve yeteri kadar uyumazsak ne olur?

Leonie Kirszenblat – The University of Queensland
Uyku, beynimizin kendini yeniden başlatma zamanıdır.
Pek çoğumuz uyku eksikliğinin etkilerini tecrübe etmişizdir: yorgun ve asabi hissetme, veya konsantrasyonda
zorlanma. Uyku, beyinlerimiz için farkedebileceğinizden çok daha fazla önemlidir.
Her ne kadar uykuya daldığınızda size devreden çıkıyor gibi görünse de, beyin faaliyetsiz olmaktan çok ötedir.
Beynin elektriksel aktivite desenlerini çalışmamızdan anladığımıza göre siz uykudayken beyniniz iki ana desen ile
döngüye girer: hızlı göz hareketi (REM) uykusu ve yavaş-dalga uykusu.
Daha çok gecenin başında başlayan yavaş-dalga uykusu, geniş sayıdaki beyin hücreleri boyunca elektriksel
aktivitenin yavaş ritimleri (her saniyede 1 – 4 defa) olarak karakterize edilir. Gece ilerledikçe daha ve daha çok REM
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uykumuz olur. REM uyku süresince sıkça canlı rüyalar görürüz ve beyinlerimiz uyanık olduğumuz zamankine benzer
aktivite desenleri gösterir.
Beyinlerimiz biz uyurken ne yapıyor?
Uyku, bir çok fonksiyona hizmet eder. Bunlardan biri, gün boyunca yaşadığımız deneyimlerimizi hatırlamamıza
yardım etmektir. REM uykusunun duygusal hatıralar (mesela korku içeren hatıralar) veya yöntemsel hafıza (nasıl
bisiklet sürüleceği gibi) için önemli olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, yavaş-dalga uykusunun ise
deneyimlerinizin ve ne bildiğinizin bilinçli kayıtları olan bildirimsel hatıraların (mesela kahvaltıda ne yediniz)
depolanmasını yansıttığı düşünülmektedir.
Ayrıca uyku boyunca deneyimlerin tekrar oynatıldığını da biliyoruz – bu deneyimlerin hatıraları bir sinema fiminin
geri sarılıp tekrar ileri oynatılan parçaları gibidir. Yeniden oynatma hipokampustaki – hafıza için önemli olan bir
beyin bölgesi – nöronlarda meydana gelir ve en iyi şekilde bir labirentte yolunu bulmayı öğrenen farelerde
çalışılmıştır. Bir yolunu bulma egzersizinden sonra fare dinlenirken, farenin beyni labirent boyunca gittiği yolu tekrar
oynatır. Tekrar oynatma beyin hücreleri arasındaki bağlantıların kuvvetlenmesine yardım eder ve bundan dolayı
hatıraların pekiştirilmesi için önemli olduğu
düşünülmektedir.

Biz uykudayken beynimiz, sadece kendisi için gerekli olanları muhafaza ederek ortalığı toparlar.
Fakat kahvaltıda ne yediğiniz sizin için o kadar önemli mi? Muhtemelen hayır – Bundan dolayı beyin ne hatırlayacağı
konusunda seçici olur. Uyku, önemli olan şeyleri hatırlamak için beynin hatıraları elemesini ve belirli şeyleri
unutmasını mümkün kılar. Bunu yapmanın bir yolu, beyindeki istenmeyen bağlantıları ‘’budamak’’ veya
‘’azaltmak’’tır.
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Uyku fonksiyonunun önde gelen bir teorisi – ‘’sinaptik homeostasis hipotezi’’ – uyku süresinde beyin boyunca
bağlantılarda (sinaps olarak bilinirler) geniş ölçüde zayıflama olduğunu önerir.
Bunun, biz uyanıkken öğrenme sırasında oluşan bağlantıların güçlendirilmesini dengelediği düşünülmektedir. Fazla
bağlantıları budayarak uyku, panoyu etkili bir şekilde temizler ve biz ertesi gün tekrar öğrenebiliriz. Bu, bazı
durumlarda azaltma işlemi ile birlikte daha yoğun (ve belkide istenmeyen) hatıralara yol açabilir.
Beyinlerimizi optimal bir şekilde aktif olarak tutmak için uykunun önemi biz yaşlandıkça uyku desenlerimizin
değişmesiyle gösterilebilir. Bebekler ve çocuklar muhtemelen gelişen beyinleri çok daha fazla öğrendiği için ve yeni
durumlarla karşı karşıya kaldıkları için, yetişkinlerden çok daha fazla uyurlar.
Daha sonra hayatta uyku azalır ve daha bölünmüş olur. Bu ya uykuya ihtiyacın azaldığını (daha az öğrendiğimiz için)
gösterir, ya da biz yaşlandıkça uyku işleminde bölünmeler olduğunu gösterir.
Uyku ayrıca, biraz beyin bakım ve temizliği için de gereklidir. Farelerde son zamanlarda yapılan bir araştırma,
uykunun beyni uyanık saatlerde biriken ve bazıları nörodejeneratif hastalıklara yol açan toksinlerden temizlediğini
bulmuştur. Uyku süresince beyin hücreleri arasındaki boşluk toksik proteinlerin dışarı itilmesini mümkün kılacak
şekilde artar. Muhtemelen uyku bu toksinleri beyinden çıkararak Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkları bertaraf
edebilmektedir.

Eğer kötü bir gece uykusu uyuduysak ne olur?
Yeteri kadar uyumak uyanık olduğumuz saatlerde dikkat ve öğrenme için önemlidir. Uykudan yoksun kaldığımızda
büyük miktardaki enformasyona odaklanamayız veya dikkatimizi uzun süreler boyunca devam ettiremeyiz.
Reaksiyon sürelerimiz yavaşlar. Yaratıcı olma veya bir problemi çözerken gizli kuralları keşfetme ihtimalimiz azalır.
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Yeteri kadar uyumadığınızda, beyniniz siz uyanıkken kendini bir kaç saniye için kapatmaya zorlar. Bu ‘’mikro
uyku’’ sırasında farkında olmadan bir kaç saniye için bilinçsiz kalabilirsiniz. Araba sürüşü esnasında uyuklamak araç
kazalarının ana sebeplerinden biridir ve uykusuzluk beyni en az alkol kadar etkiler. Uykusuzluk ayrıca çalışma
yerlerinde ölümcül kazalara yol açabilir – vardiyalı çalışanlarda büyük bir problemdir.
Uykunun dikkat ve konsantrasyon üzerindeki faydalı etkileri kısmen, sıklıkla yeteri kadar uyumadıkları zaman sınıfta
hiperaktif ve bozguncu olan çocuklar için önemlidir. Bir çalışma, bir kaç gün boyunca her gece bir saat eksik
uykunun, çocuğun sınıftaki davranışını olumsuz olarak etkilediğini bulmuştur.
Uzun dönem etkileri nelerdir?
Uykusuzluğun uzun dönem etkilerini insanlar üzerinde çalışmak ahlaki nedenlerle daha zordur, fakat kronik uyku
bozuklukları şizofreni, otizm ve Alzheimer gibi beyin rahatsızlıkları ile ilişkilendirilmiştir.Uyku bozukluklarının bu
rahatsızlıkların sebebi veya belirtisi olup olmadıklarını bilmiyoruz.
Netice olarak, deliller sağlıklı uyku desenlerinin sağlıklı ve iyi çalışan bir beyin için anahtar olduğunu öneriyor.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.universal-sci.com/headlines/2017/10/22/why-our-brain-needs-sleep-and-what-happens-if-we-dont-get-enough-of-it

Karanlık DNA: Doğanın Temelindeki Kayıp Madde
Bazı hayvanların genomunda saklı olan ve çok büyük oranda mutasyona uğramış DNA’larına rağmen
gelişmeleri, bizi evrimin bazı temel prensiplerini yeniden düşünmeye zorlamakta.

Şişman kum sıçanı tuhaf bir yaratıktır. Oyuklarda yaşar, her gün vücut kütlesinin yaklaşık %80’ini tüketir ve su
içmez. Ama bu kemirgen türü ile ilgili garip olan şey; DNA’sının bir kısmının kayıp gözükmesi…
Hiç şüphesiz, evrenin dörtte birinden fazlasının kara maddeden oluştuğunun düşünüldüğünü sizler de
duymuşsunuzdur.
Kara maddenin varolduğunu bilmekle birlikte onu tespit edemiyoruz. İşte bunu benzer bir şey de genomlarımızda da
mevcut. Meslektaşlarım ve ben, bu anlaşılması ve tespit edilmesi zor genetik maddeyi “Karanlık DNA” olarak
adlandırdık ve kum sıçanı üzerinde yaptığımız çalışmalarla bu karanlık DNA’nın doğasını,yapısını ortaya çıkaramaya
başladık.
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Karanlık DNA’nın keşfi o kadar yeni ki, ne kadar yaygın olduğunu ve ona sahip olan türlerde yararları olup
olmadığını halâ anlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, onun varlığı, genetik ve evrim hakkında bazı temel soruları
da beraberinde getirmekte.”Adaptasyon”un moleküler seviyede nasıl gerçekleştiğine yeniden bakmamız gerekebilir.
Tartışmalı olarak, Karanlık DNA, evrimin itici gücü bile olabilir..
Kum sıçanı (Psammomys obesus), Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya özgü bir çöl fare türüdür ve onu bir laboratuvar
ortamına koyduğunuzda, garip şeyler gerçekleşir. Kum sıçanları normal gıdalarla (laboratuvar farelerine verilen
standart yiyecekler) beslendiğinde, obez ve tip 2 diyabet olma eğilimi gösterirler. Bu tespit 1960’larda gerçekleşen
bir tespittir ve insanlardaki beslenme kaynaklı diyabetlerin anlaşılmasıyla ilgilenen biyologlar bu konuda kum
sıçanlarının çok uygun olduğunu düşünerek, onlar üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Ama yine de, tüm bu zaman
zarfında, kum sıçanlarının hastalığa karşı neden bu kadar duyarlı olduğu çözülememiştir.
Benim asıl ilgilendiğim hayvan türü zehirli yılanlardır. Kuşkusuz, kum sıçanlarla olan bağlantıları zayıftır–en iyi
ihtimalle, kemirgenler yılanlar için akşam yemeği olarak görülebilir—bu nedenle de bunlar benim için açıkça
üzerinde çalışacağım bir tür değildi. Ama ben her zaman gizemlerden hoşlanmışımdır ve kum sıçanları hakkında
bilgilendikçe, bu tür ilgimi daha çok çekmeye başladı… Açık delilin Pdx1 adlı bir gen olduğu gözükmekteydi ve
kodladığı Pdx1 proteininin de pankreas gelişimi ve insülin geninin açılıp, kapanması dahil olmak üzere pek
çok konuda rolü vardı. Normal fizyoloji için çok önemli olan bu gen, tüm omurgalılarda bulunmaktadır. Ancak
şaşırtıcı şekilde bu gen, kum sıçanlarında bulunmamaktadır. Bu hiç de mantıklı gözükmüyordu. Peki, o zaman
gerçekten de burada neler oluyordu?..
Ne şans ki, benim bu paradokstan etkilenmem, genetikte bir devrime yol açabilecek bir araştırmaya beni sevk etmişti.
Pekin Genom Bilim Enstitüsü de dahil olmak üzere dünya üzerindeki 9 Enstitüden 17 araştırmacı ile bir ekip
oluşturdum ve ekibimle kum sıçanının tüm genom dizilmini çıkardık. Keşfettiğimiz şey şaşırtıydı: Pdx1 tek kayıp,
eksik gen değildi. Aslında, diğer hayvanlarda aynı kromozom üzerinde bulunan yaklaşık 90 genin dahil olduğu
büyük bir DNA parçası, hiç bir yerde görülmemekteydi. Bu genlerin çoğu, tıpkı Pdx1 gibi, hayatta kalmak için
gerekli genlerdi. Dahası, ilgili RNA transkriptlerini (hücrelerin proteinler yapmak için şablon olarak kullandıkları
genetik kodların kopyalarını –bakınız diyagram) de bulmuştuk. Peki ama bu genler neredeydi?..

Büyük ipucu, RNA transkriplerini incelediğimizde ortaya çıktı.Genetik kod, A,T,G ve C 4 temel bazdan
oluşmaktadır. Bu dizilimleri çok tuhaf yapan şey; dizilimdeki G ve C’nin seviyelerinin yüksek olmasıydı. Daha
önce hiç birimiz böyle bir şey görmemiştik. Ancak, bunun, ilgili DNA’nın kayıp (standart dizilim teknolojisi, yüksek
seviyelerde G ve C’li DNA seksiyonlarını algılamada iyi değildir) gözükmesini açıklayabileceğini fark ettik. Bu
yüzden biz de kapalı, anlaşılması zor DNA’ları farklı bir şekilde, sezyum klorürü ultrasantrifüjü kullanarak, ortaya
çıkarmaya çalıştık.
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Bu, çok yüksek derecede konsantre olmuş tuz çözeltisinde çok hızlı bir şekilde (en az 40.000 devir/dakika) üç gün
boyunca kesilmiş DNA’yı döndürmeyi de içermekteydi. Böylece, GC bazları açısından zengin olan yoğun parçacıklar
dibe çöktü. Bunu birbirinden ayırarak, onu tek tek dizmek istedik.
Bu işe yaramıştı. Bulduğumuz şey, bir mutasyon hotspot’uydu.(mutasyon açısından hareketli olan noktaydı)
Bu bölge, olağanüstü bir şekilde muazzam sayıda mutasyona sahip bir DNA bölgesiydi.Bunlardan pek çoğu A
veya T’den G veya C bazlarına dönüşüyordu. Örneğin; kum sıçanındaki Pdx1, hayvan krallığında bildiğimiz gen,
diğer herhangi bir versiyonundan daha fazla mutasyon içermekte. (DNA’ya bağlanan sadece bir anahtar bölgede
normal versiyondan farklı olarak en az 15 amino aside sahip olan bir Pdx1 proteini ile sonuçlanmakta)
Bu bölgede omugalıların herhangi bir mutasyona uğraması son derece nadir görülen bir durum. Mutasyonlar,
genellikle bir genin işlevini sekteye uğratır ve tespit edilmesi zor olan “Karanlık DNA” parçasındaki genlerin, evrim
boyunca çok az değişmiş olması hayatta kalmaları için oldukça önemlidir. Yine de bir şekilde kum faresinin Pdx1
geni, diğerleri ile birlikte, dramatik mutasyon seviyelerine rağmen işlev ortaya koymayı başarıyor.
Bu keşif, bizi, bir genin ne kadar dayanacağı ve daha ne kadar çalışabileceği, işe yarayabileceği hakkındaki
düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmeye zorladı.
Pdx1’in aşırı diverjansı (ayrışması, dağılması), diğer hayvanlarda o kadar etkili olmadığı ortaya çıkarsa, kum
farelerinde neden diyabetin geliştiğini açıklamaya yardım edebilir. Ayrıca, bu, Pdx1’in başlangıçta neden
görünmediğini de açıklamaktadır. Ancak, biz, kayıp DNA’nın gizemini çözerken ilginç bir olasılık da ortaya
çıkardık. Standart genom diziliminin çok sayıda G ve C baz içeren DNA seksiyonlarını toplamada sorunlu olduğunu
biliyoruz. Bu yüzden belki de de kum farelerinin bu tür mutasyon hotspotlarının (mutasyon açısından canlı, hareketli
olan bölgeleri) taşınmasında yalnız değillerdir. Karanlık DNA diğer genomlarda da gizleniyor olabilir.
Aslında, diğer 12 kemirgen türünde görünürde Pdx1’in olmaması, onların “Karanlık DNA”ya sahip
olabileceklerini düşündürmektedir. Şimdi bunu araştırıyoruz. Dahası, kuşlarda da kum faresinin hikayesine paralel
çarpıcı bir durum da söz konusu. Çok fazla kuşun genom dizilimlerinde, diğer omurgalılarda olan 270’den fazla gen
mevcut gözükmemektedir. Buna leptin hormonu (enerji dengesini, açlığı belirleyen hormon) da dahildir.
Ancak, Almanya, Münih’teki Kudwig-Maximillian Üniversitesi’nden Fidel Fidel Botero-Castro ve meslektaşlarının
yaptığı yeni bir araştırmada, kuşlardaki bu eksik-kayıp genlerin, RNA transkriptleri yaptıklarını ortaya
koyarlar. Dahası, G ve C bazlı dizilerin seviyesi çok yüksektir. Bu size tanıdık geldi mi? Aslında,
araştırmacılar,daha önceki araştırmalarda tüm kuşlardaki genlerin yaklaşık %15’inin gözardı edildiğini
tahmin etmekteler.
Bu da “karanlık DNA”nın oldukça yaygın olduğunun ipucunu bize vermekte. Eğer durum böyleyse, genomların nasıl
geliştiğine dair bazı güncel fikirleri yeniden düşünmek zorunda kalabiliriz. Biyologlar, geçtiğimiz son 10 yılda,
binlerce genom dizilimini karşılaştırarak, hangi soyların kaybolduğunu ve yeni hangi soyların ortaya çıktığını
araştırmaya çalışmaktadırlar. Bu, onların, organizma gruplarını birbirinden farklı yapanın ne olduğunu ve moleküler
düzeyde uyumun nasıl geliştiğini görmelerine yardımcı olmaktadır.
Eğer “ Karanlık DNA” yaygınsa, bu işi epey bozar. Çünkü, bu, kayıp olduğu düşündüğümüz genler aslında
mevcut olabilir demektir.
Resmin bütününe sahip olup olmadığımızı öğrenmek için, bugüne kadar dizilmiş genomlara başka bir şekilde
bakmanın zamanı gelmiş olabilir. En azından, yeni genomların dizilimini yaparken, “Karanlık DNA” olasılığına
karşı dikkatli olmalıyız.
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“Şişman Kum Faresi ya da Psammomys obesus olarak bilinen canlı”
Bundan farklı olarak, bazıları da “Karanlık DNA” eğer yaygın halde olsaydı, bunu daha önce fark edilebileceklerini
öne sürebilir. Belki de kemirgenler ve kuşlar, çok aşırı örneklerdir ve “Karanlık DNA” kısımları diğer
organizmalarda çok daha az yaygındır.. Bu da ilginç olabilirdi. Çünkü, bu, kemirgenleri ve kuşları farklı kılan ne
olduğu sorusunu gündeme getirir. Bu soruya verilecek cevap, “Karanlık DNA”nın nasıl oluştuğunu anlamanın
anahtarı olabilir. Belki de, her iki hayvan grubunun, her bir türünün sahip olduğu kromozom sayısında olağandışı
büyük bir varyasyon (örneğin; kemirgenlerde 22- 68 arasında değişebilir) göstermesi gerçeğinde bir ipucu mevcut
olabilir.
Bu onların evrimi sırasında kromozomlarının kırılmaya eğilimli olduğunu göstermektedir. Kromozomlar, genelde
cinsiyet hücrelerinin oluşumu sırasında yavrularda genetik çeşitliliği artırarak, kırılır ve yeniden birleşir.Bu
olduğunda, “GC-bazlı gen konversiyonu-dönüşümü” olarak adlandırılan bir süreç meydana gelebilir ve bu, A ve
T’den daha fazla G ve C mutasyonuna neden olur. Bu da DNA’nın belirli bölgelerinde G ve C bazlarının birikimine
yol açabilir. Bu, kırılmaya eğilimli kromozom türlerinde “Karanlık DNA”nın sebebi olabilir mi? Bilmiyoruz,
ama mümkün olabilir.
Hattâ daha da ilginç olan şey ise; “Karanlık DNA”nın evrimi nasıl etkileyebileceğidir. Çoğu kitaplar, evrimi iki
aşamalı bir süreç olarak tanımlar. İlk olarak, rastgele genetik mutasyon düzenli bir küçük parçasının bir organizmanın
DNA’sında varyasyon yaratır. Daha sonra, doğal seleksiyon, hangi mutasyonların geçtiğine karar vererek bir filtre
gibi davranır. Bu, genellikle bir çeşit avantaj sağlayıp sağlamadığına bağlıdır, ancak evrim boyunca üretilen her şey
bir adaptasyon-uyarlama değildir. Dolayısıyla,doğal seleksiyon, organizmaları geliştiği yöne iten itici güçtür.
Ancak, bu resme “Karanlık DNA”yı eklersek, durum bu şekilde gelişmeyebilir. Bu mutasyon noktalarında yer
alan genler, başka yerlerden daha fazla mutasyona uğrama şansına sahipse, doğal seleksiyon harekete geçip,
daha fazla çeşitlilik gösterecek ve böylece de sundukları özellikler daha hızlı evrimleşecektir. Bir başka deyişle,
“Karanlık DNA” evrimin yönünü etkileyerek, mutasyonu çalıştırabilir. Aslında ben ve meslektaşlarım şunu da
öne sürüyoruz: “Karanlık DNA”daki mutasyon oranları o kadar hızlı olabilir ki, doğal seleksiyon, zararlı
varyantları-değişkenleri her zamanki gibi ortadan kaldırmada yeterince hızlı hareket edemeyebilir. Bu gibi
genler, eğer türler yeni bir çevre sorunu ile karşı karşıya kaldıklarında, adaptasyonları daha sonraya
kalabilir, geç bile olabilir.”
İkili Kontrol?
Mutasyon güdümlü-odaklı evrim fikri tartışmalıdır ancak emsalsiz de değildir. 1970’lerin ortalarından beri, saygın
moleküler biyolog Masatoshi Nei, evrimin arkasındaki en önemli itici gücün, mutasyonla DNA içinde yaratılan
varyasyondaki moleküler düzeyde meydana geldiğini ileri sürmüştür. Bu spontan, anlık varyasyon olmadan, doğal
seleksiyon üzerinde çalışılacak bir şey kalmaz,ve ikincil bir öneme sahip olur. “Karanlık DNA”nın keşfi, bu düşünce
şekline ağırlık verir. Tabii ki, bu, mutasyon ve doğal seçim arasındaki düzgün bir seçim değildir. Örneğin, kum
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sıçanında, birçok “Karanlık DNA” genlerindeki artmış muazzam mutasyon oranı, türlerin evrimsel gidişatı
üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, bazı seleksiyonlar bu genler üzerinde de hareket
etmelidir, aksi takdirde mutasyon aşırı çalışacak, işlevsel genler içermeyen bölgeler oluşturacak ve türler hayatta
kalamayacaktır.
Gerçekte, kum sıçanının mutasyon hotspotundan genel olarak fayda sağlayıp sağlamadığını belirlemek zordur. Aşırı
mutasyonunun bir problem olmasını bekleyebilirsiniz, aksi halde Pdx1 gibi proteinler diğer tüm hayvanlarda
neredeyse aynı şekilde neden olur ki? Fakat, kum sıçanının Karanlık DNA’sı, normal şartlarda ortaya
çıkmayacak bazı adaptasyonlara uyarlamalara yol açabilir. Belki de bunlar, onların, suya çok az erişimli ve
besleyici değeri çok az yiyeceklerle hayatta kalmalarına izin vermiştir ve bu yüzden de çok az rakiple birlikte sert bir
çöl ortamında gelişmiş olabilirler. Öte yandan, eğer kum sıçanları besin değeri bakımından zengin gıdalar yerlerse,
diyabet geliştirip, ölebiliyorlar. Bu, çöllerde yaşamak zorunda oldukları anlamına da gelebilir. Yani “Karanlık DNA”
hem “kurtarıcı”, hem de “gardiyan” olabilir.
Genel olarak, Karanlık DNA’nın etkileri esrarengiz, enigmatik kalmaktadır. Yine de bir şey kesin; Karanlık
DNA’nın, genomların moleküler düzeyde nasıl gelişmeye yol açtığına ve bu süreçlerin Dünya’daki hayranlık
uyandıran yaşam çeşitliliğine neden olduğuna dair öğreneceğimiz halâ çok şey olduğunu göstermekte.
Yaşam Kodunu Deşifre Etme
İnsan genomunu dizilimi için on yıl, devasa bir konsorsiyum ve yaklaşık 2.7 milyar dolarlık bir tutar harcandı. Proje
2003 yılında tamamlandığı ve teknolojide çok büyük ilerlemeler kaydedildiği için, dizilimlerin daha hızlı ve daha
ucuz olması sağlandı. Bugüne kadar, yaklaşık 15.000 türün tam genomları deşifre edildi. Ve bu sadece bir başlangıç.
(Tüm genom diziliminin ticarileştirmesindeki yarış o kadar yoğun ki, rahimdeki fetüsler de dahil olmak üzere,
bireylerin tüm genetik şablonunu rutin şekilde çözmemiz çok uzun sürmeyebilir.)
Genetik dizilem, bir DNA iplikçiği boyunca eşleştirilmiş A, T, G ve C olarak bilinen dört nükleotidin veya bazın
kesin sırasının çıkarılmasını içerir. 1970’lerde Frederick Sanger tarafından tasarlanan öncü teknolojiler, büyük ölçüde
rehber olmuşlardır. Sanger sekanslama-dizileme, diziyi göstermede, özel işaretleyiciler kullanarak, bir test tüpünde
bir defada bir tamamlayıcı iplikçiği “büyütmek” için şablon olarak tek bir DNA dizisini kullanmayı gerektirmektedir.
Doğru ama son derece zaman alıcıdır; Kalifiye bir çalışan iyi bir gününde 10.000 baz çifti deşifre edebilir. İnsan
genomu yaklaşık 3.2 milyar baz çiftinden oluşmaktadır.
Bu günlerde, artık sekanslama-dizileme büyük ölçüde otomatik hale geldiği için süreç çok daha hızlı. Bir DNA
ipliğinin çoklu kopyaları ilk önce rastgele küçük parçalara ayrılır – genellikle 100 ile 150 baz arasında – daha sonra
birbiriyle örtüşen bölümleri eşleştiren bilgisayar programları tarafından bir araya getirilmeden önce tek tek sıralanır.
Ama bu konuda bir problem oluşmakta. Bu “yeni nesil” sekanslama, üst üste binen parçaları yeniden
birleştirmeyi zorlaştırdığı için, G ve C gibi sadece iki bazın egemen olduğu DNA uzantılarının deşifre
edilmesinde çok da iyi değil. Sonuç olarak da, bugüne kadar dizilen genomlarda önemli miktarda DNA
parçasını gözden kaçırmış olabiliriz. Meslektaşlarım ve ben de buna “Karanlık DNA” adını verdik.
Daha yeni sekanslama yöntemleri daha doğru olacaktır. Bu yeni yöntemler, DNA bölümlerini birkaç bin baza kadar
uzatarak, örtüşen alanların deşifre edilmesindeki problemi azaltabilirler. Teknolojinin hızla gelişmesiyle, Karanlık
DNA ortaya çıkacaktır. Çözdüğümüzü düşündüğümüz genomlarda bile yeni sürprizlerle karşılaşabiliriz.
Bu yazı, “Karanlık DNA” başlığı altında basılmıştır.
Yazar: Adam Hargreaves, Oxford Üniversitesi’nde biyolog.
Çeviren : AylinER
https://www.newscientist.com/article/mg23731680-200-dark-dna-the-missing-matter-at-the-heart-of-nature/
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Serotonin, Azîmli Olmayı Destekliyor

Beyindeki serotonin nöronlarının aktivitesini doğrudan kontrol eden ileri teknikler, serotoninin biyolojik işlevlerini
aydınlatmak için kullanılmakta.
İnsan beynindeki serotonin seviyeleri arttığında ne olur? Bu davranışlarımızı nasıl etkiler? Bu,
nörobilimcilerin ilgisini çeken bir sorudur: serotoninin beyinde birçok işlevi vardır ve gerçekte ne yaptığını
anlamak büyük bir iştir. Çünkü, serotonin antidepresan ilaç sınıfının temelini oluşturur ve bunlardan en iyi
bilineni de “Prozac” adlı bir ilaçtır ve bu, görünüşe göre insan beynindeki serotonin seviyelerini artırmada
görev alır.
Önceki sonuçlar, artan serotonin düzeylerinin hayvanların (insanlar dahil) bir ödüle ulaşmada daha fazla
beklemeye daha istekli olduğunu, başka bir deyişle onları daha sabırlı hale getirdiğini ileri sürmekteydi. Bu,
çoğunluk tarafından kabul edilen düşünce (serotonin genellikle davranışı inhibe ederek hareket eder, çünkü,
çoğu durumda sabır, ertelemeyi gerektirir.) ile uyuşuyordu.
Ama şimdi, bu fikir, Lizbob, Portekiz’deki Bilinmeyenler Champalimaud Merkezi’den (CCU) nörobilimci
olan uluslararası bir ekip tarafından sorgulanmakta. Yaptıkları araştırmanın sonuçları, bugün
(8.3.2018) Nature Communications adlı dergide yayınlanmıştır.
Yeni çalışma, serotoninin, sadece sabırla beklemek yerine, basit bir “pasif “sabırdan daha fazlasını teşvik
ettiğini gösteriyor. Serotonin, belirsiz bir ödül ya da ödülün ne olduğu belli olmayan bir durumda bile “aktif”
olarak azmi, arttırmaktadır.
Azîm, ödevlerinizi tamamlamak gibi hoşunuza gitmeyen şeyler de bile onu ısrarla yapmaya devam etmek,
sebat ve kararlılık göstermektir ve bir yandan da pek çok şekilde sabır da gerektirerek, oturup, hiç bir şey
yapmamak anlamına da gelir.
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Daha önceki çalışmalar, bu çalışmaları kaleme alan araştırmacıların, sabır ve azîm (sebât, kararlılık) arasında ayrım
yapmalarına izin vermemekteydi. Ama bu yeni çalışmada bu daha netleşebilmekte.. Çalışmayı anlatan ve makaleyi
yazan Eran Lottern ve meslektaşları, hayvanların yiyecek ararken karşılaştıkları doğal duruma çok benzeyen bir
durum yarattıkları bir çalışma geliştirdiler.
Lottern: “Serotoninin inhibitör etkisinin yaygın olmadığını öne süren bazı ipuçlarına sahiptik. Bazı davranışlar
serotonininden etkilenmemekteydi. Ancak, serotonin tarafından desteklenen aktif bir davranış da hiç görmemiştik.
Bildiğim kadar ile, serotonin üreten nöronlar aktive edildiğinde, ilk defa böyle bir davranış gözlemlenmiştir.”
Bu araştırmada, farelere, uzun dikdörtgen bir kutunun her bir ucuna yerleştirilen iki içme alanı arasında seçim
yaptırılır.Herhangi bir anda, sadece bir yerden içme suyu verilmeye hazırdır, bu yüzden fareler suyun yerini bulmak
için kutunun iki tarafı arasında dolaşmak zorunda kalırlar ve bunu elde etmek için içme alanını burunlarıyla dürtmek,
kurcalamak zorundadırlar.
Gizlice, gerçek dünyadaki durumların tahmin edilmezliğini taklit eden, deneyi yapanlar, aktif içme alanının bile su
akıtamayabileceğini, suyu vermeyerek gösterirler ve bu yüzden de farelerin bazı başarısız dürtmelere tolere etmeyi
öğrenmeleri gerekmektedir. Bu yöntem, bilim insanlarının hayvanların sebâtkarlığını ölçmede bir yol olmuştur. Öyle
ki, araştırmacılar, su akmayan “kuru” bir yerden su elde etmek için farelerin burunları ile yaptıkları dürtmelerin
sayısını sayabilirler.
Bu olayı ayarladıktan sonra, bilim insanları, hayvanların beyinlerine yerleştirilmiş optik bir fiber ile lazer ışığının
pulsları kullanılarak, nöronların uyarıldığı ve serotonin üretildiği “optogenetik”diye bir teknoloji kullanırlar.
Lottern: “Gördüğümüz şey; bu nöronlar uyarıldığında hayvanların su alamadıkları zaman bile daha uzun süre
burunlarıyla su alanını dürtmeye devam etmeye istekli olmalarıydı. Bu nedenle, serotonin davranışlarını
engellemiyordu, engelleseydi, bu durumda fareler daha çabuk vazgeçerlerdi. Başka bir deyişle, serotonin
nöronlarının faaliyeti sırf “sabır” değil daha çok “aktif” olan “azîm”i desteklemekteydi.”
Bu araştırmanın baş yazarı Zachary Mainen: “Bu sonuçlar, serotoninin beyindeki dağılımına göre meydana gelen
depresyon gibi zihinsel bozuklukları nasıl tedavi edeceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı
olmakta. Sabırlı ve azîmli olma arasındaki fark çok hafif olabilir. Ancak, olası sonuçları arasındaki fark az değildir:
Dünya dönerken, hayat devam ederken, sessizce yatağında oturmakla, hergün yataktan dışarı çıkıp, günü karşılayıp
selamlamak arasındaki fark gibi..”
Çeviren : AylinEr
http://neurosciencenews.com/serotonin-perseverance-8601/amp/?__twitter_impression=true

Flaş Işıklar ve Pembe Gürültü, Alzeimer’ı Yok Edebilir, Hafızayı
Güçlendirebilir
Bilim insanları şu sıralar çok heyecanlılar çünkü noninvazif (müdahalesiz) işlemler uygulayarak beynin doğal
titreşimlerini uyumlamaya çalışıyorlar.
Mart 2015te, Li-Huei Tsai, laboratuvarında fareler için bir disko kurdu. Her gün 1 saat boyunca fareleri yanıp sönen
ışık ile aydınlatılan bir kutu içine koydu. Beyinde, Alzeimer’ın özelliklerinden biri olan peptit amyloid-β plak
üretmek üzere yetiştirilen fareler, merak içinde ilerlediler. Tsai daha sonra bunları incelediğinde, mini dans pistlerine
çıkan farelerin plak seviyesinin, dans pistine çıkmadan sadece karanlıkta bekleyen farelerden çok daha az olduğunu
gördü.
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Cambridge MIT de sinir bilimci olan Tsai, sonuçları tekrar tekrar kontrol ettiğini ama uzun süre buna inanamadığını
söyledi. Tsai’nin ekibi, beynin flaş ışık bulunan bölümünden amiloidi çıkarmayı başardılar. Elektronik flaş 40 hertze
ayarlanmıştı ve farelerin beyin dalgalarını yönlendirmek üzere tasarlanmıştı; Plak oluşturan proteinleri yok eden
biyolojik etkileri tetikliyordu. Her ne kadar Alzeimer lı fare örneklerinde elde edilen olumlu bulguları insanlarda
kopyalamak çok zor olsa da, deney son derece umut vaat eden olasılıklar ortaya koydu. Tsai: “Sonuç o kadar
şaşırtıcı ve sağlamdı ki, fikrin zihnimizde netleşmesi zaman aldı. Ama aynı şeyi insanlar üzerinde de
denememiz gerektiğini biliyorduk.”

Bilim insanları neredeyse 100 yıl önce, beyinde etkin olan elektriksel aktivite dalgalarını tanımladılar. Ama bu
titreşimlerin, davranış ya da beyin işlevi konusundaki esas rollerini belirleyemediler. Çalışmalarda, beyin dalgaları ile
uyku esnasında hafızanın güçlenmesi arasında bağlantı kurdular. Beyin dalgalarının, duyusal girdileri değerlendirmek
ve hatta bilinci koordine etmek ile de alakalı olduğunu söylediler. Ama yine de hiç kimse, beyin dalgalarının bu kadar
da önemli olduğuna inanmadı. Columbia Üniveristesi’nden sinir bilimci, Michael Shadlen: “Şu anda beyin
dalgalarının ne yaptığını bilmiyoruz”dedi.
Şimdi ise Tsai’nin bulgularını da içeren kanıtlar, beyin dalgalarının Alzeimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklarla
bağlantısını iddia etmektedir. Çalışma, bu gibi durumlarda oluşan hasarı önleme ve hatta dönüştürme olasılığını
sunuyor ve bunun ilaç kullanmadan yapılabileceğini söylüyor. 20den fazla klinik deneme ile bir şekilde beyin
dalgaları modüle edilmeye çalışılıyor. Bunların bazıları flaş ışıklar ile bazıları ise ritmik sesler ile yapılıyor. Ama en
çok beyine ya da kafatasına direk olarak elektrik akımı verilerek uygulanıyor. Uykusuzluktan şizofreniye ve hatta
premenstruel disforik rahatsızlığa kadar pek çok hastalığı tedavi etmeyi amaçlıyor.
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Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.nature.com/articles/d41586-018-02391-6?utm_source=twt_na&utm_medium=social&utm_campaign=naturemarketing
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Beyni Yedeklemeye Başlamak Kullanıcıların Ölümü Olacak!

Bir Start-up (hem büyüme hem de gelişme özelliklerini taşıyan, farklı projelere ve yeni girişimlere verilen
isim), bir gün insanların beyinlerinin yedeklenmesine izin vereceklerini ve bunun da sonu “ÖLÜM” olan nihai
bir bedeli olacağını iddia etmekte.
Nectome isimli bir firma, bir gün insan beynini tarayıp, bilincini olduğu gibi saklayabileceğini, ölen bir kişinin
zihnini belki de bir bilgisayar simulasyonu gibi çalıştırabileceğini açıklamakta.
MIT Technology Review dergisinde bu konuya dair şu yazılamakta: “Ancak, mevcut süreç için yeni bir beyin
gerekmektedir. Bu ürün %100 ölümcül.”
Nectome adlı şirket, her yıl yeni bir grup şirket seçip, onlara fon sağlayan ve daha ileride ana finansman bulurlar
umudu ile bu şirketlere danışmanlık yapan bir kuruluş olan Y Combinatortarafından desteklenmekte.
Nectome şirketinin web sitesinde yazdığına göre; şirket, bir kişinin ölümünden sonra anılarını yeniden
oluşturabilecek şekilde ayrıntılı bir beyin konektomu (nöral bağlantıları) araştırması yapabileceğinin bir gün
mümkün olduğunu dile getirmekte.
Web sitesinde şunlar da yazılı: “Beyninizdeki belirli bir anıyı başarılı bir şekilde tespit edip,
haritalandırabileceğinizi hayâl edin. Günümüzün önde gelen sinirbilim araştırması, bunun konektomunuzu
(nöral bağlarınızı) koruyarak mümkün olabileceğini göstermekte.”
Nectom şirketi, önümüzdeki günlerde Y Combinator adlı firmanın demo (yeni şirketlerinin ürün veya hizmetlerini
yatırımcılara ve gazetecilerden oluşan seyircilere gösterilmesi) günlerinin bir parçası olacak.
Y Combinator firmasının daha önceden desteklediği şirketler; Dropbox ve AirBnB idi.
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Y Combinator firması, ayrıca, ABD Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü’ne 960.000$’lık (687.000£) bir bağışta bulunarak,
bunu, beyni koruma konusunda “ticari bir fırsat” olarak gördüğünü de açıklamıştır.
MIT Technology Review dergisi, şirket ekibinin, Kaliforniya’daki ölüm tedbir ve ölçütleri ile ilgili nispeten yeni olan
kanunları iyi bilen avukatlara danışmış olduklarını da açıklıyor.
Şirket, ölümcül derecedeki hastalarla çalışmayı planlamakta ve beynin anlık detaylarını mikroskobik, mini ölçekte
korumak için bir mumyalama (embalming) işlemi kullanmakta.
Şirket, bu metodu tavşanlar üzerinde kullanmışlar ve bu çalışmaları ile de beyin koruma konusuna yardımcı
olmasından dolayı bir ödül de kazanmıştır.
Çalışma ekibi, daha da ileri giderek, bu tekniği, Portland, Oregon’daki henüz ölmüş bir kadın üzerinde halihazırda
kullandıklarını dile getirmekteler. Ancak, bir kaç saatlik bir gecikme de bile, beynin çok hasar görmüş olduğunu da
açıklamaktalar. Şirket için bir sonraki adım, doktorun asistanlığında ötenazi yapmayı planlayan birini bulmak
olduğunu da söylemekteler.
Kayıp Nesil
Bugüne kadar, anıların ölü beyin dokusundan geri elde edileceğine dair hiç bir kanıt olmasa da çalışma ekibi, kişinin
ölüme doğru giden son anlarında bu sürece başlamak için yöntemler aramaktadır.
Diğer uzmanlar, Nectome şirketinin belirttiği üzere anıları koruma konusundaki vaatlerinin aşırıya kaçmış bir vaat
olduğuna ve Silikon vadisindeki bazı kişilerin kendi ölümleri ve anıları koruma konusunda saplantılı olduğuna ve
bunun gittikçe artan bir trend oluşturduğuna inanmaktalar.
Cryonics, (gelecekte çağdaş tıp teknolojisinin gelişmesi umuduyla insan ya da hayvan bedeninin dondurulması ve
düşük sıcaklıkta korunması)
Ile bir cismi bir şekilde “ dondurmak” ve sonunda da onu hayata dönüştürmek bir bilim kurgudur ve elbette hiç
gerçekleşmemiştir.
Aynı şekilde, Nectome adlı şirketin de yapmak istediği şeyin fizibilitesi hakkında çok büyük şüpheler mevcuttur.
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Ne olursa olsun, şirket yine de finansman sağlama yolu olarak bir bekleme listesi oluşturdu ve burada kişiler,
herhangi bir zamanda iade edebilecekleri 10.000 dolar ile bu projeye katkı sağlayabileceklerdir.
MIT Technology Review dergisine göre, bu listeye şimdiden 25 kişi dahil oldu bile.
Nectome şirketi ile daha çok tipik cyronics işlemi yapan diğer şirketler arasındaki en önemli ayrım; şirketin bir beyni
hayata döndürmeyi değil de anılarını olabildiğince kapsamlı bir şekilde saklamayı amaçlıyor olması.
Nectome şirketinin kurucu ortağı Robert McIntyre: “Şu anda ölen bir neslin tüm o kollektif bilgeliğini
kaybetmekteyiz. Bilgiyi bir sonraki nesle aktarabilirsiniz ancak tecrübeyle edinilen bilgeliği iletmek daha
zordur. Çocuklarınız da aynı hatalardan ders almak zorundalar…”
Çeviren : AylinER
http://www.bbc.com/news/technology-43394758

Beyin Dalgaları, Frekanslar ve Tedaviler
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Güçlü Bir Dalga

Beyin dalgaları ilk olarak Alman psikiyatrist Hans Berger tarafından fark edildi. 1929 da bir makale yayımladı ve
insanların kafataslarına elektrotlar yerleştirerek gözlemlediği, tekrarlayan akım dalgalarını tanımladı. Bu, dünyanın
ilk elektroenselogram (EEG) kaydı idi. Ama hiç kimse bunu önemsemedi. Berger, kariyerinin çoğunu, ruhsal
olayların fizyolojik temellerini tanımlamaya çalışan tartışmalı bir kişilikti. Berger’in keşfi arkadaşları tarafından çok
yıllar sonra, beyin aktivitelerine açılan bir pencere olarak kabul edildi.
Nöronlar, hücre içine ve dışına doğru olan iyon akışının oluşturduğu elektriksel uyarımları kullanarak birbirleriyle
iletişim kurarlar. Ateşlenen tek bir nöron EEG elektrotları tarafından fark edilemese de, bir grup nöron senkronize
şekilde tekrar tekrar ateşlendiğinde, beynin içinde yayılan titreşimli elektriksel dalgalanmalar gözlemlenebilmektedir.
En yüksek frekanslı dalgalar gama dalgalarıdır ve 25 ile 140 hertz arasındadırlar. İnsanlardaki gama dalgaları çok iyi
konsantrasyon durumundayken gerçekleşir. Skalanın diğer ucunda delta dalgaları bulunur. Delta dalgalar en düşük
frekansa sahiptirler; yaklaşık 0.5 ila 4 hertz arası. Derin uyku esnasında ortaya çıkan dalga türleridir.
Tüm dalga türleri her an mevcut olsa da, bir beyin dalga türü daima baskın gelmektedir. Bilim insanları uzun süredir
bu yoğun çalışmanın neye hizmet ettiğini anlamaya çalışıyorlar. Son 30 yıldır da bununla ilgili bazı ipuçları elde
etmeye başladılar. Örneğin 1994 yılında fareler üzerinde yapılan deneyler gösterdi ki, uyku esnasındaki titreşimli
aktivite şekilleri, daha önceki bir öğrenme alıştırmasını yansıtmaktaydı. Bilim insanları bu dalgaların anıları
pekiştirmeye yardımcı dalgalar olabileceğini iddia ettiler.
Beyin dalgaları aynı zamanda bilinçli algıyı da etkiliyor gibi görünüyor. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nden
Randolph Helfrich ve arkadaşları, transkranyal alternatif akım stimulasyonu (tACS) denilen noninvazif bir teknik
(müdahale edilmeyen teknik) kullanarak, 40 hertz civarındaki gama titreşimlerini yükseltmeyi ya da azaltmayı
sağlayan bir yöntem geliştirdiler. Bu titreşimler üzerinde ayarlamalar yaparak, hareket eden noktaları algılayan bir
kişinin, bu noktaları yatay ya da dikey algılamasını etkileyebildiler.
Sağlıklı Titreşimler
Ama bu titreşimler bazı hastalıklarda bozulabilirler. Mesela Parkinson hastalığında, motor alanlarda beta dalgalarında
artış görülmektedir; beden hareketlerinde problemler gözlemlenmektedir. Sağlıklı bir beyinde, beden hareketinden
hemen önce beta dalgaları baskılanmaktadır. Ama Parkinson hastalığında, nöronlar senkronize bir aktivite modelinde
sıkışıp kalmış gibi görünmektedirler. Bu da esneklik kaybına ve hareketlerde güçlüğe neden olmaktadır.
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İngiltere Oxford Üniversitesi’nde Parkinson hastalığı üzerine çalışan Peter Brown, beta dalgalarının azaltılmasıyla
semptomların mevcut tedavilerinin sonuç verebileceğini söylüyor.
Alzeimerlı kişilerde gama titreşimlerinde azalma görülmektedir. Tsai ve arkadaşları, gama dalga aktivitesinin yeniden
canlandırılıp canlandırılamayacağını ve eğer başarılı olunursa, bunun hastalık üzerinde her hangi bir etkisi olup
olmayacağını merak ettiler.
Optogenetik kullanarak çalışmalarına başladılar. Optogenetik, beyin hücrelerinin direk olarak yanıp sönen bir ışığa
tepki vermek üzere düzenlenmesidir. 2009 yılında Tsai’nin arkadaşları ve Christopher Moore, ilk defa olarak, bu
teknik ile fare beyninin belirgin bir bölümünde gama titreşimlerinin yönetilebileceğini gösterdiler.
Tsai ve arkadaşları, titreşimlerle uğraşmanın bir dizi biyolojik olayı harekete geçirdiğini fark ettiler: Beyindeki
bağışıklık hücreleri olan mikrogliyaların şeklinin değişmesine sebep olan gen anlatımındaki değişiklikleri başlatır.
Hücreler bilhassa tutucu moduna girerler ve bu da, beyindeki amyloid- β gibi zararlı birikimlerin daha kolaylıkla
atılmasını sağlar. Koroshetz, nöroimmunite bağlantısının hem yeni hem de çok etkileyici olduğunu söylüyor.
“Beyindeki mikrogliya gibi immun hücrelerin rolü son derece önemlidir ama çok iyi anlaşılmamaktadır.”
Eğer tekniğin terapötik bir bağlantısı olsaydı, Tsai ve arkadaşlarının beyin dalgalarını manipüle etmek için çok daha
az invazif bir yol bulmaları gerekiyordu. Belirgin frekanslarda yanıp sönen ışıkların, beynin bazı bölgelerindeki
titreşimleri etkiledikleri görüldü. Amyloid birikimi eğiliminde olan genç fareleri, 1 saat boyunca titreyen LED
ışıklarına maruz bıraktılar. Bu durum, serbest salınan amiloitte azalmaya sebep oldu, ama bu geçiciydi. 24 saatten
daha az sürdü ve görme korteksi ile sınırlıydı.
Amiloit plakları olan hayvanlarda daha uzun süreli bir etki yaratabilmek için 1 hafta boyunca her gün 1 saat deneyi
tekrarladılar ama bu sefer plakların zaten şekillenmeye başladığı daha yaşlı fareleri kullandılar. Deneyden 24 saat
sonra, bu hayvanlarda kontrol grubundakilere kıyasla görsel korteksteki plak miktarında %67 azalma görüldü. Ekip
ayrıca gördü ki, bu teknik Alzeimer hastalığının başka bir belirtisi olan Tau proteinini de azaltmaktadır.
Alzeimer plakları, ilk negatif etkilerini görsel korteks de değil de, hipokampüste göstermektedirler. Gerekli
titreşimleri sağlayabilmek için, Tsai ve arkadaşları başka teknikler de araştrıyorlar. Mesela 40 hertzlik bir gürültü
yapmak farelerin hipokampüslerinde amiloit azalmasına neden oluyor gibi görünüyor. Bunun nedeni belki de
hipokampüsün görsel kortekse değil de, işitsel kortekse daha yakın olmasıdır.
Tsai ve MIT’de sinirbilimci olan arkadaşı Ed Boyden, Cambridge’de ‘Cognito Therapeutics’ (Bilişsel Tedavi)
adında bir şirket oluşturdular ve benzer tedavileri insanlarda uygulamayı hedefliyorlar. Geçen yıl bir deneme testi
yaptılar. Bu test dahilinde, Alzeimer hastası 12 kişiye gözlük gibi takılabilen ve yanıp sönen ışıklı bir alet taktılar.
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Alzeimer hastalığıyla ilgili fare örneği hastalığı tam olarak yansıtmıyor. Fareler de umut vaad eden pek çok terapi,
insanlarda başarısızlıkla sonuçlandı.
Başka bilim insanları da, beyin dalgalarını kontrol etmenin Alzeimer hastası olan insanlarda nasıl işe yarayacağını
anlamaya çalışıyorlar. Boston, Harward Tıp Okul’ndan Emiliano Santarnecchi : “Tsai’nin çalışmasının son derece
sıra dışı olduğunu düşündük.” Santarnecchi ve ekibi zaten beyni uyarmak için tACS kullanmaktaydılar.
Bunun yanıp sönen ışıklardan daha güçlü bir etki yaratıp yaratmayacağını merak ediyorlardı. “Bu tür
uyarımlar, duyusal uyarımlardan çok daha fazla beynin bazı bölgelerini uyarabilirler. Tsai nin
çalışmalarındaki sonuçlardan sonra, bunun Alzeimer hastalarında denenmesi gereken basit bir şey olduğunu
analdık.”
Çalışma ekibi, klinik testlere başladı: Alzeimer hastası olan 10 kişi iki hafta boyunca her gün 1 saat tACS alıyorlar.
İkinci bir test Boyden ve Tsai ile birlikte yapılacak ve aktive olan mikroglia sinyallerini ve Tau proteininin seviyesini
gözlemleyecek. Yıl sonuna dek her iki testin de sonuç elde etmesi bekleniyor.
Knight: “Tsai’nin hayvanlar üzerindeki çalışmaları, titreşimlerin hücresel metabolizmada etkili olduğunu
gösteriyor. Ama aynı etkinin insanlarda görülüp görülmeyeceği başka bir konu. Sonuç her ne olursa olsun
farklı bilgiler elde edilecektir.”
Kaliforniya Stanford Üniversitesi’nden Dora Hermes: “Çalışmalar risk de içeriyor. Gama titreşimleri, ışığa
duyarlı epilepsi hastalarında nöbetler e sebep olabilir.” Sara, çok meşhur bir Japon çizgi filminden örnek
veriyor. Çizgi filmde, yanıp sönen kırmızı mavi ışıklar vardı ve bazı izleyicilerin nöbet geçirmesine yol açtı. “
Bu bölümü o kadar çok kişi izlemişti ki, aynı gün içinde acil servislere 700 fazla hasta gelmişti.”
Beynin Canlandırılması

Her ne olursa olsun, nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmede ilaç yerine nöromodulasyon kullanımı konusunda gittikçe
artan bir eğilim söz konusu. (Nöromodulasyon: vücudun hedeflenen bölgelerine elektrik uyarıları veya kimyasal
maddeler verilerek sinir aktivitesinin değiştirilmesine dayanan bir tedavi yöntemidir.) Insel: “Nöral devre
aktivitesini değiştirerek Parkinson, kronik ağrı, obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon rahatsızlıklarında
ilerlemeler kaydedilebileceğine dair çok güzel kanıtlar bulunmaktadır. Bu önemli çünkü şu ana dek nörolojik
rahatsızlıklarda uygulanan ilaç tedavilerinde tam bir spesifite sağlanamadı. Korohertz, fon bulma enstitülerinin
yenilikçi, invazif olmayan ve insana çabuk aktarılabilen tedavilere sıcak baktığını söylüyor.
Boyden, fareler ile ilgili makalelerinin yayımlanmasından beri diğer pek çok araştırmacının aynı tekniği kullanmak
istediklerini belirtti. Ama halen üzerinde çalışılması gereken çok şey var. “Beynin farklı bölgelerinde en etkili ve
invazif olmayan bir şekilde titreşimleri kontrol etmeyi başarabilmeliyiz. Bilim insanlarının bulduğu en basit
metotlardan bir tanesi de nörolojik geribildirimdir. Bu yöntem ile anksiyete, depresyon ve dikkat eksikliği
bozukluğu gibi birçok hastalığın tedavilerinde kısmen başarı sağlandı. Tekniği kullanan kişilere EEG ile ölçüm
sonrası, görsel veya işitsel olarak geribildirim alarak beyin dalgalarını kontrol etmeleri öğretilmektedir.
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Chicago Northwestern Üniversitesi’nde sinir bilimci olan Phyllis Zee ve arkadaşları, sağlıklı ve daha yaşlı kişilere
uyurken, ‘pembe gürültü’ (bir şelale gibi ses veren ses dalgaları) titreşimleri verdiler. Derin uykunun özelliği olan
delta salınımlarını elde etmeye çalışıyorlardı. Uykunun bu özelliği yaşla beraber azalır ve anıları pekiştirme
yeteneğinin azalması ile ilişkilendirilir.
Şu ana kadar ekip, stimulasyonun (uyarımın) yavaş dalgaların genliğini artırdığını buldular ve bu önceki gece
öğrenilen kelime çiftlerinin hatırlanmasının % 25-30 oranında artmasıyla ilişkilendirildi. Zee’nin ekibi, uzun süreli
akustik stimulasyonun hafif bilişsel bozukluk yaşayan kişilere yardımcı olup olmadığını bulmaya çalışıyorlar.
Her ne kadar nispeten güvenli olsalar da, bu tür teknolojilerin yine de sınırlandırılmaları mevcut. Mesela sinirsel
geribildirimi öğrenmek kolaydır ama etki yaratması uzun sürebilir ve sonuçlar genellikle kısa vadelidir. Magnetik ya
da akustik stimulasyon kullanılan deneylerde, beynin tam olarak hangi bölümünün etkilendiğini bilmek zordur.
Tedavilere yardımcı olma olasılığının yanısıra, bu çalışmalar ayrıca genel olarak da nöral titreşimler alanında bir
başarı sağlayabilir; davranışlar ve beynin bütüncül olarak nasıl çalıştığına dair bir bağlantı kurulabilir.
Shadlen, titreşimlerin (salınımların) insan davranışı ve bilincinde rol oynadığı fikrine açık olduğunu söylüyor. Ama
şimdilik, insanların sihirli sözlerle atıflarda bulunduğu titreşimlerin, direk olarak bu konudan sorumlu olduğunu
düşünmüyor. Shadlen: “Bu beyin ritimlerinin önemli beyin süreçleri olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama
senkronize aktivite artışlarının anlamlı olduğu ve belirgin bir frekansta inputları aniden hareket ettirmenin
bilincimizdeki farkındalık üzerinde de etkili olacağı fikrini kabul etmek için çok daha fazla açıklamalar
yapılması gerekiyor.”
Rolleri her ne olursa olsun, Tsai en çok beyin dalgalarını kontrol altına almak ve hastalığa karşı kullanmak istiyor.
Cognito Therapeutics çalışanları, ikinci ve daha büyük bir deneme için onay aldılar. Bu denemede terapinin Alzeimer
hastalığı üzerinde etkisi olup olmadığı incelenecek. Bu arada Tsai ve arkadaşları, downstream biyolojik etkiler
hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve invazif olmayan teknolojiler ile hipokampüsü nasıl daha iyi hedefleyeceğini
bulmaya çalışıyorlar.
Tsai için bu kişisel bir iş. Kendisini yetiştiren büyükannesi bunama geçirmişti. Tsai: “Büyükannemin o hali bende
çok derin izler bıraktı. Hayatımızın en önemli mücadelesi bu. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.nature.com/articles/d41586-018-02391-6?utm_source=twt_na&utm_medium=social&utm_campaign=naturemarketing

Genom Şirketleri Datanızı Yeniden Satmalı mı?
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Bir deyişe göre; ürüne para ödemiyorsanız, ürün sizsiniz. “Ücretsiz” bir online hizmet kullandığınızda, ödemeyi
kendi kişisel bilgilerinizle yapıyorsunuz demektir. Ancak, iş genlerle alakalı olduğunda hem ödüyorsunuz hem de
ürün siz oluyorsunuz. Şirketler, hem kendi genetiğini bilmek isteyen insanlardan ve hem de ürünlerini şekillendirmek
için toplu genetik data satın alan biyoteknoloji şirketlerinden ödeme alıyorlar. Hatta bazen bunu şüpheli tekniklere
başvurarak gerçekleştiriyorlar.
Donörlerin bunda pay sahibi olması gerekmez mi? Firmalar, tek bir DNA diziliminin herhangi bir değer taşımadığını,
ancak bir araya getirilen verilerin herkese yararlı olabileceğini ve testlerin de bağışı teşvik ettiğini iddia ediyor. Biz
de, kendi işleriyle onları başbaşa bırakyoruz.
Bu fedakarlık çağrısı aslında çok da doğru değil. Genomumuzu -organlarda olduğu gibi- tıp için, kar amacı gütmeyen
kuruluşlar vasıtasıyla da bağışlayabiliriz. Ve son zamanlardaki test vakaları, alınan izinlerin kurallara uygun bir
şekilde elde edildiği konusunda şüphe uyandırıyor. Ayrıca şunu da merak edebilirsiniz: bu biyoteknoloji firmaları;
genom bağışları nedeniyle Ar-Ge masrafları azaldığı için, herhangi bir ilacın fiyatında indirim yapacak mı?
Öyleyse, bir DNA testi satın alacağınız zaman iyi düşünün. Sadece sıradaki ürün olmak için böyle bir ödeme
yapmanıza değer mi?
4 Ekim 2017
Çeviri: Sena Erkan
https://www.newscientist.com/article/mg23631463-100-buyer-beware/

DNA Test Şirketleri Genlerimizi İzinsiz Kullanıyor
Bir tükürük testinden genetik sırlarınızı açığa çıkarmayı öneren 23andMe gibi şirketler, aynı zamanda bu
datanızı ilaç üreticilerine büyük paralar karşılığında satabilir.
Jessica Hamzelou
DNA’nız sizin kim olduğunuza dair bir çok özelliği belirliyor. Sayıları gittikçe artan şirketler de DNA’nızın
şifrelerini sizin için çözebileceklerini iddia ediyorlar. Fakat bu şirketler, sizden daha fazlasını elde ediyor
olabilirler.
Önemsiz genetik bilgiyi ortaya çıkartan bazı testler, 29 dolar gibi düşük fiyatlara satılabiliyorken; daha fazla ayrıntı
isterseniz Amerika dışında da normal fiyatlar 100-200 dolar arasında değişiyor.
Ancak bu kitleri satan şirketler muhtemelen çok daha fazlasını kazanıyor. Giderek büyüyen genetik bilgi
veritabanları; araştırmacılar ve ilaç şirketleri için çok büyük değer ifade ediyor. Bu datayı satmak veya ilaç
geliştirmede kullanılması için ortaya koymak, büyük karların elde edildiği bir alan olabilir. En nihayetinde,
sohbetlerinizi renklendirmekten biraz öteye gidebilecek bir şey için sizden para almak yerine bu şirketler mi size
ödeme yapmalı?
Satılık olan testler, genellikle 3 kategoride mevcut. Bazı şirketler bir tükürük örneğinden sizin atalarınıza ışık
tutuyorlar. Sizin DNA’nızı, şimdi ve geçmişte dünyanın belirli bölgelerinde ortak kabul edilen genetik varyasyonlar
açısından inceliyorlar.
Mesela İngiltere merkezli LivingDNA, bu bilgileri kullanarak hem son dönemlerde hem de binlerce yıl öncesinde
atalarınızın nerede yaşamış olabileceğini ortaya koyuyor.
23andMe gibi diğer şirketler; alkolü ne kadar kullanmanız gerektiği gibi sıradan, küçük bilgilerin yanısıra kişinin
kendisini veya çocuklarını riske sokabilecek genetik değişkenleri araştırıyor. 2013 yılında şirketin 254 rahatsızlık ve
sağlık durumuna ilişkin bir testi satması yasaklandı. Çünkü Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, sonuçların yanlış
yorumlanabileceği konusunda kaygılıydı. Şirket, artık geç başlangıçlı Alzheimer hastalığını da kapsayan 10 hastalık
için azaltılmış bir test öneriyor.
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Bunun dışında fitness, beslenme, ruhsal durum, kişilik gibi aklınıza gelebilecek her şey hakkında bilgi sunan testler
mevcut. Soccer Genomics; spordaki başarınızı optimize etmenize yardım etmek amacıyla hız, güç ve beslenmeyle
alakalı genleri inceleyebileceğini söylüyor. Hatta Marmite isimli firma, geçen ay DNAFit isimli başka bir firmayla
anlaşarak genetik olarak mayalı ürünleri sevmeye ya da nefret etmeye olan yatkınlığınızı ortaya çıkardığı ileri sürülen
bir test satışı için ortak oldu. “Ben bunları ‘genomertainment’ (genom eğlencesi anlamında) olarak
adlandırıyorum” diyor ilaç reaksiyonları ve hastalık riskleri için genetik test seçenekleri sunan, Amerikan merkezli
Sure Genomics şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Rick White.
“DNA verilerini satmak veya ilaç geliştirmede kullanılmasına yönelik paylaşmak, genom şirketleri için en
büyük karların elde edildiği alanlar olabilir.”
Bu testler kulağa biraz eğlenceli gelebilir ancak ciddi yönleri de var. İddialara göre, genlerinizin sizin gücünüzü,
zekanızı ve yabancı dil öğrenmedeki kabiliyetinizi nasıl etkilediğini size gösteren “süper kahraman” adı altında bir
tükürük testi satan Orig3n şirketi, geçen ay bu testleri ücretsiz olarak Baltimore Ravens Amerikan futbol takımı
taraftarlarına sunduktan sonra sorun yaşadı., Maryland Sağlık Departmanı mahremiyete ilişkin endişeler nedeniyle,
bu “DNA Günü” promosyonunu sonlandırıldı.
Genom Değeri
Daha ciddi olan konu şu ki bu şirketlerin çoğu için bu testleri tüketiciye satmak, neredeyse bir ek iş. Esas kıymetli
olan şey, toplamış oldukları data.
Mesela Orig3n’in yıpranmış veya zarar görmüş dokuları ve organları yenileyebilecek ilaçlar bulmak gibi daha büyük
planları var. 2015 yılında 23andMe, yeni ilaçlar geliştirilmesi amacıyla kendilerine ait bilgileri ortaya koyma
planlarını açıkladı. Yönetim kurulu başkanı Anne Wojcicki, o dönemde “Çok önemli kaynakları, yeni terapilerin
keşfi ve geliştirilmesine yönelik olarak genetik bilginin yorumlanması için ortaya koyuyoruz.” diye belirtmiştir.
Bu, size çok büyük bir sürpriz olmamalı. 23andMe, bünyesinde inanılmayacak ölçüde değerli bir veritabanı
bulundurmakta ve zaten şimdiye kadar bunu biyoteknoloji ve farmasötik alanda şirketlerle paylaşmak üzere bir dizi
anlaşma gerçekleştirdi.
Bu firmalar, sahip oldukları müşteri sayısını tam olarak açıklama eğiliminde olmasalar da 23andMe şirketinin en
azından iki milyon insana ait genetik bilgiye sahip olduğu biliniyor. Cambridge Üniversitesi’nden John Perry,
“Dünya üzerinde hiçbir araştırma, bu kadar insanı bir araya getiremez” diyor.
Bu bilgiyi çok kıymetli yapan şey ise, ona eşlik eden bir sürü kişisel detayların yer alması.
23andMe; düzenli aralıklarla, gönüllü müşterilerine yüzlerce soru göndermekte. “Önemli biyomedikal
rahatsızlıklarından, saçlarının ne kadar dalgalı olduğuna kadar her çeşit soruyu soruyorlar.” diyor Perry. “Bu,
çok kıymetli bir şey; sıklıkla, araştırmanızı umulmadık şekilde etkileyebiliyor.”
Şirket, elindeki data setini Perry gibi akademik araştırmacılarla ücretsiz olarak paylaşıyor. “Bu, yarışma gibi bir şey.”
diyor Perry. “Projenizi onlara sunuyorsunuz; eğer tamam derlerse, analizini başlatıyorlar ve kimliksizleştirilen
bütün istatistiğin özetini sizinle paylaşıyorlar.” Perry, şimdiye kadar 23andME datasını polikistik over sendromu
genetiğini ve ergenlik dönemi başlangıç yaşını araştırmak için kullandı.
Şirketin farmasötik firmalarla olan anlaşmaları ise daha kazançlı. 2014’ten bu yana 23andMe; Kron hastalığından
Parkinson’a uzanan çeşitli rahatsızlıkları incelemek için Pfizer, Reset, Therapeutics ve Genentech gibi şirketlerle
ortak oldu.
Finansal detaylar genellikle bilinmiyor ancak 2015’te Forbes; Genentech firmasının, 23andMe şirketine ait 3000
Parkinsonlu müşterinin tüm genom dizilimi datası için 60 milyon dolar ödediğini yazdı. Firma, New Scientist’e
“Anlaşmalarımızın finansal değerini sözleşme yükümlülükleri nedeniyle açıklamıyoruz ve geçmişte bildirilen
dolar rakamlarını doğrulayamıyoruz.” şeklinde açıklama yapmış.
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“Bu, çok akıllıca bir işletme modeli.” diyor İngiltere Exeter Üniversitesi’nden Tim Frayling. “İnsanlar DNA
testi yaptırmak için para ödüyorlar ve araştırmaya katılımlarından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyorlar.
Daha sonra 23andMe, verileri ilaç şirketlerine satıyor. Karşılıklı para kazanıyorlar.”
23andMe, kendi işbirlikleriyle alakalı olarak şeffaf ve müşterilerinin yaklaşık yüzde 80’inin halihazırda yaptığı gibi
kullanıcılar, araştırmalara kendi bilgilerini de dahil etmek için gönüllü olabiliyorlar.
“Şirketin yetkililerinden biri, “Dilediğiniz kadar soruyu, anketi cevaplamakta özgürsünüz.” diyor.
Eğer dahil olmayı seçerseniz, genetik bilgileriniz çoklu araştırma projeleri için tekrar tekrar kullanılabilir. Yeni
genetik araçların geliştirilmesiyle bu veriler, daha geniş şekillerde yeniden analiz edilebilir. Tükürüğünüz için
verdiğiniz örnekten elde edeceğiniz bilgi, tüm toplananların çok küçük bir kesiti olabilir.
Peki bu kazançlarda sizin payınız nedir? White, bizim kıymetli genomumuz üzerinde daha fazla kontrol hakkına
sahip olmamız gerektiğini düşünüyor ve ekliyor: “Kendi verilerinizi satmanıza imkan verebilen, sağlam bir Pazar
olmasını umardım.” Eğer bir ilaç; sizin genetik bilgileriniz kullanılarak geliştirilip satılıyorsa, mikro ödeme
almamanız için hiçbir sebep yok.” Kendi şirketi Sure Genomics’in, müşterilerine ait verileri paylaşmayacağını da
belirtiyor.
Frayling, bunun daha adil olduğu konusunda hemfikir. “Belki de hepimiz bir araya gelip şunu demeliyiz: “Siz;
datayı, sadece biz de bir pay alabilirsek elde edebilirsiniz.”
Ancak -kişisel sağlık bilgilerinin yanısıra- tek kişilik genomun bedelinin ne kadar olacağını söylemek zor. 23andMe
yetkilisi, bireysel genetik bilginin incelenmesinin kullanışlı olmadığını ifade ediyor. “Kıymetli olan, bunun anket
bilgileriyle birlikte yer alması. Tüm bilgi kimliksizleştiriliyor ve bir araya getirilerek üzerinde çalışılıyor. Bu
nedenle, tek bir kişi üzerinden değer saptamak güç.”
“Tükürüğünüz için verdiğiniz örnekten elde edeceğiniz bilgi, tüm toplananların çok küçük bir kesiti olabilir.”
Fakat, bu datanın değeri açık. Frayling, “Eğer bir ilaç; insan genetiğine dayanıyorsa, pazarda başarılı olma şansı
iki kat daha fazla” diyor. “Tek bir ilaç geliştirmenin bedelinin bir milyar dolar olduğunu farz edersek, bu bilgi
onlara yarım milyar dolar kazandırabilir.”
Bazıları; bu araştırmalar, uzun dönemde herkese faydalı olacağı için bilgilerimizin bu amaca yönelik olarak
bağışlanması gerektiğini tartışıyor. Şu da bir gerçek ki 23andMe şirketinin database’i, şimdiye kadar
antidepresanların etkisi, kısırlık ve erkek tipi saç dökülmesinin nedenleri gibi birçok başlığın anlaşılmasına yardımcı
olan yeni araştırmalara katkı sağladı.
Beklenildiği üzere bu görüş, birçok şirketin savunduğu bir görüş. “Biraz yanlı olabilirim fakat bana öyle geliyor ki
ne kadar çok bilgiye ulaşırsak, bu herkes için o kadar iyi olur.” diyor Orig3n şirketinden üst düzey bilim yetkilisi
olan ve aynı zamanda 23andMe’nin müşterisi Marcie Glicksman. “Araştırma ve geliştirme pahallı bir şey,
insanlar başkalarını da düşünmeli.”
Bu arada bu kitlerden bir tane satın almayı planlıyorsanız, sonunda ne elde edeceğinizi düşünmeye değer. Soyunuzla
ilgili bir keşifte bulunmak enteresan olabilir ama yapmanız gereken; sizin kıtanız üzerinde yaşamış, herkesin ortak
atalarını bulmak için insanlık tarihinde geriye doğru kısa bir yolculuğa çıkmak.
Daha önemlisi, yüksek bir hastalık riski taşıdığınız öğrenmeniz, sizin için tehlikeli bir bilgi olabilir. Şirketlerin büyük
çoğunluğu genetik danışmanlık sunmuyorlar ve doktorunuzun da sonuçları değerlendirebilecek gerekli eğitimi almış
olma ihtimali pek yok. Birçok insan, mesela diabet gibi rahatsızlıklarda yüksek risk taşıdığını öğrendiği zaman bile
hayat tarzında değişiklik yapmıyor; bazıları da aşırı tepkiler verebiliyor. Örneğin, meme kanserini önlemek için
koruyucu ameliyat gereksiz olabilir.
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Frayling, bir DNA testinin size nasıl daha iyi egzersiz yapmanız gerektiğini anlatacağını ummamalısınız diye
düşünüyor. Bu tarz testlerin arkasındaki araştırmaların çoğu; güçlerini destekleyebilecek, küçük de olsa bir genetik
değişkenlik barındırabilecek, seçilmiş atletlerin üzerine kurulu. İlişkili birçok gen olsa da, her biri çok küçük bir
etkiye sahip. “Sizin belirli bir gen formuna sahip olmanızın, belirli bir egzersiz yapmayı gerektirdiği
konusunda bir kanıt bulunmamakta.” diye ekliyor. “Ben bu testleri sadece biraz zevk için yaptırırdım.”
4 Ekim 2017
Çeviri: Sena Erkan
Source: https://www.newscientist.com/article/mg23631462-500-dna-testing-firms-are-cashing-in-our-genes-should-we-get-a-cut/

Hastalarının Acılarını “Gerçek” Anlamda Hisseden Doktorun
Hikâyesi

Massachusetts Genel Hastanesi- Joel Salinas Hastası ile
Joel Salinas için, müzik renkleri yaratır, sayılar kişiliğe sahiptir ve başka bir kişinin acısını neredeyse kendi
hissiymiş gibi hisseder. Salinas, Tıp Fakültesine gidene kadar da herkesin dünyayı deneyimlemesinin bu
şekilde olduğunu düşünüyordu..
Joel Salinas hastanenin tuvaletine koşarak girer ve öğürerek kusar. Tıp fakültesi 3.sınıfa giden öğrenci Joel Salinas,
yüzünü yıkarken aynada soluk görünüsüne bakıp, yaşamayı diler.
O sıralarda kendisi henüz bilmez ama “ayna dokunuşu sinestezisi (ayna tepkisi)” diye bir duruma sahiptir. Birisinin
acı çektiğini gördüğü, hattâ dokunma hissini deneyimlediği her sefer kendisi de tıpkı o karşısındaki kişi gibi aynı
acıyı gerçek anlamda çekmekte, beyni bedeninde aynı hissi yeniden yaratmaktadır. Ve 2008’de o gün, birisini
ölürken izler.
Salinas:“Birisi kalp krizi geçiriyordu ve bu duruma hazırlıksız yakalandım. O kişinin göğsüne masaj
yapıldığını gördüm ve bir anda kendimi yerdeki linolyum döşemenin üzerinde buldum ve göğsüme masaj
yapıldığını hissettim. Boğazımı parçalarcasına içeri giren solunum tübünü hissettim.”
30 dakika sonra hastanın öldüğü söylendiğinde, Salinas, tuhaf, garip bir sessizlik deneyimler.
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Salinas: “Fiziksel olarak tam olarak yok olduğumu hissettim. Bu çok korkutucu idi. Bu tıpkı bir klimanın
olduğu bir odada olup, klimanın aniden kapatılması gibi bir şeydi.”
Tuvalete kaçıp, orada kendi kendine ölmediğine dair telkinde bulunur ve kendisine bir daha bu kadar kuvvetli bir
tepki vermeyeceğine dair söz verir.

Salinas Tıp Falütesine gireden kardeşi ile..
“Sinestezi” birleşik duyu anlamına gelir ve bir duyunun başka bir duyuyu algılamasıdır. Bu öyle bir şeydir ki;
bir ya da birden fazla duyu, ayrı ayrı deneyimlenmek yerine bir başka duyu ile bileşik hale gelir. Örneğin; bazı
insanlar müziği duyduklarında, tad alma deneyimini yaşarlar, bazıları da harf ve numaralara baktıklarında, renkleri
deneyimlerler.
Salinas, Florida’da gittiği ilkokulda çalan zil sesini, mavi ya da sarı zil şeklinde algılar.
Salinas: “Okulda boyama yaparken, benim B’min sadece doğru turuncu tonunda olduğundan ve okul
numaramım da sarı olması gerektiğinden o kadar emindim ki.. Toplamalardan sezgisel bir anlam
çıkaramıyordum. Bendeki 2 rakamı, kırmızı ve bir anneye işaretti ve 4 rakamı da benim için mavi ve dostane
bir kişiydi. Dolayısıyla, nasıl 2 artı 2 = 4 ederdi ki?!?…
Bununla birlikte, renklerin ondaki çağrışımı, bilgiyi hatırlamasına yardımcı olmuş ve onu kelime ve hecelemede
berecikli bir öğrenci yapmıştır.
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Salians, annesi ile birlikte. Sinestezi onun arkadaş edinmesini etkiler
Salinas, akranları ile uyum sağlamakta oldukça güçlük çeker ve annesine neden kimsenin kendisini sevmediğini sık
sık sorduğunu hatırlar. Tek problemi, sarılmalara karşı aşırı derecede dostane cevap vermesidir.
2017 yılında yazdığı kitabı “Ayna Dokunuşu-Mirror Touch”’da, bu sarılmanın tümüyle yoğun, insanı içine alan bir
şey olduğunu dile getirir.
Sarılmanın ona sıcak ve güvenli hissetmesine sebep olduğunu ve onu “simli, gümüşümsü mavilik” şeklinde
tanımlar, bu tıpkı ona ilham veren 4 rakamında hissettiği duygu gibidir.
Ama diğer çocuklara sarıldığında, çocuklar bunu genellikle garip karşılarlar.
Arkadaşları tarafından sık sık reddedilen Salinas, kendi içine çekilir. Ekrandaki her dokunuş ve hareketin hissini tüm
bedeni ile hissedip, aynalama yapmaktan zevk aldığı için de saatlerce TV seyreder..
Salinas: “Çizgi karakter olan Road Runner dilini sıkıştırdığında ya da diğer bir çizgi karakter Coyote’ye bir
kamyon çarptığında, aynı hisler ben de oluşuyordu. Dilimi sıkışmış ve bana kamyon çapmış gibi
hissediyordum.”
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Salinas TV seyrederek büyür.
Salinas bu ortak, aynıyla paylaşılan duyusal deneyim nedeniyle, gençliğini başkalarının iyi hissetmesine adar, onların
iyi hissetmesi, kendisinin iyi hissetmesidir. Kendisini başkalarına şifa vermeye, iyileştirmeye kaptırmış bulur ve
böylelikle de tıp alanında bir kariyer yapmaya karar verir.
2005 yılında Hindistan’a yaptığı bir seyahate kadar, herkesin dünyayı kendisi gibi deneyimlediğini düşünür. Ancak
Hindistan’a yaptığı bu seyahatle bunu böyle olmadığını görür. Bir tıp öğrencisi, renkleri harflerle algılayan bir grup
insanı tanımladığında, Salinas ona bunun çoğu insan için geçerli olduğunu dile getirir..
Salinas: “Bana baktı ve şöyle dedi: Bu kesinlikle herkes için geçerli değil!”..”
Ancak, bunun böyle olduğunu anlamanın Salinas’a, çalışmasının sonraki aşamalarında ortaya çıkacak zorlu
deneyimlere hazırlanmada bir yardımı dokunmayacaktır.
Salians: “Tıp Fakültesindeyken “Ayna-Dokunuşu Ağrısı” ile fiziksel travmanın aşırı derecedeki örneklerini
görmeye başladığımda, bu, çok daha fazla canlı bir hal almıştı.”
Genç bir çocuğun ameliyat masasında karnının kesildiğini gördüğünde kendisinde de sanki kendi karnı da kesiliyor
gibi bir ağrı hisseder ve çocuğun iç organlarının kesildiğini gördüğünde hissetitği şeyi “acı ve ağrıdan kıvranmak”
şeklinde tarif eder.
Sonunda bir gün bir hastanın öldüğünü görüp de hastane tuvaletinde kusmaya başladığında, eğer doktor olarak devam
edecekse, bu durumla baş etmek için bazı teknikler bulmak zorunda olduğunu anlar.
Salinas, “ayna dokunuşu hissi”nin, şaşırdığı zaman ya da gözlemlediği kişinin fiziksel olarak kendisine benzediği
durumlarda daha canlı ve yoğun olduğunu tespit eder ve böylece kendini bu gibi durumlara karşı hazırlamaya başlar.
Salians: “Bir hastanın koluna ya da yakasına odaklanmaya ya da kendimi kendi vücuduma odaklı tutmaya
çalışıyordum.”
Ancak, “hiper/aşırı empati”nin de hastalara çok yardımı dokunduğunun da farkına varır. Hastalar
susadıklarında ya da açı çektiklerinde, onların en ufak yüz ya da vücut hareketlerinden bunu hemen anlar..
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Salinas: “Hastalarım iyi olmasında benim de payım oluyor. Çünkü, onların iyi olması demek benim de iyi
olmam demek anlamına geliyor. Hastanede yalnız yatan bir hasta ile aynı ortamda bulunmak, ve bu ortamda
yaşamak benim için çok şey ifade ediyor.”

Salinas Tıp Fakültesi Mezuniyet Günü
Sienstezi araştırmaları, 2007 yılında daha ilk aşamalarındadır ve Salinas önde gelen uzman nörologlardan biri olan
doktor V S Ramachandran’ı ziyaret eder ve bazı testlerde yer almak ister.
Salinas, birisine dokunulduğunu gördüğünde kendisine de dokunulduğunu hissetmenin adının “ayna dokunuşu”
denilen ve yeni keşfedilen sinestezinin bir türü olduğunu öğrenir. Michael Banissy’nin liderliğinde yapılan bir
araştırmaya göre; nüfusun %1.6’sını bu durumu yaşayabilmektedir.
Salinas, ayrıca, kendi kızkardeşinin de bazı harfleri renkli algıladığını ve anne ve erkek kardeşinin de “ayna
dokunuşu”na benzer deneyimlere sahip olduğunu da keşfeder.
Bilim insanlarına göre, bizler “sineztezi” ile doğuyoruz. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, yeni doğan
bebeklerin farklı şekilleri farklı renklerle ilişkilendirdikleri tespit edilir. Ancak, bu bileşen, birbiriyle
ilişkilendirilen duyular, beynimizde “budama-pruning” diye bilinen bir süreçte gereksiz bağlantılar olarak
tespit edilmekte ve beynimiz tarafından ortadan kaldırılmakta ve dolayısıyla çoğu insanda bu yok olmaktadır.
Salinas: “Sinesteziye sahip olan insanların neden böyle olduklarına dair bir hipotez de; bu “budama-pruning”
işlemi sırasında beyinde bir hata oluşması ve sonuçta da aşırı bağlantılar kurulması.”
Harvard Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve şimdilerde Massachusetts Tam Teşekküllü Hastane’de doktor olan
Salinas, bu konuya ilgilinin ve araştırmanın artmasıyla birlikte deneyimleri hakkında konuşmanın daha kolay
olduğunu dile getirir.

213

Salinas: “Daha önceleri garip veya farklı ya da yalancı olarak algılanma riskim vardı. Ancak, şimdi bu
durumu gerçek bir şey olarak savunabilirim.”
Salians, Londra’daki Wellcome Collection’a “ayna dokunuşu” hakkında film yapan sanatçı Daria Martin’le röportaj
yapmayı kabul eder.
Martin: “İnsanların beş duyuya sahip olduklarını düşünürüz: Ses, görme, koku, tat ve dokunma. Bunun
ötesinde, acı ve ısı-sıcaklık gibi bilimsel olarak kabul görülmüş pek çok duyu mevcuttur. Sinestezi, de buna
dahil olabilir.”

Martin, sineztezinin “ayna dokunuşu” şeklinin görme ile ilgili kısmına dair iki film yapar.Bu duruma sahip olan bir
kısım insanla röportaj yapar ve Salians’ı da bu röportaj yaptığı kişilerden biri olan Liverpool’dan Fiona Torrance ile
tanıştırır.
Salinas: “Deneyimlerimiz şaşırtıcı derecede benzerdi, ancak o bazı fiziksel deneyimlerden bana göre daha fazla
etkilenmişe benziyordu. Örneğin; bir gün arabanın içinde oturuken, arabanın yanından geçen bir kişiye
yumruk atılır ve bu durumu aynayalayan Fiona, bunu fiziksel ve çok canlı şekilde aynıyla hisseder ve bu da
onun fenalık geçirip, bayılmasına neden olur.”
Salinas, diğer sinesteziye sahip olanlarla buluşup, semptomları keşfedip, konuştuklarında, kendilerini çok daha
“normal” hissettiklerini dile getirir.
Ancak, sinestezinin bir rahatsızlık olarak düşünülmemesi gerektiğinin de altını çizer.
Salinas: “Ben bunu nimet ya da lanet olarak görmüyorum… Hayatımı sinestezi olmadan hayâl bile
edemiyorum. O olmadan şuanda olduğum kişi olamazdım.”
Çeviren : AylinER
https://www.bbc.co.uk/news/amp/stories-43572639?__twitter_impression=true
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Et Beyinden Zihine
Et Beyinden Zihine: Michael Gazzaniga’nın Bilincin Biyolojiksel Temelini Keşfedişi

1648 yılının Nisan ayında, René Descartes’ın genç bir hayranı onu Hollanda’daki sahil evinde ziyarete gider.
Kartezyan felsefesinin ana noktalarını tartışmayı amaçlayan Frans Burman adlı bu genç, Descartes’ın çalışmalarında
70’den fazla kısmı işaretlemiştir. Ona ruhun ve bedenin birbirini nasıl etkilediğini sorar. Descartes bu sorunun çok
zor, çetrefelli olduğunu kabul eder ancak ikisinin duygu açısından birbirini etkilediğinin kanıtı olduğundan da
bahseder. Sır mekanizmada yatmaktadır. Descartes’ın gizlediği bu sırrı belki de İlahiyatçılara bırakmak en iyisidir…
Sinirbilimci Michael Gazzaniga, kitabı olan Bilinç İçgüdüsü’nde, zihin-beden problemini yeniden ele alır. Beynin
Zihni Nasıl Oluşturduğu Gizemini Çözme başlıklı altyazısı Descartes’ın tam olarak açıklamayıp, çıkmazda bıraktığını
cesurca başka bir şekilde ifade etmektedir. Gazzaniga cesur bir bilimci. Sol beyin ve sağ beyin arasındaki bağlantıyı
koparmaya (ayrık beyinler) dair 1960’larda yaptığı öncü bir çalışma ile ismini duyurmuştur.
(D. Draaisma Nature 518, 298–299; 2015).En son kitabını daha geniş anlamda bilimsel ve felsefik sorulara kendine
güvenerek cevap verecek bir yaşta (Gazzaniga şimdi 78 yaşındadır) yazmıştır. Gazzaniga, dilin kökenlerini,nöral
temellerini veya yüz tanıma mekanizmasını tartışarak okuyucusuna nörolojik,biyolojik ve psikolojik açıdan rehberlik
eder ve Isaac Newton’un hareket yasaları, özel ve genel izafiyet teorisi ve kuantum fizik konusunda, matematiksel
soyutlamalarda (kendi önyargısı ile insanın kendini anlamaktan engellediği konular) bir uyandırış gerçekleştirir.
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Teoriksel biyolog Howard Pattee ile Gazzaniga,bizim introperspektif farkındalığımızdan beyin dokusunun atomaltı
parçacıklarina kadar bir teorinin herşeyi kapsadığına dair olan fikir konusuna karşı çıkıp direnmemiz gerektiğini
vurgularlar. Gazzaniga, açıklamalarıında bunun tıpkı kuantum fiziğinde; ışık bazen dalga, bazen de parçacık gibi
hareket eder bağlamında düşünülmesi gerektiğini söyler.
Gazzaniga, bilinci “bir organizmada zaman içinde ortaya çıkan bir dizi içgüdünün ve/veya hatıraların öznel
hissi” olarak tanımlar.
Gazzaniga, klinik vakaların (nörolojik koğuşlarda bir kaç yıl çalışmıştır) karmaşıklıklar eklediğini de işaret eder.
Örneğin; tamamen hareket edemeyen kişiler, korkutucu bir durum olan “locked-in sendroma (hastada göz kasları
dışında tüm kasların felç olması)” sahip olup halâ bilinçlidirler. Uyurgezerken bilinçli olunmayabilinir ve bilinci
davranışa bağlamak yanıltıcı olabilir. Ayrıca bilinci beynin parçalarına bağlamak da doğru değildir.
Gazzaniga’nın ilk tespitleri; sağ ve sol beyin yarimküresini birbirinden ayırarak 2 ayrı bilinçli sistem üretmek
olmuştu; beynin sol yarımküresi dili ifade edebilmekteydi. Bilincin serebral korteks ile birlikte evrim geçirerek dil ile
akıl yürütme gibi daha “yüksek” fonksiyonları desteklediği düşünülmekteydi.
Fakat Gazzaniga, sinirbilimci Björn Merker’in çalışmasına atıfta bulunarak,bilinci zorunlu olarak ya da sadece
kortikal ve dilbilimsel süreçler icinde değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirir. Ciddi anlamda hasarlı önbeyin ile
doğan bazı çocuklarda, hasarlı doku, sıvı ile dolar.(hidranensefali). Bu çocuklar konuşamadan büyürler ancak yine de
duygularını ifade edebilirler ve öznel deneyimlere sahiptirler. Gazzaniga’ya göre, bilinç, aslında evrimsel olarak daha
eski ortabeyinden korteksle beraber bilinçli deneyimleri geliştirmek için bir kolleksiyon çıktısı (apps!) sağlayarak
açığa çıkabilir.
Gazzaniga, beynin yapısını tartışmada bilinç için sıradan bir benzetme sunmakta… Beyni örüntüleri tanıma ve
müzikte ritmi takip etme gibi tek bir modül olarak düşünmemek gerekir. Bu modüllerin son ürünleri yüzeye çıkar ve
bir kapta kaynayan su baloncuklarının patlaması gibi her biri farkındalığımızın bir parçası gibi patlar, açığa çıkar.
Önde gelen Psikolog William James’in “bilinç akışı” olarak tanımladığı öznel süreklilik akışımız, belki de bir
illüzyondur: Bir filmin kareleri gibi, öğeleri hızlı bir şekilde ardı ardına yumuşak geçişli hareketler olarak
deneyimleriz.
Kabarcıklar metaforu ilk ve herşeyden önce test edilebilir materyaller sağlayan bir teori üretmeye yönelik bir davet
gibi gözükmekte.
Gazzaniga, zihnin et beyinden nasıl açığa çıktığına dair nihai açıklamanın ve kanıtlamanın pek sıcak ve sevimli
gelmeyebileceğini söylüyor. Bunu yerine, tersine, sezgilerimizin ve hayâl gücümüzün ötesine geçerek kuantum
mekaniği ile bunu açıklayabiliriz… Belki de bir kere daha 370 yıl önce Burman’ın Descartes’dan duyduğu şu
açıklamaya kulak asmak gerek: “Bu işi teolojist- ilahiyatçılara bırakmak belki de en iyisidir.”
Çeviren : AylinEr
https://www.nature.com/articles/d41586-018-03920z?utm_source=twt_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews&sf186373709=1

Yollarını Göz Protein’inden buluyorlar!
KUŞLAR, İÇSEL YÖN BULMA DUYULARINI KİMLİĞİ YENİ SAPTANAN BU GÖZ PROTEİNİNDEN ALIYORLAR

‘’Altıncı duyu’’, zebra ispinozlarının ve Avrupa nar bülbüllerinin Dünya’nın manyetik alanını kullanarak yollarını
bulabilmelerini sağlıyor.
ALTINCI DUYU Avrupa nar bülbüllerinin uzun menzilli göçleri sırasında Cry4 proteini üretimi artıyor ve bu,
kuşların Dünya’nın manyetik alanını hissetmelerini kolaylaştırabilir.
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Kuşlar Dünya’nın manyetik alanını hissedebilirler ve bu esrarlı yetenek onların tanıdık olmayan yerlerden evlerine
uçmalarına veya onbinlerce kilometreyi bulan göç mesafeleri arasında yollarını bulabilmelerine yardım edebilir.

Onyıllardır araştırmacılar kuşların gagalarındaki demir zengini hücrelerin mikroskopik birer pusula gibi davrandığını
düşündüler. Fakat son yıllarda bilim insanları kuşların gözündeki belirli proteinlerin onların manyetik alanları
görebilmelerine olanak sağlayan şeyler olduğuna dair artan deliller buldular.
Bilim insanları şimdi bu ’’altıncı duyu’’nun arkasındaki olası proteini tam olarak belirlediler. İki yeni çalışmanın –
biri 28 Mart’ta Journal of the Royal Society Interface’de yayınlanan, zebra ispinozlarını araştıran ve diğeri de 22
Ocak’ta Current Biology’de yayınlanan ve Avrupa nar bülbüllerine bakan – ikisi de retinada bulunan ve ışığa karşı
duyarlı olan Cry4 proteinini belirledi. Eğer araştırmacılar doğru yolda iseler bu, hayvanlarda manyetik alanın
algılanmasından sorumlu, belirli bir molekülün ilk defa tanımlanması olacak.
Oxford Üniversite’sinde bir kimyacı olan ve kuşların yollarını bulmaları sırasında meydana gelen kimyasal
reaksiyonları araştıran Peter Hore, ‘’Bu heyecanlandırıcı bir gelişme–bunun gibi daha çok çalışmaya ihtiyacımız
var’’ diyor.
Cry4, 24 saatlik ritimlerde veya biyolojik uyku döngülerinde olayın içinde olan ve kriptokromlar denilen bir protein
sıfının üyesi. Fakat kuantum mekaniğinin garipliği sayesinde bunlardan en azından bazılarının Dünya’nın manyetik
alanına reaksiyon gösterdiği düşünülüyor. İsveç Lund Üniversitesi’nde bir biyolog olan ve zebra ispinozu
çalışmasının bir üyesi olan Atticus Pinzon-Rodriguez, proteinin kuantum etkileşimi, kuşların bu alanı hissetmelerine
yardım edebilir diyor.
Bu kuantum pusulada üç kriptokromdan hangisinin sorumlu olduğunu bulmak için Pinzon-Rodriguez ve arkadaşları
39 zebra ispinozonun retina, kas ve beyinlerini Cry1, Cry2, Cry4 mevcudiyeti açısından araştırdılar.
Takım, Cry1 ve Cry2 seviyelerinin gün içerisinde yükselen ve düşen ritmik bir desen takip ettiğini, Cry4 seviyesinin
ise bu proteinin değişmez bir biçimde üretildiğini gösterir şekilde sabit kaldığını buldu.
Lund Üniversitesi biyoloğu ve zebra ispinozu çalışmasında yardımcı yazar olan Rachel Muheim, ‘’Kuşların gece ve
gündüzün herhangi bir anında manyetik pusulalarını kullandıklarını varsayıyoruz’’ diyor.
Avrupa nar bülbülleri de 24 saatlik bir döngüde sabit, ve göç mevsimi esnasında ise daha yüksek Cry4 seviyesi
gösterdiler. Ve bu çalışmadaki araştırmacılar Cry4’ü nar bülbüllerinin pek çok ışık alan retinasında buldular –
çalışma bu pozisyonun bir pusula gibi çalışmaya yardımcı olacağını söylüyor.
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Almanya Oldenburg Biyoloji ve Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde bir hayvan yön bulma uzmanı olan ve nar bülbülleri
çalışması içinde yer alan Henrik Mouritsen, ‘’Pek çok delilimiz var, fakat Cry4 ıspatlanmadı’’ diyor. Cry4
proteinin fonksiyonel olmadığı kuşların gözlemlerinden bunların hala içsel pusulaları olup olmadığına dair
daha tanımlayıcı delil gelebilir.”
Hore ‘’Hatta o zaman bile, biz kuşların manyetik alanları nasıl algıladıklarını anlayamayabiliriz. Bunu
bilebilmek için bir kuş olmak gerekir’’ diyor.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.sciencenews.org/article/birds-get-their-internal-compass-newly-id-eye-protein

Meşrubatlara Vergi
Umarız İngiltere’nin meşrubat vergileri obezite ve diyabet oranlarını azaltacak

Bir çalışmada, İngiltere’de meşrubatlara uygulanması planlanan vergilerin, önemli sağlık gelişmelerine yol açacağı
tahmin ediliyor. Umuyoruz bu vergiler uygulanabilir.
Uzun bir bekleyişten sonra, İngiltere’nin meşrubatlar vergisi şekillenmeye başladı. Umuyoruz bu artık daha sağlıklı
olmamıza yol açacak.
Peki gerçekten daha sağlıklı olacak mıyız? İngiltere ve Yeni Zellanda’da araştırmacıların bilimsel olarak analiz
etmeye çalıştığı sıralı vergilendirmeyi ele alırsak, bulgular gerçekten cesaret verici gözüküyor. Kola ve konsantre
meyve suları gibi şekerle tatlandırılmış içecekelr üzerinde 2018 Nisan ayında uygulanacak vergilendirme dikkate
alındığında, araştırmacılar obezite, diyabet ve diş çürüğü oranlarında önemli değişiklilkler olabileceğini öngördüler.
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Araştırmanın gösterdiğine gore, bunun etkisi pek çok değişkene bağlı. Bunların arasında üreticilerin davranışları ve
tüketicilerin tepkisi de var. 3 olası müdahele öngörülüyor. Birincisi, üreticilerin şeker içeriğini azaltmak üzere
yeniden düzenlemeler yapması. İkincisi, fiyat artışlarıyla tüketiciye vergi yüklemek. Üçüncüsü, üreticiler pazarlamayı
kullanarak, tüketimi şekersiz veya az şekerli içeceklere dönüştürmeye çalışırlar ve böylelikle de çok şekerli içecekler
değişmeden kalır.
Bundan başka belirsizlikler de var tabiki. Eğer üreticiler maliyetin bir kısmını ya da tamamını müşteriye aktarırlarsa,
fiyatları ürünler arasında eşit olarak mı artıracaklar yoksa yüksek şekerli içecekleri mi seçecekler? Sigara
üreticilerinin, vergiyi düşük kaliteli ürünlerden daha rağbet gören ürünlere kaydırdıklarını görmüştük.
Daha İyi Bir Sağlık
İyi haber şu ki, çalışma da belirtilen her 3 müdahelede de, vergi konulmasının halk sağlığı açısından çok önemli
yararları olacağı tahmin ediliyor. Özellikle de bu içecekelri en çok tüketen çocuklar arasında.
Eğer endüstri yeniden düzenlemelere geçerse çok büyük kazançlar olacağı düşünülüyor. ( Yüksek miktarda şeker
içeren ürünlerin şeker içeriğini % 30 azaltırsa ve orta derecede şeker içeren ürünlerin içeriğindeki şeker miktarını da
% 15 azaltırsa) Bu da 144400 kişide daha az obezite, 269400 kişide daha az diş kaybı ve çürüğü ve 19100 kişi de
daha az tip 2 diyabet hastalığı demek.
Tabi ki toplum sağlığını iyileştirmek adına vergi koymak yeni bir şey değil. Bu daha çok alkol ve sigara tüketimini
azaltmak için kullanılmaktadır. Hükümet en sevdiğimiz içkinin fiyatlarını arttırdığında şikayet etsek de, bu tip
şeylerde vergiyi genellikle kabul ediyoruz. Gıda vergileri ise çok daha çekişmelidir. Mesela, Danimarka’daki tereyağ
ve domuz pastırması yağındaki vergi, halkın şiddetli karşı çıkışı nedeniyle geri çekilmişti. Şekerli meşrubatlar, sigara
ve tereyağ arasında orta derecede kabul edilebilirlik gösterebilir. Gıdalardan çok fazla karbonhidrat alıyoruz, ekstra
şekere ihtiyaç yok. Halbu ki şekersiz alternatifler de her zaman mevcut. Jamie Oliver gibi ünlüler ve halk sağlığı
organizasyonalrı tarafından yürütülen kampanyalar sayesinde şekerli içeceklere vergi konulması yönünde halk
desteği gittikçe artmaktadır.
Azaltmak
Şeker tüketimini azaltmak çok önemli. Ortalama bir İngiliz yetişkin şekerden %12 enerji sağlarken, 11- 18 yaş
arasındakiler % 15 enerji sağlamaktadır. İngiltere’de Beslenme Bilimsel Danışmanlık Komitesi tarafından yapılan bir
araştırma bu oranların %5ten daha fazla olmaması gerektiğini söylemiştir. Şekerli içecekler, yetişkinlerin şeker
alımının %25ini, çocukların ise %40ını oluşturmaktadır. Bu da onları hedef yapmaktadır. Bunu deneyen ilk ülke
İngiltere değil. Meksika şekerli içeceklerden vergi almaya başladı ve bu da fiyatların artmasına ve daha az tüketime
yol açtı. İngiltere farklı bir system tercih etti: yüksek ve orta derece şeker içerikli içeceklerin vergileri üreticiye
yüklenecek. Bununla nasıl uğraşacaklarına kendileri karar verecekelr. Bunu önceden duyurarak umuyoruz ki,
üreticiler daha az şeker içeriği ile ilgili yeni düzenlemelerini hızla yapacakalr ve dolayısıyla da tüketiciye fiyat
zammını yansıtmayacaklar.
Son araştırmanın bulguları göz önüne alındığında, olayların bu şekilde gelişeceğini ümit edebiliriz.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/2116456-lets-hope-uks-soft-drink-tax-cuts-obesity-and-diabetesrates/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=SOC&utm_source=Twitter#link_time=1523011600
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Beyinlerimiz kan damarlarıyla besleniyor
Minyatür insan beyinleri kendi kan damarlarıyla birlikte laboratuarda yetiştiriliyor.

Laboratuarda ilk defa olarak kendi kan damarlarıyla birlikte minyatür insan beyinleri yetiştirildi. Bu başarı beynin
nasıl çalıştığı konusunu daha iyi çalışıp anlayabilmemiz için araştırmacıların daha büyük organoidleri yetiştirmelerine
olanak sunabilir.
Organoidler laboratuarda geleneksel düz hücre kültürlerinden daha doğal davranan küçük 3D doku kümeleridir.
Araştırmacılar beyin bölümlerinin nasıl geliştiğini keşfetmek için insan beyni organoidlerini kullanıyorlar, fakat
bunlar 2 mm genişliğin üzerine nadiren ulaşıyorlar, çünkü dışarıdan büyüme faktörleri ve besinler içeren biri sıvıyla
beslenmek zorundalar. Davis’teki Kaliforniya Üniversitesi’nden Ben Waldau, eğer organoidler çok büyürlerse
difüzyon yoluyla yeteri kadar besin oraya ulaşmadığı için merkez ölüyor, diyor.
Bunun üstesinden gelmek için Waldau ve arkadaşları insan kan damarları ile filtre edilen insan mini-beyinleri
yarattılar. Beyin ve kan damarlarının ikisi de bir bağışçıya yapılan rutin bir operasyon sırasında beyne ulaşan zar
dokusundan alınan hücrelerden yetiştirildi.Takım, laboratuarda hücreleri farklı kimyasal kokteyllere maruz bırakarak
bunlardan bazılarını beyin organoidleri, ve diğerlerini de kan damarı hücreleri olma yolunda teşvik etti.
Bir ay sonra, Waldau beyin organoidlerini kan damarı hücreleri ihtiva eden bir jel ile kapladı.Bir ay sonra,
organoidlerin merkezinde kan damarları büyümeye başladı.
Gelecek adım, bunun beyin organoidlerinin daha da büyümesini sağlayıp sağlayamayacağını görmek olacak.Waldau,
çalışma nihayetinde beyin yaralanmalarını tedavi etmede yollar sağlayabilir, fakat bu hala uzun bir yol, diyor…
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.newscientist.com/article/2165640-miniature-human-brains-with-their-own-blood-vessels-grown-in-lab/
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Beyin Sağlığı ve Mikrobiyom Bağlantısı

Bakterileri genellikle bize zararlı olabilecek, pis ve tehlikeli şeyler olarak düşünürüz. Bu bazı durumlar için doğru
olmakla beraber, insan için hayati önem taşımaktadırlar. Aslında “tek hücreli organizmalar”, -çoğunlukla
bakteriler- vücudumuzdaki hücrelerden 10 kat daha fazladır. Bunların çoğu da bağırsaklarda(gut) yaşarlar. Bu
bağırsak bakterileri “mikrobiyom” denilen yapıyı oluştururlar.
Mikrobiyom: Fiziksel sağlığımızda çok önemli rolü olan, insana ait olmayan devasa hücreler topluluğu. Ama yeni
bir araştırmaya göre, bağırsaklarımızın rolü bundan da büyük olabilir. Bağırsaklarımızın beynimiz üzerinde devasa
etkisi olabilir.
Hamilton’da Stephen Collins McMaster Üniversitesi fareler üzerinde bir deney yaptı ve sonucunda da bu konuda
yepyeni bulgular elde edildi. Çalışma ekibi, cesur(atılgan) fare bağırsaklarından ve kaygılı fare bağırsaklarından
aldığı numuneleri birbirlerinin bağırsaklarına yerleştirdi. Sonuçlar çok şaşırtıcıydı: Kaygılı farelerden mikrop alan
cesur fareler ürkekleşti, diğer taraftan kaygılı fareler ise daha korkusuz oldular. Araştırmacılar farelerin kimyasını
incelediler. Beynin duygu ve ruh haliyle ilgili bir bölümünde bununla bağlantılı değişiklikler buldular. Ayrıca beyin
kaynaklı nörotropik faktör denilen kimyasalda da artışlar gördüler.
Başka çalışmalarda da bu bulgular görüldü. Bu sonuç önemli çünkü şunu gösteriyor: Laboratuvar farelerinde yapısal
görünen bazı özellikler sadece hayvanların kendisi tarafından değil, ama ayrıca bağırsaklarındaki bakteriler tarafından
yönlendirilmektedir. Başka bir çalışmada ise, insanlardaki otizm semptomlarının bazılarına benzer davranışlar
sergileyen farelere probiyotik verildiğinde, bu semptomların büyük ölçüde gerilediği ve hatta bazı durumlarda yok
olduğu görüldü.
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Bağırsak bakterileri ve beyin arasındaki bağlantı üzerine yapılan çalışmalar henüz yeni olsa da, çok ilginç bulgular
elde edilmiştir. UCLA da yapılan bir araştırmada, bir grup kadına probiyotikli yoğurt verdiler, diğer gruptakilere ise
probiyotik içermeyen bir besin verdiler. Üçüncü gruba ise hiç besin vermediler. Kadınlar dinlenirken ve de duygu
tanıma testindeyken beyin aktiviteleri fMRI ile gözlendi. Probiyotik yoğurt tüketen kadınlarda, duygusal tepki testi
esnasında insulada ve somatosensori kortekste aktivite azalması görüldü. Bu kadınlarda ayrıca dinlenirlerken çok
önemli bir beyin sapı bölgesi olan periakuaduktal gray ( orta beyinde gri maddenin bulunduğu alan) ve prefrontal
korteksin bilişsellik ile alakalı bölgeleri arasında çok büyük bağlantı gözlendi. Bu şu anlama gelmektedir: Bu
kadınlarda, probiyotik tüketmeyen kadınlara oranla, endişe ve duygusal tepki ile alakalı beyin bölgelerinde daha az
aktivite görüldü.
Başka önemli bir nokta ise, sadece bağırsaklar beyni etkilemezler. Beynin de bağırsaklar üzerinde çok öenmli etkisi
var. Bir sürü çalışma göstermiştir ki, psikolojik baskı, faydalı bakterileri bastırmaktadır. Bu yüzden de beden, en
bulaşıcı hastalıklara yatkın hale gelmekte ve merkezi sinir sistemini geri besleyen bir dizi moleküler tepkileri
tetiklemektedir.
Beyin ve bağırsakların iletişime geçtikleri pek çok yol vardır. İlk olarak, beyinden karına kadar uzanan vagus siniri.
Bedendeki bu iki bölge ayrıca nörotransmitter denilen kimyasallar ile de iletişime geçerler. Bağırsak bakterileri,
beynin hem fiziksel hem de zihinsel süreçleri düzenlemek için kullandığı yüzlerce nörokimyasalı üretirler. Mesela,
bağırsak bakterileri vücudun seratonin kaynağının yaklaşık % 95ini üretirler; ki bu da hem ruh halini hem de sindirim
sistemindeki aktiviteyi etkiler.
Beyin sağlığı ve mikrobiyom arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ama
daha önce yapılan çalışmada belirtildiği üzere sağlıklı bağırsaklar sağlıklı beyin demektir ve de sağlıklı beyin sağlıklı
bağırsaklar demektir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://brainworldmagazine.com/gut-check-yourself-the-brain-health-microbiome-connection/http://brainworldmagazine.com/gutcheck-yourself-the-brain-health-microbiome-connection/

Yaşlı İnsanlar da Genç İnsanlar Kadar Yeni Beyin Hücresi
Üretebiliyorlar
Yaşlansak bile yeni nöronlar üretmeye devam ediyoruz.
Helen Thomson
Yaşlılığın dezavantajları olabilir ama yine de yeni beyin hücreleri üretmeye devam ediyoruz. 70 li yaşlardaki sağlıklı
insanlar, tıpkı genç insanlardaki kadar yeni beyin hücreleri üretebiliyorlar.
Beynimizin nasıl yaşlandığı ile ilgili 10 yıldan uzun süredir kabul edilen teori, yeni bir araştırmayla beraber alt üst
oldu ve bu araştırma zihnimizi nasıl daha uzun süre zinde tutabileceğimize dair ipuçları verebilir.
Memelilerde pek çok beyin hücresi ya doğumda yada hemen doğum sonrası oluşur ve daha sonra da yenilenmez.
Yeni bir araştırma da görüldü ki, öğrenme ve hafızayla alakalı olan insan hipokampüsü, tüm hayat boyunca yeni
nöronlar üretmeye devam ediyor. Ama nörojenez (hücre doğumu) denen bu yeteneğin orta yaşlardan sonra ciddi
oranda azaldığı düşünülmekteydi.
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New York Columbia Üniversitesi’nden Maura Boldrini ve arkadaşları konuyu araştırmak üzere, yeni ölmüş olan 14
ila 79 yaş arası 28 insanın hipokampüsünü çıkardılar. Yeni nöronların sayısını, nöronları destekleyen glial hücrelerin
sayısını incelediler. Bunun yanı sıra beyin hücreleri yeni bağlantılar oluşturduğunda yada beyinde hareket ettiklerinde
(ki bu nöroplastisite göstergesidir) ortaya çıkan moleküler işaretleri de incelediler.
Numunenin hangi yaş insandan geldiğine bakmaksızın, tüm hipokampüs içinde benzer sayıda yeni nöronlar yanı sıra
benzer sayıda glial hücreler gördüler. Ekip, bu kişilerin her birinin ölmeden önce her gün 700 yeni nöron ürettiğini
tahmin ediyor.
Boldirini: “Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, yaşlı memeli hayvanlar yeni nöronlar üretme kapasitesine
sahip olmadığını iddia etmektedir. Yaşlı insanlar üzerinde yapılan deneyler de bu teoriyi doğrular
gözükmektedir. Ama insanlar üzerinde yapılan bu çalışmalarda sadece hasta beyinler kullanıldı yada ölümden
en az 1 gün sonra çıkarılan dokular kullanıldı.”
Boldrini: “ Herhangi bir beyin hastalığı yada yaşam sonu stresi olmayan insanlarda daha önce yeni nöron
gelişimi incelenmemişti. Bulgularımız göstermektedir ki, sağlıklı yaşlılar gençlerde olduğu kadar yeni nöron
üretimi yapabiliyorlar. Eğer bu insanlarda nöronların gelişimine neden olan şeyi bulabilirsek, belki
başkalarına da daha sağlıklı bir biçimde yaşlanmaları konusunda yardımcı olabiliriz.
Yaşa göre hipokampüste değişiklikler görüldü. Yaşlı insanlarda nöroplastisite daha azdı. Bu da beyinlerinin bu
bölgelerinde bağlantıları yenileyebilme yeteneklerinin daha az olduğunu gösteriyordu. Henüz yaşa bağlı değişikliğin
etkisi netleşmiş değil.
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Swansea Üniversitesi’nde moleküler mikrobiyoloji alanında doçent olan Jeff Davies, yeni nöron sayılarının hala, yeni
doğan bebeklerde ve çocuklarda daha fazla olabileceğini söyledi. Bu yüzden yaşam boyu azalan nörojenez (hücre
doğumu) göz ardı edilemez.
Davies, bu çalışmanın spor yapan ve yapmayan insanlarda da test edilmesinin ilginç olacağını söyledi. “Bu bize,
beynin daha sağlıklı yaşlanmasını sağlamak üzere insanlarda yeni nöron üretiminin çevresel faktörler ile
değiştirilip değiştirilemeyeceğini de gösterecektir.”
5 April 2018
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/2165707-old-people-can-produce-as-many-new-brain-cells-as-teenagers

Consumers Reports (Tüketici Raporları) Amerikada Marul
Tüketiminden Kaçınmamızı Söylüyor!
Yeni bir E.coli salgınında Amerika genelinde 35 kişi hastalandı.

11 Eyalette ortaya çıkan yeni bir E.coli salgınını, hükümet müfetişleri, Yuma, Ariz’de yetiştirilen ve doğranıp
paketlenmiş maruldan kaynaklı olduğunu açıkladılar. Consumer Reports, Ocak ayından beri ikinci kez
tüketiciye şu aralar tüm marullardan uzak durmalarını tavsiye etmekte.
Consumers Reports’un tavsiyesi, Tüketicilerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin tavsiyesinin (tüketicilerin
süpermarket veya restoranda, marulun Yuma bölgesinde yetişmediğinin teyyidini aldıktan sonra torbalanmış marul
satın almaları veya sipariş etmelerini tavsiye ediyor) de ötesinde. Müfettişler belirli bir marul tedarikçisine veya
yetiştiricisine işaret etmiyor ama yılın bu döneminde Yuma bölgesinde birçok yerli yeşillik yetiştirilmekte olduğu da
bilinmekte.
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The CDC (Centers For Disease Control and Prevention-Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) de, doğranmış
ve torbalanmış marul (buna salatalar, salata karışımları da dahil) almışsanız, derhal çöpe atmanızı tavsiye
ediyor.
Bununla birlikte, Consumers Reports uzmanları, tüketicilerin satın aldıkları marulun nereden geldiğini
belirleyebilmelerinin zor olabileceğine inanmakta; bu nedenle marulun tamamen ortadan kaldırılmasının en
iyi yol olduğuna inanmaktadırlar.
Gıda güvenliği araştırması direktörü ve Consumers Reports’da da testler yapan James E. Rogers , Ph.D. şunları
söylüyor: “Consumers Reports, E. coli’nin potansiyel olarak ölümcül sonuçları göz önüne alındığı için bu
tavsiyeyi yapmakta ve bu salgın hakkında halâ pek çok bilinmeyen var ve hükümet yetkilileri de şu sıralar
kesinlikle hiçbir marul türünün güvenilir değil.” Bu ifade çok fazla dikkat çekerken, özellikle bu uyarı
yaşlılar, hamile kadınlar ve küçük çocuklar gibi savunmasız insanlar için önemlidir.
CDC araştırmacıları, bu salgının -E. coli O157: H7 -bir önceki ile aynı potansiyel ölümcül belirtilere sahip olmasına
rağmen, ABD ve Kanada’da geçtiğimiz yıl gerçekleşenle bağlantılı olduğuna inanmıyorlar. Bu noktada hiçbir ölüm
bildirilmemiştir, ancak 22 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Hastaların üçünde, genellikle O157: H7 E. coli belirtileri ile
ilişkili olan hemolitik üremik sendromu olarak adlandırılan bir böbrek yetmezliği vardır.
Salgın yaygınlaşmıştır: Dokuz insan Pennsylvania’da, sekizi Idaho’da ve yedi tanesi New Jersey’de enfekte olmuştur.
Connecticut, New York, Ohio, Illinois, Michigan, Missouri, Virginia ve Washington eyaletlerinde de bu durumda
olan vakalar mevcuttur. CDC, 22 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında hastalananların tümü o bir hafta içinde
marul yediklerini ve akabinde de hasta olduklarını bildirmekteler.
CDC’de Gıda Kaynaklı Salgın Müdahale Ekibi’nden sorumlu Laura Gieraltowski, Ph.D., M.P.H., 27 Mart’tan sonra
başlayan hastaları henüz sayamadıklarından ilerleyen günlerde daha fazla vakanın bildirileceğinden
şüphelenmekte. Şimdiye kadarki vakaların birçoğu restoranlarda kullanılan salata karışımlarını tükettikten
sonra rahatsızlanmışlar, ancak bazıları da dükkanlardan satın alınan torbalanmış marul tüketiminine bağlı
olarak ortaya çıkmıştır.
Bir Pennsylvania şirketi olan Fresh Foods Manufacturing, Cumartesi günü 8,757 poundlık perakende salata ürününü
gönüllü olarak kaldırdığını, geri çektiğini açıklar. Onaylanmış E. coli vakalarının hiçbirinin Fresh Foods-taze gıdalar,
marul ile henüz bağlantılı olmamasına rağmen, şirket, kendisine marul tedarik edenin salgına uğramış
olabileceğinden endişe duymaktadır.
Endüstri Ürünleri Üreticileri Pazarlama Birliği, Endüstri Bilim’inin başbilim ve teknoloji sorumlusu Bob Whitaker
bir açıklamasında şunu ifade etmekte: “Taze gıda endüstrisini oluşturan insanlar, kapsamlı gıda güvenliği
programlarımızda neyin yanlış gittiğini bulmak için bu konu ile yakından ilgilenmektedirler.”
Fedarallerin bu salgına karşı verdiği tepki geçen kış ortaya çıkan E.coli salgınına karşı verdiği tepkinden farklı.
Geçen kış yaşanan salgına tüketicilere bu kadar kesin tavsiye verilmemişti. Gieraltowski, daha önceki salgınların asla
marul ile ilişikilendirilmediğini söylemekte. (Aynı salgını inceleyen Kanadalı müfettişlerin tespit ettikleri bulgulara
göre bunun maruldan kaynaklı olduğunu bildirseler de)
Consumers Reports’un hukuk bölümü, Tüketici Birliği’nde gıda politikası girişimleri müdürü Jean Halloran’ın da
dahil olduğu gıda politikası avukatları, geçen kış aylarındaki salgına karşı sessiz kalan, tepki vermeyen hükümeti
eleştirmekte. Halloran, bu yeni salgına verilen hızlı yanıtın bir gelişme olduğunu, ancak araştırmacıların, müfettişlerin
daha da ileri incelemeler de bulunmaları gerektiğini dile getirmekte.
Jean Halloran: “Tüketicilerin marullarının Arizona’da mı yoksa başka bir yerde mi üretildiğini tespit etmeleri
(özellikle de bir restoranda yemek yerken) gerçek dışıdır. FDA (Amerikan Gıda ve İlâç Dairesi), tüketicilere,
bir sonraki duyuruya kadar marul tüketmekten kaçınmalarını tavsiye etmelidir.”
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Rogers, müfettişlere “Bu belirgin ürünle bağlantılı beş ayda neden ikinci kez salgının gerçekleştiğine dair daha
derinine bir araştırma yapmalarını ısrarla tavsiye ediyor. Rogers: “Yeşil yapraklılarda E. coli nadir görülür ve
tüketicilerin neden böyle kısa bir zaman dilimi içinde iki salgın olduğunu öğrenmeleri önemli.”
Kendinizi Nasıl Korursunuz?
CDC’den Gieraltowski, tüketicilere, restoranlarda marulların Yuma’dan alıp almadıklarını sormalarını ve
torbalanmış marul veya salata karışımının nereden geldiğini araştırmalarını önermekte.
Ama yine de Consumers Reports, tüketicilerin restoranlarda marul yemekten kaçınmalarını söylüyor.(Çalışanlar
marullarının nereden geldiğini bilmeyebilirler.)
Consumers Reports ayrıca, şu an için herhangi bir perakende marulu satın almamanızı tavsiye ediyor, bunlara
paketlenmemiş tüm marul başları ve göbekleri de dahil. İkinci E. coli salgını henüz birincisine bağlanmasa da,
Rogers, en iyisinin şuan için dikkatli olmak gerektiğini vurguluyor.
Rogers: “CDC/FDA’nın sadece tobalanmış marulu yemememizi tavsiye etme noktasına nasıl geldi bilmiyorum
ama daha fazla bilgi alana kadar tüketicilerin hiç bir marulu yememelerini tavsiye ederim.”
Rogers, ayrıca, E. coli’nin marul yapraklarındaki kuytu ve gediklere tutunabileceğini ekliyor. Bu nedenle,
marulun evde yıkanması, mevcut olan bu tehlikeli bakterilerden kurtulmak için muhtemelen yeterli
olmayacaktır.
Dikkat edilmesi gereken E. coli 0157: H7 enfeksiyon belirtileri; şiddetli mide krampları, ishal (genellikle
kanlı) ve kusmadır. Bazı insanlarda hafif ateş olabilir.
Bu semptomlar genellikle mikroplu yiyecekleri yedikten bir ile üç gün sonra başlar, ancak ondan sonraki 10
gün sonra da ortaya çıkabilir. CDC, yüksek ateş, kanlı ishal veya ciddi kusma veya ishal varsa ve bu, üç
günden uzun sürerse doktora gitmenizi önermekte.
Federal müfettişler bu hafta muhtemelen salgın konusundaki bilgilendirmede bir güncelleme yapacaklardır.
Çeviren : AylinEr
https://www.consumerreports.org/e-coli/avoid-eating-romaine-lettuce-again-consumer-reports-says/

İnsan Hücrelerinde Yeni Bir DNA Yapısı
Bilim İnsanları İnsan Hücrelerinde Yeni Bir DNA Yapısı
Keşfettiler.

DNA sadece çift sarmal değil!
Bilim insanları ilk defa canlı hücrelerde daha önce görülmemiş yeni bir DNA yapısının var olduğunu tespit ettiler.
Canlı hücrelerdeki bu “bükülmüş-kıvrılmış düğüm” DNA olarak adlandırılan bu keşif, karmaşık genetik
kodumuzun, DNA ile bağdaştırılan çift sarmallı yapıdan daha karmaşık bir simetriye sahip olduğunu ve bu moleküler
değişkenlerin aldığı formların da biyolojimizin işleyiş şeklini etkilediğini doğrulamakta.
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Avusturalya’daki Garvan Tıbbi Araştırma Kurumundan Antikor Tedavi Araştırmacısı Daniel Christ: “Çoğumuz
DNA’yı çift sarmallı düşünürüz. Bu yeni araştırma tamamen farklı DNA yapılarının var olduğunu ve
muhtemelen bunların da hücreler için çok önemli olduğunu ortaya koymakta.”
Araştırma ekibinin tespti ettiği arakatlı motif-örge (i-motif) olarak adlandırılan bu yeni DNA bileşeni, aslında
1990’lu yıllarda keşfedilmiştir. Fakat, bu yapı, şimdiye kadar canlı-yaşayan hücrelerde değil, sadece deney
ortamında, canlı dışında (in vitro) gözlemlenmişti.
Bugün, Christ ve ekibi sayesinde, i-motifin insan hücrelerinde doğal olarak var olduğunu biliyoruz. Daha önceleri
sadece labaratuvar-deney ortamlarında açıklanarak tanıtıldığı için bu yapı hakkında şüphe duyulmaktaydı. Ama şimdi
artık bu yapı hücre biyolojisi açısından çok şey ifade etmekte

i-motifin yapısı
DNA’nın şekillerini, Watson ve Crick’le meşhur olan “ikili sarmal” olarak kabul ettiyseniz, bu “arakatlı motif-örge
(i-motif)” biçimi size şaşıtıcı gelebilir.
Araştırmanın diğer lideri genombilimci Marcel Dinger: “ i-motif, DNA’nın 4 iplikten oluşan bir “düğümü”. Bu
düğüm yapısında, aynı DNA ipliğinde C (sitozin) harfleri birbirlerine bağlanıyor. Dolayısıyla, bu, karşı tarafta
yer alan “harflerin” birbirini tanıdığı ve C’lerin (sitozin) G’lere (Guanin) bağlandığı çift sarmaldan çok
farklı.”
Garvan’da çalışan ve bu yeni çalışmayı yazan ilk kişi olan Mahdi Zeraati’ye göre; bu i-motif, hücrelerimizde
bulunabilen ve çift sarmal şeklini almayan bir kaç DNA yapısından sadece bir tanesi. Diğer yapılar arasında A-DNA,
Z-DNA, üçlü DNA ve krusiform-haç biçiminde DNA da mevcut olabilir.
Araştırmacılar, ilk olarak 2013’de, insan hücrelerinde G-dörtkatlı (G4) DNA olarak adlandırılan bir başka çeşit
DNA yapısı ortaya koyup, göstermişlerdir ve bunun için de işlenmiş bir antikor kullanmışlardır.
Zeraati ve çalışma arkadaşları, bu yeni araştırmada da aynı türü kullanırlar ve i-motifleri özellikle tanıyıp onlara
bağlanan “iMAb” adlı bir antikor parçası geliştirirler. Böylelikle, antikor, i-motiflerin yerlerini immunofloresanbağışıklık florışımı parlamasıyla açığa çıkarır.
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Zeraati: “Bizi en çok heyecanlandıran şey; yeşil noktaların (i-motif) zamanla ortaya çıkması ve kaybolmasını
görebilmemiz ve bu şekilde, onların oluştuğunu ve çözüldüğünü ve yeniden oluştuğunu da biliyoruz.”
i-motifin yapısal işlevleri hakkında halâ öğrenecek çok şey olsa da, bulgular, transituvar (geçici/kısa süreli) imotiflerin genellikle bir hücrenin yaşam döngüsünün son safhalarında oluştuğunu göstermekte.Özellikle bu döneme
“son G1 evresi” denmekte ve bu devrede DNA aktif şekilde OKU”nmakta.
İ-motifler, ayrıca, DNA’nın“transkripsiyon başlatıcı (promoter)-DNA’ların açılıp kapatılmasını kontrol
ediyor” diye bilinen bölgelerinde ve yaşlanmayla bağdaştırılan genetik markörler olan “telomerler”de gözükme
eğilimindeler.
Zeraati: “i-motiflerin açığa çıkmasının, sonra da çözülmesi- yok olmasının, bize ne yaptıklarına dair bir ipucu
verdiğini düşünüyorum. Orada olma sebepleri muhtemelen; genlerin açılmasına ve kapanmasına yardım
etmek ve bir genin etkin bir şekilde okunup okunmamasına etkileri.”
Artık bu yeni DNA formunun hücrelerimizde varolduğunu bildiğimizden dolayı, bu durum, araştırmacılara bundan
sonra bu yapıların vücudumuzda tam olarak ne yaptığını anlamaya çalışmalarına imkan sağlayacaktır.
Zeraati, bulunacak cevapların, sadece i-motif için değil ayrıca A-DNA, Z-DNA, üçlü DNA ve haç şeklindeki DNA
içinde önemli olduğunu dile getirmekte.
Zeraati, Science Alert’e verdiği demeçte şunu diyor: “Bu alternatif DNA yapıları, hücrelerdeki proteinlerin aynı
türden DNA dizilerini tanıması ve düzenleyici fonksiyonlarını kullanmaları açısından önemli olabilir.
Dolayısıyla, bu yapıların oluşumu, hücrelerin fonksiyonlarını normal bir biçimde ortaya koymaları için çok
önemli olabilir ve bu yapılarda meydana gelen herhangi bir sapma, patolojik sonuçlar doğurabilir.”
Çeviren : AylinER
https://www.sciencealert.com/scientists-have-confirmed-a-new-dna-structure-inside-living-cells-i-motif-intercalated
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Kuantum Fiziğinde Çok Büyük Bir Adım
Einstein’ın “Tuhaf-Ürkütücü Eylemi (Spooky Action) İlk Kez Büyük Ölçekte
Gösterildi.

Bilim insanları, ilk defa nesneler arasındaki kuantum dolanıklığı makroskopik-büyük ölçekte göstermeyi
başardılar. Bu kuantum dolanıklığı, Albert Einstein’ın ünlü “ürkütücü-tuhaf eylem (spooky action)” diye
tanımladığı şeydir. Bilim insanları nesneler arasında büyük ölçekte gerçekleşmesinin kuantum fiziğini anlamada çok
büyük bir adım olduğunu dile getirmekteler.
Kuantum dolanması-dolanıklığı; parçacıklar, birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar bile anında
etkileşecek şekilde birbirlerine bağlı olmasıdır. Bilim insanları, bu bağın klasik fiziğe ve yüzeysel gerçeklik
anlayışımıza aykırı olduğunu söylemekteydiler. Şimdiye kadar kuantum dolanma/dolanıklık, sadece ışık ve atomlara
dayanan sistemlerde çok küçük ölçekli olarak gösterilmişti ve deneylerde ölçeği büyütmeye yönelik girişimler,
parçacıklar arasındaki bağlantıyı kesen minik hareketlerle dengesizliğe neden olmaktaydı.
Bu yeni deney, büyük (bilimsel bir ölçekte nispeten büyük) nesneler arasında da kuantum dolanmanın
mümkün olduğunu kanıtlamaktadır.
Bu yeni deneyde 15 mikrometre çapında titreşen davul derileri kullanılır. Araştırmacılar, bir sonraki testin bu
titreşimlerin iki nesne arasında ışınlanıp ışınlanmadığını (bir yerden başka bir yere taşınıp taşınmadığını) görmek
olduğunu söylerler. Araştırmacılar, bu çalışmanın, kuantum bilgi işleme, hassas ölçümler ve kuantum mekaniğinin
sınırlarını test etmek gibi etkilere sahip olduğunu da dile getirirler.
Titreşen davul derileri, yaklaşık bir insan saçının kalınlığı kadardır ve bu kesinlikle büyük bir ölçek olmasa da, bu
konuda daha önce çalışılan atom boyundaki ölçeklere kıyasla çok daha büyük bir ölçektir.
Ekip, deney için mutlak sıfırın üzerinde bir süper iletken elektrik devresini soğutmak zorunda kalırlar ve bu
deneyi kontrol etmek ve ölçmek için de mikrodalgalar kullanılır ve yüzeydeki her iki davul derisi de yüksek
ultrason frekansında titreşebilmiştir. Bir başka deyişle, ekip, tuhaf-ürkütücü kuantum halini (spooky action)
oluşturan titreşimler üreterek, yüksek bir ultrason frekansına erişmiştir.
Bir sonraki adım, mekanik titreşimlerin ışınlanmasını kanıtlamak olacaktır.
Çeviren : AylinER
https://www.slashgear.com/quantum-physics-takes-major-step-forward-with-einsteins-spooky-action-demonstrated27528715/amp/?__twitter_impression=true
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Astronomi, Sinirbilimini Daha da İlginç Yapıyor: Beyinler, Altın
ve Nötron Yıldızlar
Beyninizde altın olduğunu biliyor muydunuz?

Her bir nöronun içinde, nöronu şarj eden, yani düşünmenizi, hareket etmenizi açıkçası var olmanızı sağlayan, birkaç
altın atomu bulunmaktadır. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? NASA’nın bilimsel iletişim müdür yardımcısı
Michelle Thaller, bu muhteşem sinirbiliminin en tepesine astronomiyi de ekliyor.
Öyle görünüyor ki, uzayda uzaklara baktığımızda, ki aslında gerçekte zamanda geriye bakıyoruz, bilinen evrendeki
tüm altın, kozmik olarak şiddetli nötron yıldızlarının çarpışmasıyla oluşmuş ve etrafa saçılmıştır. Buna şu anda
beyninizin içindeki altınlar da dahildir. Çılgınca öyle değil mi?
Carl Sagan: “Hepimiz yıldız tozundan oluşuyoruz” dediğinde aslında demek istediği tam olarak buydu.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://bigthink.com/videos/michelle-thaller-how-neutron-star-collisions-created-all-the-gold-in-the-universe

Dormino: Rüyaların İnsan Yaratıcılığının Artmasında Arayüz
Olarak Kullanılması

Uyku, zihnin unuttuğu bir şeydir: Yaşamlarımızın üçte biri uykuda geçse de teknolojimizin çoğu uyanık olduğumuz
durumlar için tasarlanmaktadır.
Mevcut teknolojik arayüzler, rüyalarda ve yarı-lucid durumlarda süregiden eşsiz, yaratıcı ve uyumlu bilişe
erişimi gözden kaçırmaktadır. Dolayısıyla, her birimiz, uykuyla derinden bağlantılı olan hafızayı güçlendirme,
yaratıcı içgörü, sezgi oluşturma ve meselenin özünü anlama, anafikri yakalama ve duyguları düzenleme
süreçlerini etkilemede arayüzleri kullanma fırsatını kaçırmaktayız.
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Uyku izleme teknolojileri genellikle son derece pahalı ve külfetlidir. Tam uykuya dalmadan önce yarı uyku hali
olan Hipnagojiğe (Hypnogogia) uygun, ucuz ve serbest ve açık kaynak şeklinde bir tane ürettik!: “Dormio”
Bu projede, uyanıklık hali ile bilinçli olmama durumu(bilinçaltı) arasındaki bir süreçte, rüyaları uzatarak,
etkileyerek, rüyalardan elde edilenle insanda yaratıcılığı artırmanın yollarını araştırıyoruz. Uyanık olduğumuz
zamanlarda konsantre olmak ve kendimizi yaratıcı olmaya zorlamak oldukça zordur. Çünkü, çoğu kontrol dışı,
zaptedilemeyen fikirlerin akla gelmesi ve yaratıcılığın ortaya çıkamaması, yönlendirilmiş dikkatin ve etkili bir şekilde
bilişin mevcut olmamasından, eksikliğinden meydana gelir. Dikkatin kendisi, bilincimizin oldukça değişik,
alışılmadık bulduğu bazı yaratıcı fikirleri engelleyen filtrelere ve sansürlere neden olur. Eğer rüyalar kontrol
edilebilinirse, yönlendirilmiş dikkatin ve bilişsel kontrolün yokluğunda, farklı düşünceleri harekete geçirmede
bize imkan sağlayacaktır.
Uykunun başlangıcında, tamamen bilinç halinden bilinçsiz hale geçmeden önce yarı-lucid uyku
hali olan hipnagojiya (hypnagogia) bize bir fırsat kapısı açar. Hipnagojiya (Hypnagogia), fenomenolojik olarak
önceden kestirilemeyen, mekan ve zamanın çarpık, karmaşık algısı ve benlik algı kaybı, ani ve akıcı fikir
birliği ile karakterize edilir.
Edison, Tesla, Poe, ve Dali’nin her biri, hipnagojiya diye adlandırılan bu uyku safhasına ellerinde çelik toplar tutarak
geçtiler ve toplar yere düştüğünde de bu hipnagojik mikrorüyalarda meydana gelen yaratıcı fikirlere ulaştılar.
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Sinirbilim, hafızanın güçlenmesi, yaratıcı içgörü-sezginin meydana gelmesi, öğrenme, duygu düzenlemesi ve
daha pek çok şey için uykunun önemli olduğunu göstermiştir. Ama uyku için güvenilir bir teknolojik arayüzü
mevcut değildir.
Dormino ile, ele takılan uyku safhalarını takip eden sistemini, sosyal robotların benzersiz etkileşimi ve
şekillendirilip, yapılandırılmış yetenekleri ve uyku aşamasındaki geçişler hakkındaki geri bildirimleri
kullanarak, modernize ediyoruz.
Dormino’yu kullanarak, ilk kez hipnagojik mikrorüyaları, etkileyip, bilgi edinip, süresini
uzatabildik: Deneklerin hepsi deneyi yapanlar tarafından onlar için önceden seçilen konular hakkında rüya
görürler. Dormino sistemi ile hipnagojinin aktif kullanımı, insan yaratıcılığında düşüncenin esnekliği, akıcılığı,
ayrıntılandırılması ve orjinalliğini artırabilir. Bu etkileşim, özellikle hipnagojiya için özel olarak oluşturulmuş,
açık kaynaklı donanım ve yazılım ile sağlanmıştır ve böylelikle de bu sistem, hantal ve maliyetli geleneksel uyku
izleme teknolojilerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırmaktadır.
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Bu sistem, yeterince kullanılmamış ve üzerinde az çalışılmış bu uyku safhasını (hypnagojiya) kullanarak, zihin için
hayati önem taşıyan hafıza öğrenme ve yaratıcılık konularında gelecekte yapılacak araştırmalar için imkanlar
sağlamaktadır.
Bu çalışmanın, hem laboratuvar ortamlarında hem de laboratuvar ortamları dışında, uyku safhalarının daha aktif bir
şekilde araştırılmasına ilham olup, katkıda bulunacağını umuyoruz.
Çeviren : AylinER
https://www.media.mit.edu/projects/sleep-creativity/overview/#faq-in-laymans-terms-how-does-dormioworkhttps://www.youtube.com/watch?v=joYEbU2R57Q

Beyin Topları-Nöral Organoidler Kendi Damarlarını
Geliştirmekteler!

Beyne ne kadar çok benzerlerse, o kadar çok yararlı nöral orgaoidler olacaklardır
İLK İNSAN beyin topları—“aka kortikal sferoidler”, “aka nöral organoidler(organa benzeyen ve onu gibi
faaaliyet gösteren)” bir kaç yıl önce ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bunlar garip bir biçimde neredeyse işlenmemiş,
ham haldeydiler: sadece kök hücreleri, kimyasal olarak proto-nöronlara dönüşüp, sonra da tuzlu tatlı bir
banyo küçük kütleler haline gelirler. Bu ham, işlenmemiş haldeyken bile, Zika virüsünün neden olduğu
“mikrosefali” gibi en dramatik beyin bozuklukluklarının bazınların incelemek için faydalıdırlar.
Sonra büyümeye başlarlar. Bu basit küreler, diğer beyin topları ile birleşip, elektrik saçarak parlayıp 3D yapılar
olarak tekamül ederler. Bunlar ne kadar çok gerçek beyine benzerlerse, o kadar çok yararlı (hayvan modellerinin
ötesinde, karmaşık davranış ve nörolojiksel hastalalıkları çalışmada) olurlar. Ve hattâ şimdi en insani eylem olan
“kanama”ya da başladılar.
Nöral organoidler, henüz yetişkin beyinlere benzemiyorlar; gelişimsel olarak , sadece ikinci trimesterde (3 aylık
süre) doku organizasyonu oluşması için çalışırlar. Ama Ben Waldau, bu beyin toplarını, felçli hastaların iyileşme
açısından en iyi şans olarak görmekte ve Ona göre bu geliştirilip üretilen kan akışı uzak gözüken hedefe doğru atılan
büyük bir adımdır. Kan akışı, oksijen ve besinleri taşır ve bir gün bir doktorun hasarlı nöronları destklemek için
kullanabileceği karmaşık doku ağları olan beyin toplarının büyümesine yol açar.
UC Davis Tıp Merkezi’ndeki vasküler beyin cerrahı olan Waldau: “Bu organoidlerle ilgili fikir; hastanın
kaybettiği beyin yapısını kendi hücreleri ile bir gün geliştirebilmesidir. CT taramalarında bizler halâ hasarları
görüyoruz ve yapabileceğimiz bir şey olmuyor ve bundan dolayı , bu hasarlar yüzünden ameliyattan ve fiziksel
tedaviden sonra bile kalıcı nöral bozukluklar (felç, hissizlik, güçsüzlük) oluşuyor.”
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Geçen hafta, UC Davis Tıp Merkezi’den Wascau ve ekibi, vaskülerize olmuş insan nöral organoidlerinin ilk
sonuçlarını yayınladılar. Rutin bir ameliyat sırasında ekip, hastaların birinden aldığı beyin zarı hücrelerini önce kök
hücrelerine daha sonra da bunların bir çoğunu kan damarlarının içinde yer alan endotelyal hücrelere işler. Kök
hücreleri, endotelyal hücrelerle kaplı bir jel matris içinde üretilmiş, kuluçkaya yatmış beyin toplarında gelişir. 3 hafta
kuluçkada kaldıktan sonra, tek bir organoidi alıp, dikkatlice açtıkları bir farenin beynindeki oyuğun içine bunu
naklederler. 2 hafta sonra, organoid canlı ve iyi durumdadır ve iç katmanlara kadar nüfus eden kılcal
damarlar gelişmiştir.

Kan damarlarının (kırmızı renkte) hem dış hem de daha organize katmanlara ve iç çekirdeğe nüfuz ettiğini gösteren
bir beyin organoidinin lekeli bir kesiti.
Waldau ve ekibinin bu yaptıkları işlemin fikri, Moyamoya hastalığı olarak adlandırılan nadir görülen bir bozukluğu
tedavi ederken ortaya çıkar. Bu hastalıkta, beyin tabanındaki arterler tıkanarak, kanın organın geri kalanına ulaşması
engellenmiştir. Waldau: “Kan damarlarının gelişmesi için hastanın beynin üst kısmına kendi arteriatardamarını yerleştiriyoruz ve bu süreci minyatür bir ölçekte tekrarladığımızda, bu damarların
kendiliğinden birleştiğini gördük.”
Bu deneyde kılcal damarlarda kemirgenin kanın dolaşıp dolaşmadığına bakılmaksızın, ekip, kan damarların
kendisinin insan hücrelerinden oluştuğunu gösterir.
Salk Enstitüsü ve Pennsylvania Üniversitesi’ndeki diğer araştırma grupları, insan organoidlerini farelerin beyinlerine
başarılı bir şekilde nakletmişlerdir, ancak her iki durumda da kemirgen konakçıdan gelen kan damarları kendiliğinden
transplant edilmiş dokuya dönüşmüştür. Beyin topları kendi kan damarlarını oluşturduğunda, mikroakışkan
basınçta birleşip, bağlanarak çok daha fazla yaşayabilirler ve bir kemirgene gerek de yoktur.
Bu da onlara matur-olgun karmaşık bir sayısal, hesaba dayalı organ olma şansı verebilir. Seattle’daki Beyin Bilimi
Enstitüsü’nün başkanı olan Christof Koch: “Bu büyük şey ve daha çok yeni bir olay.. Bir sonraki sorun, bu
hücreleri bilgiyi alıp işleyen devrelerle bağlamak.. Dünyaya bakıp mekansal-konumsal (sağ, sol, yakın,
uzak) olarak organize olduğunu gördüğüm gerçeği, dünyanın düzenini bana yansıtan korteksimin
organizasyonundan kaynaklanmakta. Bu organoidlerde ise henüz böyle bir şey yok.”
Evet henüz değil ama belki de yapabilecekler. Ancak, “yaptıklarında ne olur?”u sormak için daha çok erken.
Topluma sunulmadan önce bazı çeşit özel korumalar sağlamada bunlar ne kadar geniş ahlaki değerlere sahip olmalı?,
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Eğer organoid hücrelerinizden meydana geliyorsa, o zaman bu, sizi onun yasal vasisi yapmaz mı?, Bir beyin topu
üzerinde çalışılmasına rıza gösterebilir mi?…
Sadece geçen hafta Ulusal Sağlık Enstitüleri, bu çok zor soruların bazılarını tartışmak için bir nöroetik atölye
düzenledi. Nörobilimciler, doktorlar ve filozoflar ile dolu bir salona hitaben, NIH Ulusal Nörolojik Bozukluklar
Enstitüsü ve İnme-Felç Direktörü Walter Koroshetz, bu teknolojinin bir gerçekliğe dönüşmesi için bir yüzyıl
gerekebilse de toplumun katılımı için zamanın “şimdi” olduğunu söyler. Korohetz: “Buradaki soru şu; bu hücreler
bilgi işlem birimlerini oluşturmak için bir araya geldiklerinde, şimdi farede yaptığımız şey kadar iyi olacakları
bir noktaya ne zaman gelebilirler?, sadece insanda gördüğümüz şekilde,bunun ötesine ne zaman
geçebilirler?… Ve ne tür bir bilgi işlem olduğunda bizler “oraya kadar gelmemizin gerekli olduğunu
düşünmüyorum.” diyeceğiz?…
Tabii, bu, sinirbilimcilerin organoidde bilinci tanıyabileceğinin farz edilmesinden dolayı söylenmekte. Bırakın beyin
hücreleri kümesinde sadece bilinci ölçmeyi, biyolojide daha henüz yerleşik bir bilinç teorisi oluşturmamıştır bile, bu
yüzden ilk önce onun oluşması gerekmektedir. Öncellikle, beyin, tecrübesi olana kadar gerçek bir beyin değildir.
Tüm doğru bağlantılara sahip olsa da bir çeşit inputla birleşip bağlanmadan, herhangi bir şeyi proses etmez. Ama, biz,
beyin topları gözlere sahip olana kadar bilinç konusunda endişelenmeye başlamayalım.
Çeviren:AylinER
https://www.wired.com/story/mini-brains-just-got-creepiertheyre-growing-their-own-veins/

Oruç, Kök Hücrelerin Rejeneratif Kapasitesini Artırır!

Sağda, 24 saat aç bırakılan farelerden elde edilen bağırsak kök hücreleri,solda oruç tutmayan farelerden elde edilen
kök hücrelerinden çok daha büyük bağırsak organoidleri üretirler.
İnsanlar yaşlandıkça, bağırsak kök hücreleri yenilenme yeteneklerini yitirmeye başlar. Bu kök hücreler tüm
yeni bağırsak hücrelerinin kaynağıdır, bu nedenle bu zayıflama, gastrointestinal enfeksiyonlardan veya
bağırsağı etkileyen diğer durumlardan kurtulmayı zorlaştırabilir.
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MIT biyologlarının yeni bir araştırmasına göre, bu yaşla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybı 24 saatlik bir hızla
tersine çevrilebilir. Araştırmacılar, oruç tutmanın kök hücrelerin hem yaşlı, hem de genç farelerde yeniden
canlanma kabiliyetini önemli ölçüde geliştirdiğini tespit ederler.
Aç bırakılan (24 saat yemeyen) farelerde, hücreler, glikoz yerine yağ asitlerini parçalamaya başlar. Bu,kök
hücrelerin daha rejeneratif (yenileyici) hale gelmesini sağlayan bir değişikliktir.
Araştırmacılar da aynı metabolik değişimi aktive eden bir molekülle
rejenerasyonu (yenilenmeyi) artırabileceklerini keşfederler. Araştırmacılar, böyle bir müdahalenin yaşlı
insanların Gastrointestinal-GI (sindirim sistemi ile ilgili) enfeksiyonlarından veya kanser hastalarının
kemoterapinin yan etkilerinden kutulmalarına yardımcı olabileceğini dile getirirler.
Biyoloji profesörü ve MIT’de biyolog olan ve Koch Bütünleştirici Kanser Araştırma Enstitüsü üyesi ve bu
araştırmanın yazarlarından biri olan Ömer Yılmaz: “Orucun, bağırsaktaki rejenerasyonun-yenilenmenin yanı
sıra, bağırsak ya da kanser gibi bağırsakları etkileyen her türlü hastalıklara karşı potansiyel kullanımları
içeren birçok etkisi vardır. Orucun, yetişkin kök hücrelerinin bağırsakta yenilenme, onarım ve yaşlanmadaki
rolleri de dahil olmak üzere genel sağlığı nasıl iyileştirdiğini anlamak, benim laboratuvarımın temel ilgi alanı
içine girmekte.”
MIT’de biyoloji profesörü ve Whitehead Enstitüsü Biyomedikal Araştırma ve Koch Enstitüsü üyesi olan David
Sabatini de Cell Stem Cell’in 3 Mayıs sayısında yer alan makalenin kıdemli yazarlarından şunları ifade etmekte: “Bu
çalışma, oruç tutmanın, karbonhidratlardan yararlanarak yağ yakmaya kadar bağırsak kök hücrelerinde
metabolik bir değişimi tetiklediğine dair kanıt sağlamaktadır. İlginç olan; hücrelerin yağ asidi oksidasyonunu
önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu durumun farmakolojide (ilâç bilimi)/ilaçlarda kullanılmasının hedeflenmesi ve
yaşa bağlı hastalıklı doku ve organ (patoloji) homeostazını (hücre dışı gelişen olaylara karşı hücrenin kendi
metabolizmasını koruma eylemi) iyileştirmede bir fırsat sağlayabilir.”
Rejenerasyonu (Yenilenme) Artırmak
On yıllardır bilim insanları düşük kalori alımının insanlarda ve diğer organizmalarda uzun ömürlülükle
bağlantılı olduğunu bilmekteler.
Yılmaz ve meslektaşları, oruç tutmanın, moleküler düzeyde özellikle bağırsaklarda nasıl bir etki yarattığına dair
araştırma yaparlar.
Bağırsak kök hücreleri, her beş günde bir kendini yenileyen bağırsak tabakasının korunmasından
sorumludur. Bir yaralanma veya enfeksiyon meydana geldiğinde, kök hücreler, herhangi bir hasarı
onarmanın anahtarıdır. İnsanlar yaşlandıkça, bu bağırsak kök hücrelerinin rejeneratif (yenileyici) yetenekleri
azalır, bu yüzden bağırsakların iyileşmesi daha uzun sürer.
Yılmaz: “İntestinal (Bağırsağa ait) kök hücreleri, daha fazla kök hücrelerine ve bağırsakların çeşit şekilde
farklılaşmış hücre tipleri oluşturmasına neden olur. Özellikle, yaşlanma sırasında bağırsak kök fonksiyonu
azalır, bu da bağırsakların hasar sonrası kendini tamir etme yeteneğini bozar. Bu araştırmada, 24 saatlik
orucun hızlı bir şekilde genç ve yaşlı bağırsak kök hücrelerinin işlevini nasıl geliştirdiğine odaklandık.”
Fareler 24 saat aç bırakıldıktan sonra, araştırmacılar bağırsak kök hücrelerini onlardan çıkarıp alırlar ve
bunları bir kültür tabağında büyütürler, böylece hücrelerin “organoid”leri olarak bilinen “minibağırsaklara” yol açıp açmayacaklarını bakarlar.
Araştırmacılar, aç bırakılan (24 saat bir şey yemeyen) farelerden alınan kök hücrelerinin
rejeneratif (yenileyici) kapasitelerinin ikiye katladıklarını bulurlar.
Mihaylova: “Oruç tutmanın bağırsak kriptlerinin (kese şeklinde küçük kör boşluk) kök hücre odaklı daha
fazla “organoid” oluşturma yeteneği üzerinde muazzam bir etki yarattığı çok açık. Bu, hem genç farelerde,
hem de yaşlı farelerde gördüğümüz bir şey ve biz, bunu gerçekleştiren moleküler mekanizmalarını anlamak
istemiştik.”
Metabolik Değişim
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Daha ileri çalışmalar, aç bırakılan fareden alınan kök hücrelerinin mesajcı RNA’sının (mRNA)dizilimi de
dahil olmak üzere, oruç tutmanın hücrelerin, karbonhidratların normalde şeker yerine yağ asitlerini
metabolize etmeye yönlendirdiğini ortaya çıkarır. Bu değişim, yağ asitlerinin metabolize edilmesinde rol
oynayan birçok genleri açan “PPARs” denilen transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonuyla
gerçekleşir. Araştırmacılar, bu metabolik yolu kapattıklarında da oruç tutmanın
rejenerasyonu (yenilenmeyi) artıramayacağını da keşfederler. Şimdi araştırmacılar, bu metabolik değişimin, kök
hücrelerinin rejeneratif(yenileyici) yeteneklerini geliştirmeye nasıl sebep olduğunu araştırmayı planlamaktalar.
Ayrıca,araştırmacılar, PPAR’ların etkilerini taklit eden bir molekülle fareleri tedavi ederek oruç tutmanın
yararlı etkilerini yeniden üretebildiklerini de bulurlar. Cheng: “Bu da çok şaşırtıcıydı. Sadece bir metabolik
yolu aktive etmek, belirli yaş fenotiplerini (orhganizmanın dışardan gözlemlenen özelliği) tersine çevirmek için
yeterlidir.”
Utah Tıp Fakültesi’nde biyokimya profesörü olan Jared Rutter, bulguları “ilginç ve önemli” olarak
nitelendirmektedir.
Rutter: “ Bu makalede yer alan çalışmada, orucun, bu organda yer alan kök hücrelerinde metabolik bir
değişikliğe neden olduğunu ve böylelikle daha fazla hücre bölünmesini teşvik etmek için davranışlarını
değiştirdiğini göstermektedir. Güzel şekilde düzenlenmiş bir deney grubunda araştırmacılar, oruç tutulmadan da bu
metabolik değişikliklere neden olarak sistemi bozup, benzer etkileri görebiliyorlar. Bu çalışma, beslenme ve
metabolizmanın, hücrelerin davranışları üzerinde derin etkiler yarattığını ve insan hastalıklarına karşı önceden
hazılıklı olmayı göstermesi açısından bu konuda gelişerek artan araştırmalara uygun bir çalışmadır.
Bulgular, bu yöndeki ilaç tedavisinin hastaların oruç tutması (çoğu hasta için zor olabilir) gerekmeden rejenerasyona
(yenilenme) neden olabileceğini de ortaya koymakta. Böyle bir tedaviden yararlanabilecek bir grup; sıklıkla bağırsak
hücrelerine zarar veren kemoterapi alan kanser hasta grubu olabilir. Aynı zamanda bu, bağırsak enfeksiyonlarına
veya bağırsak duvarına zarar verebilecek diğer gastrointestinal (sindirim sistemi ile ilgili) rahatsızlıkları olan yaşlı
insanlara da fayda sağlayabilir.
Araştırmacılar, bu tür tedavilerin potansiyel etkinliğini araştırmayı planlıyorlar ve ayrıca oruç tutmanın diğer
doku türlerindeki kök hücrelerdeki rejeneratif (yenileyici) yetenekleri etkileyip etkilemediğini araştırmayı
umuyorlar.
Çeviren : AylinER
http://news.mit.edu/2018/fasting-boosts-stem-cells-regenerative-capacity-0503

İnsan Ceninleri Yumurta ve Spermsiz Nasıl Yaratılır?
Bebek yapmak: İnsan ceninleri yumurta ve spermsiz nasıl yaratılır?
Deri hücrelerinden yapılmış suni rahim ve ceninler – dikkate değer yeni teknikler reprodüktif biyolojiyi kökten
değiştirebilir ve kısırlığa bir son vermek için yardımcı olabilir.
YUE SHAO, bir cenin yaratmaya çalışmıyordu. Fakat bir kaç sene önce Michigan Üniversitesi’ndeki bir laboratuarda
çalışırken akıllara durgunluk veren bir şeyle karşılaştı. Çalıştığı hücreler kendilerini aynı bir erken dönem insana
benzer şekilde bir araya getiriyor görünüyordu.
Şimdi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde bir biyomühendis olan Shao ‘’Biz başka bir şey arıyorduk – fakat
güzel bir tesadüf oldu’’ diyor.
Bilim insanlarının insan yaşamına doğru olan rst basmakları yaratabileceği fikri şaşırtıcı idi, fakat Shao’nun keşfi rst
değildi. Bir yıl önce 2017’de Japonya’da bir takım tarafından yetişkin deri hücrelerinden yapılan yumurtaları
kullanarak fare yavruları elde edilmesine kadar giden araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
237

Neil Bromhall/Science Photo Library
Bunun gibi keşifler, bizi reprodüktif biyoloji ve ve tıptaki bazı zorlu problemleri çözmeye daha da yaklaştırıyor.
Araştırmacılar bu rst gelişme günlerini laboratuarda yeniden yaratarak çok az anlaşılmış ve kırılgan bir zaman olan ve
düşüklerin çoğunun vuku bulduğu, doğurganlık tedavilerinin başarısızlığa uğradığı erken hamileliğin kara kutusunu
kırarak açıyorlar.
Şimdi rst-test tüpü bebeğinin doğumundan 40 yıl sonra bu yeniliklerin potansiyeli bizleri tekrar üretme ve bir bebek
yapmanın ne demek olduğunu yeniden düşünmeye zorlayan yeni bir biyolojik devrimi müjdeliyor. Ve göz önünde
bulundurulması gereken bir çok şey var. Mesela birinin deri hücrelerinden bir çocuk yaratmaya – rızaları olarak veya
olmadan – muktedir olduğunuzu düşünün. Suni olarak bir insan yapma becerisi verildiğinde bunu isteyip
istemediğimize karar vermemiz gerekir.
Şu anda bile Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da doğan tüm bebeklerin % 1,5’u yapay ortam döllenmesi
(IVF) ile yaratılıyor. Yani hayat kıvılcımını beden dışında çakmak sıradan bir iş. Fakat o, aynı zamanda öngörülemez
bir şey. Bazı ceninlerin nakilden sonra neden tutmadığı veya hem yapay (IVF) ve hem de doğal gebeliklerde neden
bazılarının ölüp bazılarının büyümeye devam ettiği hala bilinmiyor. IVF ayrıca rst yerinde çalışmak için yaşayabilir
sperm ve yumurtaya sahip müstakbel ana babalara bel bağlar.
Belki bu problemin üstesinden gelmek için şimdiye kadar yapılmış en cesur atılım, sperm ve yumurtaları bedendeki
ilişkisiz hücrelerden yapmaktır. Japonya Kyoto Üniversitesi’nden Mitinori Saitou ve arkadaşları farelerle çalışıp
yetişkin deri hücrelerini alarak herhangi bir hücre tipi olabilme potansiyeli olan kök hücrelerine yeniden
programladılar. Sonra bunları sperm veya yumurtalara dönüştürdüler. 2016’da bu yumurtalardan bazılarını normal
fareden alınan spermlerle döllediklerini ve ceninleri taşıyıcı annelere yerleştirdiklerini rapor ettiler. Sağlıklı görünen
sekiz yavru doğdu. Bir yıl sonra Londra’da Crick Enstitüsü’nden bir takımla birlikte çalışarak aynı deneyi onların
laboratuarda yaptıkları spermi kullanarak yaptılar.
‘’Daha az saldırgan IVF ‘ye öncülük yapabilir veya kanser için tedavi edilen kadınlara yardım edebilir’’
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Kısırlığı tedavi edebilme potansiyeli çok büyük (Bk. ‘’Niçin deri hücrelerinden bebekler yapılır?), fakat insan
sperm ve yumurtalarını laboratuarda yapma teşebbüsleri şimdiye kadar bu cinsiyet hücrelerinin sadece tam
gelişmemiş öncülerini üretti. Mesela Cambridge’in Gurdon Enstitüsü’nde bir gelişimsel biyolog olan Azim Surani,
2017’nin sonlarında takımının – sperm ve yumurtaların öncüleri olan – dört hafta işaretli ‘’ilkel tohum
hücreleri’’ büyütmeyi başardığını ilan etti.Sonra bu hücreleri sperm veya yumurta formuna dönüşecekleri nokta olan
sekiz haftaya kadar yetiştirmeyi ümit ediyor.
Harward Üniversitesi’nde bir kök hücre biyoloğu olan Werner Neuhausser ‘’Mümkündür ki, eğer bunlar bedene
nakledilirlerse olgunlaşırlar ve kısır bireylerde doğurganlığı yeniden tesis ederler’’ diyor. Fakat, ‘’Bu, klinik
pratiğe girmeden önce ayrıca ilgilenilmesi gereken tümel bir emniyet sorunları katmanı var’’ diye ilave ediyor.
Ve prosesi bir laboratuar tabağında tamamlamaktan hala uzun bir mesafe uzaktayız.
Umut veren bir gelişme bu yılın başlarında Birleşik Krallık Edinburgh Üniverisitesi’nden Evelyn Telfer ve
arkadaşlarının, olgun insan yumurtalarını yumurtalıklarda bulunan farklı tip kök hücrelerden laboratuarda
kültürlemesiyle geldi.Telfer bu tekniği kullanarak tedavinin kısırlığa yol açabileceği kanserli kadınlara yardım etmeyi
düşünüyor. Düşünülen, tedaviden önce yumurtalıktan bir parça çıkarmak, ve onu daha sonra yeni yumurtalar yapmak
için kullanmak. Telfer, ‘’Yumurtalığı eski haline getirmek için ardarda tekrar eden hormon döngüleri ve işgalci
yumurta hasadı yerine kadın bir kerelik cerrahi işlem geçirecek. Bu, gelecek kuşak IVF’lere yol açabilir’’
diyor. Alternatif olarak yumurta ve spermlere hiç gereksinim duymayabiliriz. Geçen yıl Cambridge Üniversitesi’nde
Magdalena Zernicka-Goetz tarafından liderlik edilen bir takım, iki farklı tip fare kök hücresini laboratuar tabağında
üç ya da dört gün içinde aynı cenin gibi görünen ve davranan bir yapı tesis etmek için ikna ettiler. Projede PhD
öğrencisi olarak çalışan Sarah Harrison, ‘’Görünüşte bunlar birbirine çok benziyor’’ diyor.
Beş ay sonra, Shao’nun grubu yarattıkları tamamen insan kök hücrelerinden yapılan mukayese edilebilir
‘’embriyoidleri’’ yayınladı (Bk. Aşağıdaki resim)

Yumurta ve sperm olmadan kök hücrelerden yaratılan beş günlük bir insan embriyoidi.
Yue Shao, Michigan Üniversitesi
Her iki vakada da araştırma için itici güç, bedenin içinde çalışılması zor olan cenin oluşmasının ilk safhalarını –
özellikle cenin rahimde tutunduktan ve hücrelerini katmanlar halinde organize etmeye başladıktan sonra neler
olduğunu anlama arzusu idi. Shao emriyoidlerini ilaçları ve çevresel toksinleri elemek ve bunların doğum hataları
oluşturup oluşturmadıklarını görmek için bir platform sağlamak amacıyla kullanmayı da düşünüyor. Takımların hiç
biri yaşayabilir cenin yapmaya çalışmıyor.
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Bunun yanısıra dört beş günden sonra bu cenin benzeri yapılar iki haftalık insan ceninlerine benziyorlar. Bu, onların
gelişimin ilk adımlarını atladığını ve yerleştirmenin uygulanabilir olduğu adımı da kaçırdığı anlamına geliyor.
Dolayısı ile bu laboratuarda yetişmiş embriyoidlerin yaşayabilirliğindeki tek vuruş rahim dışında olacaktır. Son
zamanlara kadar bu arayış insan embriyolarını yerleştirme safhası geçtikten sonra bir tabakta beslemeyi kimse
başaramadığı için hayal edilemez durumdadır. Fakat iki yıl önce Zernicka-Goetz ve New York Rockefeller
Üniversitesi’nde bir embriyolog olan Ali Brivanlou tarafından liderlik edilen iki ayrı takım, döllemeden en çok iki
hafta sonrasına kadar geliştirilecek insan cenini elde etme yollarını tanımladılar. Ve belki insan ceninlerinde araştırma
yapan ülkelerin çoğu tarafından kabul edilen yasal ve düzenleyici ‘’14-gün kuralı’’ harici daha da ileri gitmiş
olabilirler. Bu kesme süresi seçilmiştir, çünkü karmaşık doku oluşumu için bir anahtar gelişimsel olan, ilkel damar
olarak adlandırılan hücrelerin zayıflama şeridinin görüldüğü zamandır. Bu ayrıca bir ceninin tıpatıp benzer ikizlere
bölünemeyeceği zamandır ve bazıları tarafından bağımsız bir biyolojik kimliğin varolmaya başlama zamanı olarak
tanımlanmaktadır.
Bu tanımı akılda tutarak, bir çok bilim insanları şimdi 14 gün kuralını Shao’nun yarattığı tipte embriyoidler
üzerindeki araştırmalara, hatta kuralın geçerli olduğu durumların hepsine en iyi şekilde nasıl uygulayabileceklerini
bulabilmek için çırpınıyorlar. Geçen sene Harward Tıp Okulu’nda genetikçiler olan John Aach ve George Church
tarafından liderlik edilen bir grup bu yapılara bir isim – cenine benzer özellikli sentetik insan oluşumları, veya kısaca
SHEEF – verdi ve bunların yaratımıyla ilgili sorunlar için milletlerarası bir tartışma çağrısında bulundu.
Edinburgh Üniversitesi’nden biyoetikçi Sarah Chan’in işaret ettiği gibi kendi kendini tesis eden kök hücreler kütlesi
için sayılmaya başlanacak bir sıfırıncı gün yoktur, ve 14 gün kuralı anlamsızdır. Daha da ötesi, SHEEF’ler geleneksel
süreçte gelişmediklerinden bunlar ilkel damarları görüldüğü 14 günden çok daha önce ahlaki olarak
değerlendirilebilecek özellikler kazanabilirler.Chan, ‘’Bunu çok geniş bir alanda tartışmalıyız’’ diyor.
Buna benzer gelişmeler emriyoidleri laboratuarda ne kadar süre yetiştirebileceğimiz konusunu zorluyor, diğerleri
reprodüktif tıbbın en iç karartıcı görevlerinden biri olan bebekleri dünyaya çok erken geldiklerinde nasıl canlı
tutabileceklerini çalışıyorlar. Bir reprodüktif endokrinolojist olan ve tüm Birleşik Devletler’de ağı bulunan bir
dölleme kliniği olan Gelişmiş Reprodüktif Bakım’ı çalıştıran David Adamson’a göre bu, ‘’sıradışı şekilde zor
olacak ve bu yüzyılda sonuç elde edilemeyecektir.’’
Yine de denemek için iyi nedenler var. Neonatolojistlere halihazırdaki mevcut hayata döndürme teknolojilerindeki
kısıtlamalar yüzünden 22 haftadan önce doğan bebeklerin hayatlarını kurtarmayı denememeleri için uyarılar
yapılıyor. Bir suni rahim bunu değiştirebilir.
Geçen yıl, Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde cenin cerrahı olan Alan Flake ve arkadaşları böyle bir keşif
tanımladılar:Biobag olarak adlandırılan akışkan doldurulmuş bir kese.Bu, kuzuları doğduktan sonra dört hafta kadar
canlı tuttu ki, bu süre akciğer gelişimi hesabıyla insan hamileliğinde 23-24 haftaya denk geliyor.Bu aşamada
premature bebeklerin hayatta kalabilme oranı %50’den daha az.
Kuzular için bu ve Michigan Üniversitesi Vücudun Dışında Kalan Hayat Araştırma Laboratuarı’ndan George
Mychaliska’nın takımınca geliştirilen ‘’suni plasenta’’ gibi diğer sistemler kuzular suni havalandırıcılar için hazır
oluncaya kadar ve nihayetinde kendileri nefes alıncaya kadar bir geçiş köprüsü olarak hizmet edebilir.
Gelecek kuşak
Mychaliska, ‘’Öyle görünüyor ki, akciğerler zamanla gelişmeye devam ediyorlar ve korunuyorlar’’ diyor. Mart
ayında takımı kuzuların beyinlerinin de normal olarak geliştiğini gösterdi. O, ‘’hedef beş yıl içinde klinik
uygulamaya geçilmesi’’ diyor. İnsan denemeleri başlangıçta hayatta kalma olasılıkları %20’nin altında olan
premature bebekleri kapsayacak.

240

Eğer bu rahim benzeri sistemlerden biri insanlar için çalışırsa, bu sadece laboratuarda hayat kıvılcımı çakmaya kapı
açmayacak, fakat onu tamamıyla beden dışında hayatta da tutacak. İnsan şartlarını geliştirme araştırmamızdaki bütün
bu küçük adımlar, böylece bir sıyrıktan hayat yapma konusunda dev bir sıçrama oluşturabilir.
Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nde bir biyoetikçi ve avukat olan Hank Greely, ‘’Tahminimce bu, bebek
sahibi olmak için 100 yıl sonra ana yollardan biri olacak’’ diyor.’’50-60 sene geçtiğinde gökyüzü biyolojinin
sınırı olacak’’ Diğerleri daha az iyimser. Maryland Baltimor’daki Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı
Okulu’nda Gigi Gronvall, ’’Bir çok şey bir süre -bunun iyi bir fikir olduğu görülünceye kadar- çok çok yanlış
gitmeli’’ diyor.
Ve Hollanda’da Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Jeantine Lunshof, ‘’Genel olarak bebek yapma
kolaylığından dolayı buna veya böyle bir çabayı destekleme argümanlarına bir ihtiyaç duyulacağını
sanmıyorum’’ diyor.

Louise Brown 1978’de yapay ortam döllenmesi ile (IVF) yaratılan ilk çocuktu.
Michel Artault/Gamma-Rapho/Getty Images
Zamanında benzer şeyler yapay ortam döllemesi (IVF) hakkında da söylenmişti: Çok tehlikeli, doğal değil ve
ahlaksızca iğrenç. Ardından 1978’de rst ‘’test tüpü bebeği’’ olan Louise Brown geldi.O zamandan beri bunu 7
milyon bebek takip etti. Şimdi dölleme tekniği pratikte olağan hale geldi ve sadece bir kaç dini topluluk bunun
faziletini tartışıyor.
Benzer bir kabul ediş, yardım edilen reprodüktif tedaviler gelecek kuşağı için de üstün gelebilir.
Sıyrıktan tamamlanan bebek hedefine doğru devam etmek için bir sebep, bir çevresel facia veya nükleer felakete
karşı korunma olacaktır. Children of Men veya The Handmaid’s Tale’i düşünün. New Hampshire Hanover’deki
Dartmouth Koleji’nden emekli etikçi Ronald Green, ’’Eğer insan ırkı tüm olarak ciddi tehlike altında kalırsa, ve
reprodüktif yeteneklerimiz açığa çıkarsa insan üretmemiz gerekebilir’’ diyor.
Norveç Oslo Üniversitesi’nde bir biyoetikçi ve düşünür olan Anna Smajdor, ‘’Sıyrıktan insan hayatı inşa etme
yeteneği, düşünülmüş reprodüktif araştırma hedefinden bir sonrası etkisi olarak daha fazla vuku
bulacaktır.Kısırlık tedavisi, genetik hastalıkların transferini önleme, premature bebeklerin hayatını kurtarma
gibi iyi niyetli tıbbi sebepler için yeni teknolojiler geliştikçe bunu yavaş yavaş anlayacaksınız’’ diyor. Hangisi
sürücü koltuğunda olursa olsun büyük bir biyolojik değişikliğin yolda olduğu inkar edilemez.
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Şimdi bile, eğer Shao’nun deneyleri bize bir şey anlatıyorsa bu, onu labotuarda da, yapsanız, geleneksel yolla da
yapsanız, hayat kıvılcımı konusuna gelindiğinde çıktıyı hiçbir zaman öngöremezsiniz.
Neden deri hücrelerinden bebekler yapılır?
Kaliforniya’daki Stanford Hukuk Okulu’nda Hank Greely, ‘’Herhangi bir kişinin deri hücrelerinden
laboratuarda sperm ve yumurta yetiştirmek mümkün olduğunda (Bk. Ana hikaye) sağlam sağlık kurumları
olan zengin ülkelerdeki insanlar bebek yapma amaçlı cinsel birleşmeyi bile bırakabilirler’’ diyor.
‘’İnsanlar bu yolla doğan çocukların üç kafalı, ve kuyruklu olmadıklarını gördükçe ve aile fertlerinin ve
arkadaşlarının ciddi hastalık sahibi çocuk sahibi olmalarının önüne geçilebileceği farkedildikçe insanlar
çocuklarının sağlığı için kendilerini dışarı atacaklar’’
Greely, müstakbel abeveynlerin yerel dölleme kliniklerinde buluşma yapacakları bir gelecek düşünüyor. Deri
hücrelerinden küçük bir örnek kök hücreleri yapmak için kullanılacak ve ondanda düzinelerce, hatta yüzlerce,
binlerce başarılı cenin yaratmadan önce sperm ve yumurtalar türetilecek.
Genetik elemeden sonra ebeveynler transfer etmek istedikleri bir tanesini seçebilecekler.
Bu, yapay ortam döllemesi (IVF) sırasındaki ızdıraplı, istilacı, ve pahalı olan yumurta geri kazanımına bir son
verecek. Ve Kendi sperm ve yumurtalarını üretemeyen insanlar genetik olarak akraba çocuklara sahip olabilecekler.
Ve aynı cinsten eşlerde.
Fakat böyle bir teknoloji beraberinde aynı zamanda etik sorularda getirecek. Eleme yıkıcı genetik hastalıkları bertaraf
etse de, bu rutin cinsiyet seçimine ve tıbbi olmayan sebeplerden farklı seçimlere yol açacak.Ve bu çeşit
enformasyonu elde etmek halihazırda mümkün iken uygulaması sınırlıdır. Küçük genetik farkların üstüste gelerek
nasıl IQ gibi şeylere ulaştığı hakkındaki iptidai bilgimiz, yumurta hasadının döngü başına en fazla bir kaç düzine
yumurta ürünü verdiği gerçeği bizi kısıtlıyor.
Norveç Oslo Üniversitesi’nde bir biyoetikçi ve düşünür olan Anna Smajdor, ‘’Bu çeşit bir enformasyonu
kısıtlamak çok zor olacak ve hatta bunu denemek bile çok yanlış bir davranış olarak görülebilir’’ diyor.
Elie Dolgin
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
Kaynak : https://www.newscientist.com/article/mg23831730-300-making-babies-how-to-create-human-embryos-with-no-egg-orsperm

Renkleri Görme Şekliniz Konuştuğunuz Dile Bağlı
İnsan gözü, milyonlarca rengi fiziksel olarak algılayabilir. Ama bu renkleri hepimiz aynı şekilde
tanımlamayız.
Bazı kişiler renklerdeki farklılıkları, retinadaki hücrelerin (koniler) yüksek ışık seviyesinde duyarlı olan kusurları ya
da yokluğu nedeniyle görmezler. Buna renk körlüğü denir. Ancak, bu koni hücrelerinin dağılımı ve yoğunluğu da
“normal görüş”lü insanlarda değiştiği için de hepimiz aynı rengi biraz farklı şekillerde deneyimleyebiliriz.
Bireysel biyolojik yapımızın yanı sıra, renk algısı, aslında daha az dışarda ne olduğunu görmek ve daha çok da
beynimizin renkleri anlamlı bir şey yaratmak için nasıl yorumladığı ile ilgilidir. Renk algısı çoğunlukla
beynimizin içinde oluşur ve subjektiftir,özneldir ve kişisel deneyime göredir.
Örneğin; renk algısını harf ve rakamlarla deneyimleyebilen,“sinestezi” hastalarını ele alalım. Sinestezi, genellikle
duyuların birleşimi olarak tanımlanır – bir kişinin sesleri görebileceği veya renkleri duyabileceği gibi… Ancak,
duydukları renkler de durumdan duruma değişir.
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Diğer bir örnek ise klasik Alderson’un dama tahtası ile oluşturduğu gölge yanılsamasıdır.Burada, iki işaretli kare (A
ve B) tam olarak aynı renk olmasına rağmen, beyinlerimiz onları bu şekilde algılamaz.

RENGİN KÜLTÜRÜ
Doğduğumuz günden beri nesneleri, renkleri, duyguları ve dili kullanarak, her şeye bir anlam vererek kategorize
etmeyi öğrendik. Her ne kadar gözlerimiz binlerce rengi algılayabilse de, renklerle iletişim kurabilmemiz – ve
günlük hayatımızda renk kullanma biçimimiz – bu büyük çeşitliliği tanımlamada anlamlı kategorilere ayırmamız
gerektiği anlamına gelmektedir.
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Örneğin; ressamlar ve moda uzmanları, renk terminolojisini, nereden, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, uzman
olmayan bir kişi tarafından tek bir terimle açıklanabilecek renk ve tonları ayrım yapmak için kullanırlar.
Farklı dil ve kültür grupları da renk spekturumunu farklı şekilde bölümlere ayırır. Papua Yeni Gine’de
konuşulan Dani ve Liberya ve Sierra Leone’de konuşulan Bassa gibi bazı diller, rengi sadece “karanlık” ve
“aydınlık” olmak üzere iki terimle kullanır. “Karanlık”, kabaca o dilde “soğuk” olarak geçer. Beyaz, kırmızı,
turuncu ve sarı gibi daha açık renkler “sıcak” renkler olarak kullanılırken, siyah, mavi ve yeşil gibi renkler
de “soğuk” renkler olarak gösterilir.
Avustralya’nın Kuzey kesiminde yaşayan Warlpirilerde “renk” kelimesi bile yoktur. Bu ve benzeri diğer kültürel
gruplar için, “renk” olarak adlandırdığımız şey dokuya, fiziksel duyuma ve fonksiyonel amaca yönelik zengin bir
kelime hazinesiyle tanımlanır.
BEŞ ANA RENK
Dünya dillerinin çoğu dikkat çekici bir biçimde beş temel renk terimine sahiptir. Namibya ovalarındaki Himba
ve Papua Yeni Gine’nin yemyeşil yağmur ormanlarında bulunan Berinmo gibi çeşitli kültürler, bu beş terimli bir renk
sistemi kullanmaktadır. Koyu, açık ve kırmızı olduğu gibi, bu diller genellikle sarı için bir başka terime ve hem mavi
hem de yeşile işaret eden bir diğer terime sahiptir. Yani, bu diller “yeşil” ve “mavi” için ayrı terimlere sahip
değildir, ancak her iki rengi de tanımlamak için bir terim kullanırlar, bu “grue” diye geçer.

Tarihsel olarak Galler’de Welshce’de (Galler Dili) olan “grue” terimi tarzında Japonca ve Çince “glas” vardı.
Günümüzde, tüm bu dillerde “orijinal grue” terimi “mavi”yle sınırlandırılmıştır ve “yeşil”için ayrı
terim kullanılmaktadır. Bu terim tıpkı Japoncada olduğu gibi o dilin süreci içinde gelişmiş ya da Welshcede (Galler
Dili) olduğu gibi sözcüğün başka bir yerden alınıp kullanılması şeklinde olmuştur.
Rusça, Yunanca ve Türkçede ve diğer bir çok dilde ise, “mavi” için iki ayrı terim vardır: daha açık tonlar için
“açık”, daha koyu tonlar için ise “koyu”.
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DİL VE RENK
Renkleri algılama şeklimiz de yaşam süreci içinde değişebilir. Yunanca konuşanlar “açık” ve “koyu” mavi” –
“ghalazio” ve “ble” – şeklinde iki ana terimle tanımlarlar, ancak, İngiltere’ye gidip de orada uzun süre yaşadıktan
sonra bu iki terimle açıklanan rengin benzer olduğunu görmeye başlarlar. Aynı temel renk,
İngilizcede “mavi” terimiyle tanımlanmaktadır.
Bunun nedeni de; İngilizce konuşulan çevrede uzun süreli kaldıktan sonra, Yunanca konuşanların beyinlerinin,
“ghalazio” ve “ble” renklerini, aynı renk kategorisi olan “mavi” diye adlandırılan terimin bir parçası olarak
yorumlamaya başlamasıdır.
Ama bu sadece “renk”le gerçekleşen bir şey değil, aslında farklı diller yaşamın her alanındaki algılarımızı
etkileyebilir. Ve Lancaster Üniversitesindeki laboratuvarımızda, farklı dillerin nasıl kullanıldığını ve günlük
nesneleri algılayışımızı nasıl değiştirdiğini araştırıyoruz.
Sonuçta, yeni bir dil öğrenmekle beynimiz dünyayı farklı şekilde yorumlama becerisi kazanmakta ve buna
renkleri görme ve işleme şekli dahil.
Çeviren : AylinER
https://www.universal-sci.com/headlines/2018/4/16/the-way-you-see-colour-depends-on-what-language-you-speak

Beynin Çözülmemiş 10 Gizemi
Nasıl Düşündüğümüz Hakkında Ne Biliyoruz ve Ne Bilmiyoruz?
Yazan: David Eagleman

Evrendeki tüm nesneler içinde insan beyni en karmaşık olanıdır: Samanyolu galaksisindeki yıldızlar kadar beyinde
nöron (sinir hücresi) vardır. Bu yüzden, sinirbilimindeki son parlayan gelişmelere rağmen, biz halâ bir şekilde
kendimizi karanlıkta gözlerimizi kısmış şekilde bulmaktayız… Ama en azından sinirbilimin önemli gizemlerini
kavramaya ve onları bir bir ele alarak bir mesafe kaydetmeye başlıyoruz. Bu 10 soruya verilen kısmî cevaplar bile,
kim olduğumuzu tanımlayan yaklaşık üç poundluk gri ve beyaz madde kütlesini anlamamızı yeniden
şekillendirebilir…
1. Bilgi nöral aktivitede nasıl kodlanır?
Beynin özel hücreleri olan “nöron”lar, beynin dış zarlarında kısa gerilimli spikelar (diken-elektriksel yükselme)
üretebilirler. Bu elektriksel darbeler, beyinde başka bir yerde kimyasal sinyallerin salınmasına neden olmak için
“akson” denilen özel uzantılar boyunca hareket eder. İkili (hep ya da hiç) spikelar (elektriksel yükselme-diken)
dünya hakkında bilgi taşıyor gibi görünür: “Ne görüyorum?”, “Aç mıyım?”, “Hangi yöne dönmeliyim?”… Peki bu,
milisaniye bit voltajının kodu nedir?, Spikelar (elektriksel yükselme) beyinde farklı yerlerde ve zamanlarda farklı
şeyler anlamına gelebilir. Merkezi sinir sisteminin (beyin ve omurilik) bazı kısımlarında, spike (elektriksel yükselme245

diken) oranı genellikle bir renk veya yüzün varlığı gibi açıkça tanımlanabilen dış özellikler ile ilişkilidir. Periferik
sinir sisteminde, daha fazla spike, daha fazla ısı, daha yüksek ses ya da daha güçlü kas kasılmasını gösterir.

Bununla birlikte, beyni daha derinlemesine incelediğimizde, anımsama, değer yargıları, olası geleceklerin
simülasyonu, eş için arzu ve benzeri şeylerde daha karmaşık şekilde oluşan nöron popülasyonlarını görürüz ve burada
sinyallerin şifresini çözmek zorlaşır. Bu zorluk, tıpkı bir bilgisayarın kapağını açıp içine bakıp, yüksek ve alçak
gerilim arasında gelip giden birkaç transistörü ölçmek ve internet üzerinden bir Web sayfasının içeriğini anlamaya
çalışmak gibi bir şeydir.
Zihinsel bilginin tek hücrelerde değil, hücre popülasyonlarında ve aktivite kalıplarında (örüntülerinde) saklanması
mümkün. Bununla birlikte, hangi nöronların belirli hangi gruba ait olduğunu bilmek şu anda net değil; Daha da
kötüsü, mevcut teknolojiler (ince elektrotları doğrudan beyne yapıştırma gibi) bir kerede birkaç bin nöronu
ölçmek için uygun değil. Tek bir nöronun bağlantılarını izlemek de basit değildir: Kortekste tipik bir nöron,
yaklaşık 10.000 başka nörondan girdi alır.
Gerilim dalgalanmaları-patlamaları beyindeki sinyalleri hızlı bir şekilde taşıyabilse de, bu dikenler (spike), bilginin
sinir sistemlerinde taşındığı tek ya da hattâ ana yol olmayabilir. Geleceğe yönelik çalışmalar diğer olası bilgi
taşıyıcılarını incelemekte: glial hücreler (nöronlar kadar yaygın olan ancak 10 kat daha az anlaşılan beyin
hücreleri), hücreler arasındaki diğer sinyalizasyon mekanizmaları, (yeni keşfedilen gazlar ve peptidler gibi)
ve hücrelerin içinde yer alan biyokimyasal kaskadlar (uyarım).
2.
Anıları Nasıl Saklarız ve Hatırlarız?
Yeni bir bilgi öğrendiğinizde, birinin adı gibi, beyninizin yapısında fiziksel değişiklikler oluşur. Ancak, bu
değişimlerin ne olduğunu, geniş sinaps ve nöron okyanusunda nasıl düzenlendiğini, bilgiyi nasıl içselleştirdiğini ya
da on yıllar sonra nasıl tekrardan ortaya çıkardığını henüz anlamış değiliz.

Bir sorun; birçok çeşit hatıraların olması. Beyin kısa süreli hafıza (numarayı arayabilecek kadar uzun süredir
hatırlamak) ile uzun süreli hafızayı (son doğum gününüzde ne yaptığınızı hatırlamak) ayırd ediyor gözükmekte.
Uzun süreli bellekte, bildirimsel bellek (isimler ve olaylar gibi) bildirimsel olmayan bellekten (bisiklete binme,
bilinçaltı mesajdan etkilenme) farklıdır ve bu genel kategoriler içinde de çok sayıda alt tür vardır. Farklı beyin
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yapıları farklı öğrenme ve hafızayı destekliyor gibi görünmektedir; beyin hasarı, diğerler türleri rahatsız etmeden
sadece bir türün kaybına yol açabilir.
Bununla beraber, benzer moleküler mekanizmalar bu bellek tiplerinde çalışabilir. Hemen hemen tüm bellek
teorileri, bellek depolanmasının, anıların saklanmasının sinapslara (beyin hücreleri arasındaki küçük
bağlantılara) bağlı olduğunu öne sürmektedir. İki hücre aynı anda aktif olduğunda, aralarındaki bağlantı güçlenir;
aynı anda aktif olmadıkları zaman da bağlantı zayıflar. Bu tarz sinaptik değişimlerden bir ilişki açığa çıkar. Örneğin;
deneyimler, kahvenin kokusu, tadı, rengi ve sıcaklığının verdiği his arasındaki bağlantıları güçlendirir. Bu hislerin her
biriyle bağlantılı olan nöron popülasyonları tipik olarak aynı zamanda aktive edildiğinden, aralarındaki bağlantılar
kahvenin tüm duyusal çağrışımların yalnız koku tarafından tetiklenmesine neden olabilir.
Fakat yalnızca ilişkilenmelere-çağrışımlara bakmak –ve nöronlar arasındaki bağlantıları güçlendirmek–, belleği
açıklamak için yeterli olmayabilir. Hafıza hakkındaki en büyük sır; çoğu şey arasındaki ilişkiyi, şeylerin
ayrıntılarından çok daha fazla kodlamasıdır. Bir melodiyi ezberlediğinizde, notalar arasındaki ilişkileri
kodlarsınız, kendi başına notaları değil. Bu yüzden şarkıyı farklı bir anahtarda kolayca söyleyebilirsiniz.
Anıları hatırlama daha da gizemlidir. “Alex Ritchie’yi tanıyor musun?” diye sorduğumda, cevabı sizin için hemen
bellidir ve bilginin hatırlanması, anılara erişimin bu kadar hızlı gerçekleşebileceğini açıklayan iyi bir teori yoktur.
Daha da ötesi hatırlama eylemi hafızayı istikrarsızlaştırabilir. Geçmiş bir etkinliği hatırladığınızda, hafıza geçici
olarak silinmeye duyarlıdır. Son zamanlarda yapılan bazı ilginç deneyler, anıları, yeniden düzenleyerek, kimyasal
olarak engellenmenin mümkün olduğunu ve bundan dolayı ortaya çıkacak yeni etik soruları dikkatlice
değerlendirmek gerektiğini göstermektedir.
3.

Beyinde Temel Aktivite Neyi Temsil Etmekte?

Sinirbilimciler, çoğunlukla laboratuvarlarda resim, dokunma veya ses gibi uyaranlarla ilişkili beyin aktivitesindeki
değişiklikleri incelerler. Ancak, beynin temel aktivitesi olan dinlenme-uyku halinin zihinsel yaşamlarımızın en
önemli unsuru olduğu kanıtlanabilir. Uyanık şekildeki dinlenen beyni, vücudun kütlesinin sadece yüzde 2’sini
oluşturmasına rağmen, vücudun toplam oksijeninin yüzde 20’sini kullanır. Temel aktivitenin bir kısmı, gelecekteki
durum ve olayları simule eden ya da anıları manipüle eden arka planda beynin yeniden yapılanma bilgisini temsil
edebilir. Önem verdiğimiz pek çok şey; anımsatmalar, duygular, dürtüler, planlar ve buna benzer şeyler, hiçbiri dış
uyaran ve ölçülebilen ortada olan output olmadan da ortaya çıkabilir.
Temel faaliyet hakkında bir ipucu da, bir kişinin hedefe yönelik bir görevi yerine getirmesinden hemen önce bazı
beyin bölgelerinde aktivitenin azaldığını gösteren nörogörüntüleme deneylerinden elde edilir. Aktivitesi azalan
alanlar, işin ayrıntılarına bakılmaksızın aynıdır, bu da bu alanların kesinti sırasında temel programları
çalıştırabileceğini işaret eder. Bu tıpkı, bilgisayarınızın disk birleştirme programını yalnızca kaynaklara başka yerde
ihtiyaç duyulmadığı sürece çalışabildiği şeklideki durum gibidir.
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Geleneksel algı görüşüne göre; dış dünyadan gelen bilgiler, duyularla beyinde yol alır ve bilinçli olarak görülür,
duyulur ve hissedilir. Ancak, bir çok bilim insanı, duyusal girdinin sadece beyninde devam edegiden iç aktiviteyi
revize ettiğini (yeniden inceleyip, gözden geçirdiğini) düşünme noktasında. Örneğin; duyusal girdinin algı için
gereksiz olduğunu unutmayın: Gözleriniz rüyada kapalıyken, zengin görsel deneyimin tadını çıkarmaya devam
edebilirsiniz. Uyanık durum da aslında dış uyaranlar tarafından kısmen bağlanmış olan rüya durumu ile aynı durum
söz konusu olabilir. Bu görüşe göre, bilinçli hayat uyanık bir rüyadır.
4.
Beyinler Geleceği Nasıl Simule Ediyor?
Bir itfaiye şefi bir yangınla karşılaştığında, çalışanlarını (itfaicileri) en iyi şekilde nasıl konumlandıracağı hakkında
tahminlerde bulunur.

Filozof Karl Popper’ın söylediği gibi; geleceğe ait bu gibi simülasyonları (denemenin riski ve masrafı olmaksızın)
beynimizde oluşturmak, “bizim yerimize hipotezlerin, varsayımların ölmesine izin vermek” gibi bir şey. Bu nedenle,
olası geleceklerin emülasyonu (öykünümü), akıllı beyinlerin yatırım yaptığı en önemli işlerden biridir.
Ancak, beynin gelecekteki simülatörünün nasıl çalıştığı hakkında çok az şey biliyoruz. Çünkü, geleneksel sinirbilim
teknolojileri, beyin aktivitelerini zihinsel emülasyonlara (öykünüm) değil, açık davranışlarla ilişkilendirmeye uygun.
Bir fikre göre; beyin kaynaklarını, sadece uyaranları işlemek ve onlara tepki vermek (bir topu izlemek) için
değil, aynı zamanda dışarıdaki dünyanın içsel bir modelini inşa etmek ve şeylerin nasıl davranmaya eğilimli
olduğuna dair kurallar çıkarmaya (topların havada nasıl hareket ettiğini bilmek) da tahsis eder. İçsel modeller,
sadece motor eylemlerinde değil, aynı zamanda algılamada da rol oynayabilir. Örneğin; görme eylemi, sadece
retinadan aldığı değil, beyinden de önemli ölçüde aldığı bilgilerle gerçekleşir. Bir çok sinirbilimci, geçtiğimiz bir
kaç on yıl boyunca, algının, basit anlamda bir hiyerarşiyle veri parçaları oluşturarak değil de içsel beklentilere
karşı gelen duyusal verileri eşleştirerek ortaya çıktığını söylemekte.
Ancak, bir sistem, dünya hakkında iyi tahminler yapmayı nasıl öğreniyor? Bellek sadece bu amaç için mevcut
olabilir. Bu yeni bir fikir değil: İki bin yıl önce Aristoteles ve Galen, hafızanın, gelecek için başarılı tahminler
yapmada bir araç olduğunu vurgularlar. Hayatınızla ilgili anılarınız bile, belirli olan ve dolayısıyla da belirli bir
yönde akacak olan özel bir emülasyonun (öykünüm) alt türü şeklinde anlaşılabilir.
Duygular Nedir?
Beyni bilgi işlem sistemleri olarak gördüğümüzü sık sık söyleriz. Ancak duygu, motivasyon, korku ve ümitlerden
yoksun beyin, eksik bir beyindir. Duygular, salient (dikkat çeken dış) uyaranlara ölçülebilir fiziksel yanıtlardır:
korkuya eşlik eden artmış kalp atışı ve terleme, bir kedinin varlığında bir sıçanın donma tepkisi veya öfkeye eşlik
eden ekstra kas gerginliği. Öte yandan hisler, bazen bu süreçlere eşlik eden öznel deneyimlerdir: mutluluk,
kıskançlık, hüzün ve benzerleri. Duygular, büyük ölçüde makineyi bilinçsiz kullanıyor gibi görünmektedir. Örneğin;
duyguyla ilişkili beyin bölgeleri, öznelerin yüzünü görmekten habersiz bile olsa, kısa bir süre sonra sunulan ve sonra
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hızla maskelenen öfkeli yüzlere cevap verecektir. Kültürler boyunca temel duyguların ifadesi oldukça benzerdir ve
Darwin’in gözlemlediği gibi, tüm memelilerde de benzerdir. İnsanlar, sürüngenler ve kuşlar arasında korku, öfke ya
da ebeveyn sevgisine yönelik fizyolojik tepkilerde bile çok kuvvetli benzerlikler vardır.

Modern görüşler, duyguların, çıktıları hızlı bir şekilde etiketleyen ve basit bir eylem planı sunan beyin durumları
olduğunu öne sürmekte. Böylelikle, duygu, bir hesap şekli olarak görülebilir. Dolayısıyla, uygun eylemleri başlatan
hızlı, otomatik bir özet.. Bir ayı size doğru dörtnala gelirken, yükselen korku, beyniniz yapabileceğiniz tüm diğer
şeylerin yerine (kaçış rotasını belirleyerek) doğru şeyleri yapmaya sizi yönlendirir. “Algı” söz konusu olduğunda ise,
bir nesneyi örneğin; bir bant rulosundan ziyade bir örümceği daha hızlı tespit edebilirsiniz. Hafıza alanında,
duygusal olaylar, “amigdala” adı verilen bir beyin bölgesini de içeren paralel bir bellek sistemi
tarafından farklı şekilde yer alır.
Duygusal sinirbilimin bir amacı, duyguların birçok bozukluğunun doğasını anlamaktır. Depresyon en yaygın ve
maliyetli olanıdır. Dürtüsel saldırganlık ve şiddetin de hatalı duygu düzenlemesinin sonuçları olduğu
düşünülmektedir.
6.
Zekâ Nedir?
Zekâ pek çok biçimde ortaya çıkıyor, ancak zekânın biyolojik olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Milyarlarca
nöron, bilgiyi manipüle (idare edip, yönlendirme) etmede, yeni durumları simüle (benzeştirme) etmede ve önemli
bilgileri silmede birlikte nasıl çalışmakta?, İki kavram bir araya geldiğinde ve birbiri ile uyuştuğunda ve aniden bir
soruna bir çözüm bulduğunda ne oluyor?, Filmdeki katilin aslında şüphelenmediğin karısı olduğunu birden
anladığında beyninde ne oluyor?, Akıllı insanlar bilgiyi daha saf, daha çeşitli veya daha kolay hatırlayabilecek şekilde
mi saklar?

Hepimiz akıllı robotların yakın gelecekte olacağı vaadiyle büyüdük, ama bugün Roomba robotik elektrikli
süpürgesinden biraz daha iyi noktayız. Yanlış giden neydi?… Yapay zekânın zayıf performansını iki şekilde
açıklayabiliriz: Ya beyin fonksiyonunun temel prensiplerini yeterince bilmiyoruz ya da birlikte çalışan nöronları
yeterince simüle etmedik. İkinci sebep doğruysa, bu iyi bir haber. Çünkü; kompütasyon-hesaplama her yıl daha ucuz
ve daha hızlı oluyor, dolayısıyla, ev işlerini etkin bir şekilde yapabileceği gözüken bu Asimov’un robotlarını
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kullanarak keyif almaktan pek de uzak bir noktada olmamalıyız. Yine de çoğu sinirbilimci bu rüyadan ne kadar uzak
olduğumuzun farkında. Şu anda robotlarımız deniz sümüklü böceklerinden biraz daha zeki ve onlarca yıllık yapılan
akıllı araştırmalardan sonra bile, bunları, bir bebeğin beceri seviyesinden neredeyse ayırt etmek zor.
Son zamanlarda yapılan deneylerde; zekânın kısa süreli bellek kapasitesi ile ilişkisi, bilişsel çatışmayı hızlı bir şekilde
çözebilme yeteneği ya da olaylar arasında daha güçlü bağdaştırma -daha paralel işlem ya da olası geleceklerin üstün
emülasyonu/öykülenmesi- ve saklama becerisi araştırılmaktadır. Bu noktalar deneylerle araştırılsa da henüz tam
olarak net cevaplar, kanıtlar tespit edilememiştir.
Zekâ, tek bir mekanizma veya tek bir nöral bölge tarafından desteklenmeyebilir. Zekâ ne olursa olsun, Homo
sapiens’i özel kılanın tam kalbinde, temelinde yer alır. Diğer türler, belirli problemleri çözmek için bağlantıları
kurarken, bizim soyutlama yeteneğimiz açık uçlu bir dizi problemi çözmemizi sağlar. Bu da fareler ve
maymunlarla yaptığımız zekâ çalışmalarının belki de bizim yanlış kapıyı çalıyor olduğumuzu gösterebilir.
7.
Zaman Beyinde Nasıl Temsil Edilir?

Yüz metre koşu yarışında başlangıç çizgisinde yarış, bir flaş ışığından ziyade bir silahla başlar. Çünkü, beyniniz bir
flaştan daha hızlı bir şekilde patlamaya tepki verebilir. Yine de, motor tepkileri aleminden çıkar çıkmaz, algı alemine
gireriz (ne görüp, duyduğunu rapor ettiysen), ve hikâye de böylelikle değişir. İş farkındalığa geldiğinde, beyin çok
farklı hızlarda işlenmiş gelen sinyalleri senkronize etmek için oldukça sıkıntı çeker.
Örneğin, parmaklarınızı şıklatın. İşitsel sisteminiz görsel sisteminizden yaklaşık 30 milisaniye daha hızlı bir şekilde
işleyebilmesine rağmen, parmaklarınızın görünmesi ve şıklama sesi aynı anda algılanır. Farklı duyular bilgiyi tek
tek, bireysel olarak işliyor olsa bile, beyniniz dünyadaki eş zamanlı olayları eşzamanlı olarak hissettirmek için
fantezi-hayâli düzenleme hileleri kullanmaktadır.
Beyninizin zaman ile ilgili nasıl hileler yaptığını görmek isterseniz; size basit bir örnek: aynada sol gözünüze
bakın. Şimdi bakışlarınızı sağ gözünüze kaydırın. Elbette gözleri hareket ettirmek zaman alır, ama siz gözlerinizin
hareket ettiğini görmezsiniz! Bu, sanki, dünyanın anında bir görüntüden diğerine geçişini gerçekleştirmesi gibi bir
şeydir. Peki, zamandaki bu küçük boşluğa ne oldu? Gözlerinizi her kırpışınızda 80 milisaniyelik karanlığa ne
oluyor? Sonuç: Zamanın kesintisiz geçişini kavramınız beynin bir konstrüksiyonu- yapılandırmasıdır. Beynin
normalde zamanlama problemlerini nasıl çözdüğü, belki de disleksi (okuma yazma öğrenme güçlüğü) olan kişilerin
beyinlerinde olabildiği gibi, temporal (zamanla ilgili) kalibrasyon (ayarlama) aksadığında ne olduğuna bakılarak
anlaşılabilir. Senkronize olmayan duyusal girdiler, yaşlı hastalarda düşme riskine de katkıda bulunmaktadır.
8.
Beyin Neden Uyur ve Rüya Görür?
Yaşamlarımızın en şaşırtıcı yönlerinden biri, zamanımızın üçte birini uykunun tuhaf dünyasında geçirmemizdir. Yeni
doğan bebekler bunun iki katı kadar uykuda zaman harcar. Tam bir gündüz-gece döngüsünden daha fazla zamanda
uyanık kalmak oldukça zordur. İnsanlarda, sinir sisteminin sürekli uyanık olması zihinsel düzensizliğe yol açar;
10 gün boyunca uykusuz bırakılan sıçanlar ölürler. Tüm memeliler uyur, sürüngenler ve kuşlar uyur ve yunuslar bir
seferde bir beyin yarıküresi ile uyur. Bu konudaki evrimsel eğilim nettir, ancak uykunun işlevi o kadar da net değildir
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Uykunun evrenselliği, zamana mal olsa da, uyuyan kişiyi nispeten savunmasız bıraksa da, derin bir öneme sahiptir.
İşlevine yönelik evrensel olarak kabul edilmiş bir cevap yoktur. Ancak, en az üç popüler tahmin vardır. Birincisi;
uykunun vücudun enerji depolarını koruması, idareli kullanması ve yenilemesi, tazlemesidir. Bununla birlikte, uyku
sırasında yüksek nöral aktivite olayın bundan daha fazlası olduğunu gösterir. İkinci bir teori; uykunun, beynin gerçek
dünyada test edilmeden önce, mücadele, problem çözme ve diğer kilit eylem simulasyonlarını çalıştırmasına izin
vermesidir. Üçüncü bir teori (en fazla delile sahip olanı); uykunun anıları öğrenmede ve birleştirmede ve önemsiz
ayrıntıları unutmakta önemli bir rol oynadığıdır. Başka bir deyişle, uyku, beynin önemli şeyleri depolamasına ve
sinirsel çöpü dışarı çıkarmasına izin verir.
Son zamanlarda, hatıraları uzun süreli kodlamayla tutmada en önemli faz olan REM uykusu, en fazla ilgi çeken
nokta olmuştur. Bir çalışmada, fareler bir yiyecek ödülü için bir alanın-pistin etrafındaki yolu koşarak izlemek üzere
eğitilmişlerdir. Araştırmacılar, farelerin pistteki konumuna bağlı olarak farklı aktiviteler gösteren, “yer hücreleri”
olarak bilinen nöronlarda aktivite kaydederler. Daha sonra, fareler, REM uykusuna geçtiklerinde onları
kaydetmeye devam ederler. Bu uyku fazı sırasında, farelerin yer hücrelerinin, hayvanların koştuğu süre içinde
görülen aynı aktivite modelini sıklıkla tekrarladığı tespit edilir.
Rüya ile uyanık haldeki korelasyon (ilişki) o kadar birbirine yakın durum sergilemekteydi ki; araştırmacılar, farenin,
uyanık haldeyken pistin-alanın neresindeyse (koşuyor mu, yoksa duruyor mu), o yeri rüyasında yeniden kurguladığını
iddia ederler. Ortaya çıkan fikir, uyku sırasında tekrarlanan bilgilerin daha sonra hatırladığımız olayları
belirleyebileceğidir. Uyku, bu bakış açısıyla, off-line bir pratik oturumuna benzer. Son zamanlarda yapılan
birkaç deneyde, zorlu görevleri gerçekleştiren insan denekler, ardışık günlerdeki oturumlar arasındaki puanlarını
iyileştirirler. Ancak, bunu aynı gündeki oturumlar arasında değil de, öğrenme sürecindeki uykunun etkisiyle ortaya
koyarlar.
Uyuma ve rüya görmenin, travma, uyuşturucu ve hastalıkla nasıl değiştiğini anlamak ve uyku ihtiyacımızı nasıl
değiştirebileceğimizi tespit etmek, gelecek için bize önemli ipuçları sağlayabilir.
9.
Beynin özelleşmiş sistemleri birbirleriyle nasıl bütünleşir?
Çıplak gözle bakıldığında, beynin yüzeyinin hiçbir kısmı, diğer herhangi bir kısımdan çok farklı gözükmez. Fakat
faaliyeti ölçtüğümüzde, nöral bölgelerin her kısmında farklı bilgi türlerinin ortaya çıktığını görürüz. Örneğin;
görmede, hareket, kenarlar, yüzler ve renkleri ayrı alanlar işler. Yetişkin bir beyninin bölgeleri, dünya ülkelerinin
haritası gibi parça parçadır.
Nörobilimciler beyin alanının nasıl bölündüğüne dair makul bir fikire sahip oldukları için, kendimizi, koku, açlık,
acı, hedef belirleme, sıcaklık, tahmin ve yüzlerce diğer görevle ilgili garip bir beyin ağına bakar buluruz. Farklı
işlevlerine rağmen, bu sistemler sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmaktadır. Bunun nasıl gerçekleştiği hakkında ise
neredeyse hiç bir fikir yoktur.
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Beynin sistemlerini çok hızlı bir şekilde nasıl koordine ettiği de anlaşılmamıştır. Spikeların (diken-elektrik
yükselmesi) yavaşlık hızı, (miyelin olarak adlandırılan yalıtım kılıfından yoksun aksonlarda saniyede bir foot
(30.48cm) hareket eder) dijital bilgisayarlardaki sinyal iletiminin hızının yüz milyonda biridir. Ama yine de, bir insan
neredeyse bir anda bir arkadaşını tanıyabilirken, dijital bilgisayarlar, yüz tanımada yavaş ve genellikle başarısızdır.
Böyle yavaş parçalara sahip bir organ nasıl bu kadar hızlı çalışır? Her zamanki cevap; beynin aynı anda birçok
işlemi yürüten paralel bir işlemci olmasıdır. Bu, neredeyse kesin olarak doğrudur, ancak paralel işlem yapan dijital
bilgisayarların yavaşlaması, sonuçların karşılaştırılıp, kararlaştırılıdğı bir sonraki operasyon aşamasıdır. Beyinler bu
konuda inanılmaz derecede hızlıdır. Dolayısıyla, beynin paralel işlem yapabilme kabiliyeti etkileyici olsa da, bu
paralel süreçleri tek bir, davranış-güdümlü çıktıyı hızlı bir şekilde sentezleme kabiliyeti de en azından onun kadar
anlamlı ve önemlidir.
Beyinde, farklı sistemlerden gelen bilgilerin birbiriyle bir noktada birleştiği özel bir anatomik konum yoktur; daha
ziyade, özelleşmiş bölgelerin hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve paralel ve yinelenen bağlantılar ağı oluştururlar. Bir
şekilde, dünyadaki bütünleşik imajımız, beyin yapısının bu karmaşık labirent (dolaşık ve karmaşık) ağından açığa
çıkar. Beyninde büyük, karmaşık ağlar üzerinde şaşırtıcı derecede az çalışma yapılmıştır. Bunun sebebi, kısmen,
beyni dinamik ağlar olarak düşünmek yerine düzenli birleşen hatlar olarak düşünmenin daha kolay olmasından
kaynaklanmaktadır.
10.
Bilinç Nedir?
İlk öpücüğünüzü hatırlayın.Yaşadığınız o deneyim düşündüğünüz anda beyninizde belirir. Peki, bu anı, siz onu
bilinçli olarak düşünmeden, fark etmeden önce nerede yer almaktaydı? Bilinçte açığa çıkmadan önce ve sonra bu anı
nerede saklanmaktaydı? Bu durumlar arasındaki fark nedir?

Bilincin açıklaması, modern bilimin çözülmemiş en büyük sorunlarından biridir. Bu, tek bir olgu olarak ortaya
çıkmayabilir; bununla birlikte yine de onu öncellikle şöyle düşünebiliriz; sabah uyandığınızda beyninizde titreşen
ama tam olarak aynı beyin donanımında, dakikalar önce orada olmayan şey gibi düşünebiliriz.
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Sinirbilimciler, bilinci, beynin madde yapısından açığa çıktığına inanırlar. Çünkü, beyninizdeki çok küçük
değişiklikler bile (uyuşturucu veya hastalıklar tarafından) öznel-subjektif deneyimlerinizi güçlü bir şekilde
değiştirebilir. Sorunun özü, parçaları ve parçaların nasıl çalıştığını henüz bilmememizdir. Sonuçta ortaya çıkan, bu
makine ile siz ve ben, farklı özel öznel deneyimlere sahip olmamızdır. Eğer sana bilinçli bir makine oluşturman için,
dünyadaki bütün Tinkertoys’ları (şekiller veya nesneler inşa etmek için bir araya getirilmiş küçük parçalardan oluşan
oyuncak) versem ve onları biraraya getirmeni söylesem… İşin bayağı zor olurdu değil mi?.. Bunu nasıl yapacağımız
konusunda henüz bir teorimiz yok; teorinin nasıl bir şey olacağını bile bilmiyoruz.
Bilinç araştırmalarında karşılaşılan geleneksel zorluklardan biri de onu deneysel olarak çalışmaktır. Bazı aktif
nöronal süreçlerin bilinçle ilişkili olma olasılığı varken, diğerlerinin yoktur. İlk zorluk, aralarındaki bu farkı
belirlemek. Bazı akıllıca yapılmış deneylerde en azından küçük de olsa bir yol alınmakta. Bu deneylerden birinde
denekler, bir gözleri ile bir evin görüntüsünü ve aynı anda, diğeriyle de bir ineğin görüntüsüne bakarlar. Bir ev-inek
karışımını algılamak yerine, insanlar sadece bir tanesini algılar. Daha sonra, bazı rastgele zamanlarda, diğerini
gördüklerine inanırlar ve gördükleri şeyi değiştirmeye (ev ve inek) devam ederler. Ancak görsel uyaranla ilgili
hiçbir şey değişmez; sadece bilinçli deneyim değişir. Bu test, araştırmacıların, nöronal aktivitenin hangi
özelliklerinin öznel deneyimlerdeki değişikliklerle ilişkili olduğunu araştırmasına imkân sağlar.
Bilincin altında yatan mekanizmalar çeşitli fiziksel seviyelerin herhangi birinde bulunabilir:moleküler,
hücresel, devre, yol-metabolik yol veya henüz tarif edilmemiş bazı organizasyonel seviyeler. Mekanizmalar, bu
seviyeler arasındaki etkileşimlerin bir ürünü de olabilir. Zorlayıcı ancak yine de spekülatif bir kavram; beynin
devasa geri besleme devresinin bilinç üretimi için asıl gerekli şey olduğudur.
Yakın dönemde, bilim insanları beynin bilinç ile ilişkili olan alanlarını tanımlamak için çalışmaktalar. Sonra
bir sonraki adım ise; neden ilişkilendiğini anlamak. Bu, sinirbilimin sözde zor problemidir ve insan olma
deneyimiyle ilgili madde açıklamalarının dış sınırında, dışında yer alır.
Çeviren : AylinER
http://discovermagazine.com/2007/aug/unsolved-brain-mysteries

Güneş’in Ne zaman ve Nasıl Öleceği Hesaplandı
Bilim İnsanları Güneş’imizin Ne zaman ve Nasıl Öleceğini Hesapladılar; Çok Destansı
Olacak İnsanlar Bunu Göremeyecek

Güneş’imiz ölünce neye dönüşecek? Bilim insanları Güneş Sisteminin neye dönüşeceğiyle ilgili yeni tahminlerde
bulundular. İnsanoğlu bu son aşamayı göremeyecek.
Astronomlar önceleri, gezegensi buluta (nebula)- ışıldayan gaz kabarcığına-dönüşeceğini düşünüyorlardı ta ki
kanıtlar çok daha büyük olması gerektiğini gösterene kadar.
Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup konuyu tekrar ele aldı ve “gezegensi bulutu” aslında Güneş’in varacağı
en olası son olarak değerlendirdi.
Güneş yaklaşık 4.6 milyar yaşında.(Güneş Sistemi’nde yaklaşık aynı zamanlarda oluşan diğer objelerin yaşına
bakarak ölçüldü) Diğer yıldızların gözlemlenmesine dayanarak astronomlar, Güneş’in yaşamının yaklaşık 10 milyar
yıl sonra son bulacağını öngörüyorlar.
Şüphesiz bu süreçte başka şeyler de olacak. Yaklaşık 5 milyar yıl içinde, “kızıl dev”e dönmesi bekleniyor. Yıldızın
merkezi büzülecek ama dış katmanları Mars’ın yörüngesine kadar genişleyecek ve bu süreçte de bizim gezegenimizi
de içine alacak. Tabi hala ortada Dünya kaldıysa.
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Kesin olan bir şey var ki o da şu: O zamana dek insanoğlu çok büyük ihtimalle ortada olmayacak. Aslında bu dünya
dışında yaşayacak bir yer bulmazsak, insanlığın burada yaşamak için yaklaşık sadece 1 milyar yılı kaldı. Çünkü
Güneş’in parlaklığı her 1 milyar içinde yaklaşık %10 artıyor.
Her ne kadar kulağa çok gelmese de, bu parlaklık Dünya’nın sonunu getirecek. Okyanuslarımız buharlaşacak ve
Dünya yüzeyi suyun oluşmasına imkan vermeyecek kadar sıcak olacak.
Önceki pek çok çalışma göstermiştir ki, parlak bir gezegensi bulutun oluşabilmesi için, başlangıçtaki yıldızın Güneş
in 2 katı kadar büyüklükte olması gerekir.
Uluslararası astronom ekibi, , Güneş’imizin kızıl dev halinden büzüşerek beyaz bir cüce yıldıza, sonra da gezegensi
buluta dönüşmesini bilgisayar modellemesi kullanarak gösterdiler.
İngiltere Manchester Üniversitesi’nde astrofizikçi olan Albert Zijlstra: “Bir yıldız öldüğünde, dış kabuğu olarak
bilinen gaz ve toz kütlesini uzaya püskürtür. Kabuk, yıldızın kütlesinin yarısı büyüklükte bile olabilir. Bu,
yıldızın çekirdeğini ortaya çıkarır ve bu noktaya kadar yıldızın yaşamında yakıt bitmeye başlamakta ve
nihayetinde de tamamen tükenerek ölmektedir.”

Ancak o zaman, sıcak çekirdek, püskürtülen kabuğun yaklaşık 10000 yıl daha parlamasını sağlar; ki bu astronomide
çok kısa bir süredir. Bu durum gezegensi bulutu görünür yapan şeydir. Bazıları o kadar parlaktır ki, 10 milyonlarca
ışık yılı gibi çok uzak mesafelerden bile görülebilirler; ki bu kadar uzak mesafede yıldızın kendisi görülemeyecek
kadar sönüktür.
Ekibin yarattığı data modeli aslında farklı yıldız türlerinin yaşam döngülerini öngörmektedir.
Gezegensi nebulalar görülebilen evrende oldukça yaygındırlar. Bunlardan en bilinenleri Helix Nebula, Cat’s Eye
Nebula, Ring Nebula ve Bubble Nebula’dır.
Gezegensi Nebula denmesinin nedeni, ilk defa William Herschel tarafından 18.yy sonlarında keşfedildiklerinde,
zamanın teleskoplarından bakıldığında gezegenlere benziyor oldukları içindir.
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Yaklaşık 25 yıl önce, astronomlar çok sıradışı bir şey fark ettiler: Diğer galaksilerdeki en parlak gezegensi nebulalar
yaklaşık olarak aynı parlaklığa sahiptiler. Bu şu demektir, en azından teorik olarak, diğer galaksilerdeki gezegensi
nebulalara bakarak astronomlar ne kadar uzaklıkta olduklarını hesaplayabilirler.
Data bunun doğru olduğunu gösterdi. Ama modeller buna ters düştü; ki bu da keşfin yapıldığı zamandan beri bilim
insanlarını şaşırtmaktadır.
“Yaşlı, düşük kütleli yıldızlar, daha genç ve büyük kütleli yıldızlara göre çok daha sönük gezegensi nebula
oluşturmalılar. Son 25 yıldır bu bir tartışma konusu.”
“Data, güneş gibi düşük kütleli yıldızlardan parlak gezegensi nebula oluşabileceğini söylerken, modeller bunun
mümkün olmadığını söylüyordu: Güneşin kütlesinin 2 katından daha küçük herhangi bir şey, gezegensi
nebulanın görülemeyecek kadar sönük olması demekti.”
Artık yeni modeller bu problemi çözdüler. Güneşi, görülebilir nebula yaratabilecek bir yıldız kütlesinin alt sınırı
olarak gösterdiler.
Güneşinkinden 1.1 kat daha az kütlesi olan bir yıldız bile görülebilir nebula yaratamaz. Güneşten 3 kat kadar daha
büyük yıldızlar ise en parlak nebulaları oluşturacaklar.
Aradaki diğer tüm yıldızlar için ise, tahmin edilen parlaklık şu ana dek gözlemlenene çok yakın.
Zijlstra: “Bu güzel bir sonuç. Şu anda hem milyarlarca yıl uzaklıktaki yıldızların varlığını ölçebiliyoruz (ki bu
aslında oldukça zor bir şeydir) hem de Güneşin ölümüyle birlikte neler olacağını da bulduk.
Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE
https://www.sciencealert.com/what-will-happen-after-the-sun-dies-planetary-nebula-solar-system
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Avusturalyalı Aborjinler, Bilinmeyen Bir İnsan Türünün DNA’sını
Taşımakta!

Yeni araştırma, Papua Yeni Gine ve Kuzeydoğu Avustralya’daki insanların tanımlanamayan, soyu tükenmiş bir insan
türüne ait DNA izlerine sahip olduğunu ortaya koymakta.
Görünüşe göre, genetikçiler ve bilim insanları insanlık tarihindeki bu önemli gelişmeyi anlayamamaktalar ve konuyla
ilgili bu araştırma, cevaplardan daha çok soru çıkacağını göstermekte.
2016 yılında Harvard Medical School’daki araştırmacılar, dünyanın tüm bölgelerindeki insan genomunun kapsamlı
bir çalışmasının bulgularını yayınladılar ve Avustralyalı aborjin popülasyonu hakkında hayret verici bir şey
keşfettiler.
Onlar, henüz tanımlanmamış bir insan türünün torunları olduklarını gösteren genetik markörlere-işaretlere
sahiptiler.
Texas Üniversitesi’ndeki istatistiksel bir genetikçi olan Ryan Bohlender, Science News’den Tina Hesman’a şunları
söylüyor: “Ya bir popülasyonu atlıyoruz, ya da ilişkiler hakkında bir şeyleri yanlış anlıyoruz.”
Bohlender ve meslektaşları, modern insanın bugün taşıdığı tükenmiş hominid DNA miktarını araştırıyor. Ve onların,
pek çok kişiyi hayrete düşüren açıklamalarında daha önceki çalışmalarda tutarsızlıkların olduğu ve Neandertallerle ve
Denisova’larla karışmamızın evrimsel hikayenin tümünü içermediğini yer almakta.
100,000 ile 60,000 yıl önce, atalarımızın Afrika’dan göç ettiğine ve Avrasya topraklarında yaşayan diğer hominid
türlerle ilişki kurduğuna inanılıyor. Uzmanlar, bu ilişkinin bugün halâ mevcut olan türlerimizde bir iz bıraktığına
inanmakta.
Araştırmanın önde gelen bilim insanı ve kariyerinin çoğunda insan genomunun kökenini araştıran Mallick Swapan:
“Asıl amacımız, ırkımızın bulunduğu noktaya nasıl geldiğini anlamak. Ancak, bunu yapabilmek için önce eski
kabilelerin DNA’larını da incelemeliyiz.”
Swapan, bu yeni çalışmada, şimdiye kadar geniş çaplı çalışmalarda yeterince yer verilmeyen, dünyaya dağılmış 142
farklı insan popülasyonunun genetik verilerini topladığını açıklamakta.
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Swapan’a göre, bu yeni çalışmandan açığa çıkan en inanılmaz şey; Avustralyalı aborjinlerin genetik kodlarının,
eski melez bilinmeyen bir “insan” türüne ait DNA markörlerini-işaretleyicilerini taşıdıklarını göstermesidir.
Başlangıçta, sıra dışı bu DNA işaretleyicilerinin/ markörlerin, Aborijin atalarının, Denisovans olarak bilinen
anlaşılması zor eski türle birleşip, melez bir ırk ortaya çıkmasından şüphe duyulmaktaydı ama, bu hipotezin yanlış
olduğu ortaya çıktı.
Analizlerden sonra, bilim insanları DNA işaretleyicilerinin, Denisovan işaretleyicilerinden-göstergelerinden
ayrı olduklarını keşfederler ve bu da onları tamamen yeni bir insan türünün izlerini buldukları sonucuna
götürür.
Avustralya’nın yerli halklarının yaklaşık 50.000 yıl önce Afrika kıtasına gelen ilk insanların torunları olduğu
bilinmektedir.
Aborjinler, binlerce yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edilmelerinden dolayı bilim insanları onların genetik
kodlarının nispeten homojen olacağını düşünmüşlerdir.
Şaşırtıcı bir şekilde, durumun bu olmadığı ortaya çıkar.
Swapan: “Avusturalya’nın batısından gelen bir Aborjin ile doğusundan gelen Aborijinin genetik imzalarıişaretleri arasında, Avrupalı ve Asya’lıların arasındaki fark kadar fark mevcut.”
Avustralya’daki yerli halkların genetik kodundaki inanılmaz çeşitlilik ve hattâ buna geçmişte bilinmeyen bir insan
türüyle birleştiklerini gösteren kendine özgü genetik belirtiye sahip olmaları da dahil, insanlığın çok eski tarihi
hakkında halâ keşfedilecek daha bir sürü şey olduğunu da göstermektedir.
Çeviren : AylinER
https://www.ancient-code.com/australian-aborigines-carry-dna-unknown-human-species/

Seher ve İmsak Vaktinin Tıp Bilimi Açısından Önemi
Güneşin ilk ışıklarının, doğu ufkunun üst tarafına gelmeye başladığı ve beraberinde tabiatın uyandığı vakte, “Seher
Vakti”, bu vakitte yenen yemeğe de “Sahur yemeği” adı verilir. Kur’ân’da geçen fecr sözcüğü;ufkun alt tarafında
enlemesine oluşan kalın kırmızı renk kuşağının (kızıllık), ufku yarması olayıdır. Fecr’de, gündüzün ilk ışıkları,
gecenin karanlığına karışır.
İmsak vakti de; bu kızıllığın üzerinde bir beyaz ve bunun da üzerinde ikinci bir kuşak oluştuğunda girer. Böylece; en
üstte beyaz kuşak, ortada kızıllık, altta da siyah karanlık bir kuşak oluşur. İşte bu an, yeme yasağının başladığı an
olup; …Tan yerinin beyaz ipliği,siyah ipliğinden sizce ayırdedilinceye kadar yiyin,için…(Bakara 2/187) ayeti ile
birebir örtüşmektedir.
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Seherle birlikte kuşlar cıvıldamakta, hayvanlar hareketlenmekte ve insan bedeninde de fizyolojik bir uyanma
gerçekleşmektedir. Seher ile tüm biyolojik ve hormonal aktiviteleri canlılık kazanarak güne başlayan insan
organizması; özellikle de imsak vakti ile birlikte tam bir olgunluğa ulaşmaktadır. Böylelikle vücud güne hazırlanmış
olmaktadır.
Peki vücudumuzun fizyolojik olarak güne hazırlanışı nasıl olmaktadır, buna hangi hormonlar aracılık etmektedir?

Seher vaktinde vücudumuzun fizyolojisine yani biyoritmine baktığımız zaman aşağıdaki beş belirleyici etken görülür:
1-İnsülin hormonu
2-Kortizon hormonu
3-Adrenali hormonu
4-Vücud ısısı
5-Uyku fizyolojisi
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İNSÜLİN HORMONU
Kan şekeri (serum glukozu) düzeyini ayarlayan ve belirli aralıkta kalmasını sağlayan bir hormon olup; pankreas’ın
beta hücrelerinden salgılanır ve beyin hariç tüm hücrelerin glukozu kullanmasını sağlar.

Seherle birlikte insulin salgılanmaya başlar. Bu salgıya uygun olarak kahvaltıyı en erken seher vaktinde yapabiliriz.
Yemek sonrası sindirim sorunları yaşamamamız ve karbonhidrat metabolizmasının sağlıklı bir şekilde çalışması için;
vücuda gıda alımı ile insülin salgısının hemen hemen aynı saat dilimleri içinde gerçekleşmesi gerekir. Daha öncesi
yaparsak, insulin hormonunu vaktinden önce salgılatıp, güne tam hazırlık yapamamış vücudu yük altında bırakmış
oluruz. O zaman karbonhidrat metabolizması düzgün çalışmaz, tüm hücrelerin glukoz kullanım hızlarında aksaklıklar
yaşanır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda; mide mukozasından salgılanan ve açlık duygusunun oluşmasında
çok önemli rol oynayan “Ghrelin” hormonunun, insulin hormonunun salgılanmasıyla paralellik gösterdiği
bulunmuştur. Bu nedenle insulin hormonunu vaktinden önce salgılatmak, beraberinde ghrelin hormonunu da gereksiz
yere salgılatmaya yol açacağı için; en önemlisi de sindirim sisteminde olumsuzluklarla birlikte, gün içinde daha erken
acıkma duygusu gelişecektir. Bu nedenle kişinin oruca karşı uyumu azalacak ve iftar vaktine kadar zorluklar
yaşayacaktır.
KORTİZON HORMONU
Böbreküstü bezinden (adrenal korteks) salgılanan kortizon hormonu da, tıpkı insulin gibi seher vaktinde salgılanmaya
başlayarak organizmanın gün boyu ihtiyaç duyacağı enerji ve proteinleri hizmete sunar. Böylece vücud biyolojik ve
metabolik uykusundan uyanmış olur.
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ADRENALİN HORMONU

Böbreküstü bezinden (adrenal medulla) salgılanan semptaik sinir sisteminin çok önemli bir hormonudur. Adrenalin,
sabah saat 04:00-05:00 arası yükselmeye başlayarakkalori kullanımını arttırır, lipolizi (yağların parçalanmasını) ve
glikolizi (karbonhidrat yakılmasını) sağlar. Adrenalinin salındığı saatlerde uyumamak gerekir.
İşte bu önemli hormonun salgılandığı saatlerde yeme-içme gerçekleşirse, alınan gıdaların kalori yönünden yakılması
ve glikoliz adını verdiğimiz karbonhidrat yakımı sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Tam tersine, adrenalin hormonu
salgılanmadan yani seher vaktinden önce yemek yenirse ve akabinde oruca başlanırsa; alınan gıdalar yakılmaz ve
glikoliz gerçekleşmez. Böylece Ramazan boyunca kilo alımı ve şişmanlama görülür.
VÜCUD ISISI
Vücud ısısı gecenin zifiri karanlığında en düşük seviyeye iner ve seher vaktinde yükselmeye başlar, en düşüğü
36,5°C, en yükseği ise 37°C olur. Seher vaktinden önce yemek yenip, oruca başlanırsa; alınan gıdaların metabolik
süreçleri çok olumsuz etkilenir ve vücud bu gıdalardan yeteri kadar istifade edemez. Çünkü vaktinden önce sahur
yapıldığı için vücud en düşük ısı değerinde olacaktır ve bazal metabolizma da bu en düşük vücud ısısında sağlıklı
çalışamayacaktır. Bu nedenle, zaman içinde kilo artışı ve şişmanlık da başlayacaktır

UYKU FİZYOLOJİSİ
İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Bu da bir yılda yaklaşık 3000 saate karşılık gelir. Uyku
fizyolojisini “Melatonin” adı verilen bir hormon yönetir. Bu hormon, beyinin pineal bez adı verilen bölgesinden
sentez edilir ve salgılanır. Sürekli sentez edilip salgılanan bir hormon değildir. Melatonin hormonu gece zifiri
karanlıkta salgılanır, özellikle de gece yarısından sonra 02:00-04:00 saatleri arasında kandaki en üst düzeyine çıkar.
Aydınlanmanın başladığı zaman olan seher vaktinde de, yükselmiş olan salgısı düşmeye başlar.
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Böylece vücudun seher vaktinde uyanıklılığa geçmesini kolaylaştırır. Ayrıca büyüme hormonu ile de eş zamanlı
(seknron) çalıştığı için, proteinlerin metabolizmasında ve vücud direncinin sağlanmasında çok önemli katkıları olan
bir hormondur. Bağışıklı sisteminin (immun sistem) verimli çalışmasında önemli rolü bulunur.
Gecenin karanlığında en üst düzey kan değerlerine ulaşması gereken zaman diliminde (yani seher vaktinden önce)
sahur yemeği için uyanılırsa; melotonin gereği gibi salgılanamayacak, büyüme hormonu ve bağışıklı sistemi de
olumsuz etkilenerek vücud direncinin zamanla düşmesine yol açacaktır.
Yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığımız fizyolojik olaylar, biyoritm adını verdiğimiz biyolojik saat tarafından
denetlenir. Yüce Allah’ın, bedenimize koyduğu bu “biyolojik saat”;beynimizin içinde, orta alt bölgede bulunan ve
20.000 sinir hücresinden oluşan bir merkez tarafından yönetilir. Bütün bunlar, Allah’ın indirdiği Kur’ân’ın, yarattığı
kitap olan varlıklar âlemi ile tam bir uyum içinde olduğunun göstergelerindendir.
Öne Çıkanlar
1- Seherle birlikte insulin salgılanmaya başlar.
2- Seher vaktinden önce yemek yenirse ve akabinde oruca başlanırsa; alınan gıdalar yakılmaz ve glikoliz
gerçekleşmez. Böylece Ramazan boyunca kilo alımı ve şişmanlama görülür.
3- Seher vaktinden önce yemek yenip, oruca başlanırsa; alınan gıdaların metabolik süreçleri çok olumsuz etkilenir ve
vücud bu gıdalardan yeteri kadar istifade edemez.
DR.HAKAN ERTOK
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi Akupunktur Uygulama, Araştırma ve Eğitim Birimi

Bazı Beyinler Daha Akıllı

Son yapılan bir araştırmaya göre, yüksek IQ’ya sahip olanların beyinlerinin dış tabakasındaki nöronlar
arasında daha az bağlantı olması mümkün.
Daha önceki araştırmalar, daha büyük beyinlere sahip olanların daha akıllı olduğunu ortaya koysalar
da, mikroyapısal oluşuma daha yakından bakıldığında, olayın sadece daha fazla beyin hücresi olmadığı,
hücrelerin daha verimli şekilde bağlanmasının önemli olduğunu öne sürülmekte.
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Nörologlardan oluşan uluslararası bir ekip, çoklu kabuk difüzyon tensör görüntüleme olarak bilinen noninvazif (derinin altına girilmesini gerektirmeyen veya doğal olmayan bir yol açarak vücuda girilmeden
gerçekleştirilebilen) bir teknik kullanarak, 260 gönüllünün beyinlerinin yoğunluğunu ve beyinlerindeki gri maddedeki
dallanma (dallanarak, dallara ayrılma) düzenini incelerler.
Ayrıca her bir denek, kültürel açıdan oldukça adil karmaşık bir akıl yürütme testine tabî tutulurlar. Her bir denek, 28
sorudan, 7 ile 27 doğru cevap arasında değişen çeşitli skorlar elde eder.
Araştırmacılar, beyin görüntüleme verileri ile test skorlarını eşleştirdiklerinde, daha yüksek analitik becerilere
sahip olanların sadece daha fazla beyin hücrelerine sahip olmadıkları ayrıca serebral kortekslerindeki
nöronlar arasında da daha az dallara sahip olduklarını tespit ederler.
Daha sonra araştırmacılar, Human Connectome Projesi kapsamında mevcut olan yaklaşık 500 nöral haritanın
verilerine bakarlar ve orada da daha yüksek IQ ve nöronlar arası daha az bağlantı örüntüsü bulurlar.
İlk başta bu beklenmedik bir sonuç görülebilir. “birlikten kuvvet doğar” şekindeki eski deyim, beyin hücrelerine
uyabilir ancak buradaki durumda birleşmek, biraraya gelmek demek, birbirlerine daha fazla bilgi aktarmak
demek de değildir.
Daha önce yapılan araştırmada, daha akıllı beyinler, IQ testine tabî tutulduklarında, yüksek puanlar elde etmek için
uğraşıp mücadele edenlerle kıyaslanırlar ve onların daha fazla beyin hücresine sahip olmadan ve daha sıkı
çalışmaya yönelmeden, daha az metabolik faaliyet ortaya koydukları görülür.
Bu gözlem, sinir hücre gruplarının analitik gücünün onları zorlamakla ilgili olmadığını, ancak eforu en aza
indirecek şekilde bağlandıklarını düşündüren nöral etkinlik hipotezinin gelişmesine yol açmaktadır.
Bochum, Almanya’nın Ruhr Üniversitesi’nden nörolog Erhan Genç: “Akıllı beyinler, az nöron fakat etkili, verimli
ağ ile nitelenmekte. Bu da mümkün olan en az nöral aktivite ile yüksek düzeyde düşünme başarısını mümkün
kılmakta.”
Zekâ üzerine yapılan araştırmalar, zekâ tanımının sorgulanması ve IQ testinin yorumlanmasından dolayı çoğu zaman
karmaşıklaşır. Bu yüzden, sonuçları, deneyin kapsamının çok ötesinde genelleştirmeler yapmaktan kaçınmamız da
gerekir.
Beyinler, çeşitli bilişsel beceri kümelerinin bir parçasını oluşturan analitik akıl yürütme ile bir dizi harika şey yapar.
Ancak, bireysel birimlerin problemleri maksimum verim ile çözmek için nasıl etkileşimde bulunabileceği hakkında
daha fazla bilgiye sahip olmak için, beyinlerin hücresel düzeyde nasıl işlediğini göstermek yerine, onları taklit eden
teknolojiyi geliştirmenin yolu bulunabilir.
Daha fazla araştırma, şüphesiz, geliştirilmiş ve düzgün biçimdeki bir sinir sisteminin problemleri çözmede nasıl daha
iyi bir iş çıkardığının sırrını açığa çıkarmada yardımcı olacaktır.
Bu konuda yapılan çalışmalar, hepimizin birer dahi olmamıza yardımcı olmayabilir ama, daha sıkı çalışmak yerine,
daha akıllıca çalışmanın faziletlerini bize gösterebilir.
Çeviren : AylinEr
https://www.sciencealert.com/high-iq-correlation-lower-neuron-dendrite-density/amp?__twitter_impression=true
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Zaman İllüzyonu: Beyniniz “Şimdi”yi Nasıl Yaratır

Zaman dışarlarda bir yerde değil. “Şimdi” zihnin garip bir oyunu. Ama iyi haber şu ki, kendinizi eğiterek daha uzun
süre “şu anda” kalabilirsiniz.
“Şu an” dediğimiz şey nedir? “Şimdi”, fiziğin sadece bir illüzyon olarak kabul ettiği bir fikirdir. Ama yine de
hepimizin tanıdık olduğu bir kavram. Bize göre bu kavram genellikle, hiç devam süresi olmayan içinde
bulunduğumuz anı anlatır. Ama eğer şu an zamansız olsa, zaman geçtikçe şimdiki anları art arda yaşamıyor olurduk.
Olayları da hareketli gibi izlemiyor olurduk. Eğer “şimdi” nin süresi olmasaydı, dünyada yaşamımızı idame
edemezdik. Peki ne kadar bu “şimdi”nin süresi?
Bu metafizik bir soruya benziyor ama sinirbilimciler ve psikologların bir cevabı var. Son yıllarda yapılan
çalışmalarda, “şimdi”nin 2-3 saniye sürdüğünü gösteren kanıtlar topladılar. Bu farkında olduğunuz “şimdi”.beyninizin deneyimlerinizi “psikolojik bir şuan” a dönüştürdüğü bir pencere bu. Şaşırtıcı bir şekilde uzun.
Ama tuhaflık burada daha yeni başlıyor. Ayrıca deneyimlediğiniz “şimdi”nin, minik bilinçaltı şimdilerinin düzensiz
karışımından oluştuğunu ve beyninizin şimdilerinize hangi olayları kabul edeceği konusunda seçici davrandığını
gösteren kanıtlar var. Beynin farklı bölümleri “şimdi”yi farklı ölçüyor. Üstelik, algılanan “şimdi” penceresi bazı
durumlarda genişleyebilir ve diğer şimdilere katılabilir.
Şu an kesinlikle değişken bir kavram. Ama yine de açıkça saptamak iyi olabilir çünkü beynin zamanı nasıl takip
ettiğine dair daha büyük resim hakkında fikir verebilir. Ayrıca şimdi kavramını nasıl algıladığımız dünyayı nasıl
algıladığımızı anlamak bakımından da önemlidir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg22530030-500-the-time-illusion-how-your-brain-createsnow/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=SOC&utm_source=Twitter#link_time=1526657124
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Kısa Dönemde Şeyleri Aklınızda Nasıl Tutarsınız?
Çalışma Belleği : Kısa dönemde şeyleri aklınızda nasıl tutarsınız?

Alex Burmester – New York Üniversitesi
Image Credit – Geralt/Pixabay
Bir telefon numarasını, bir alışveriş listesini veya bir yönerge takımını hatırlamak istediğinizde, psikologların ve
nörobilimcilerin çalışan hafıza olarak ifade ettiği şeye bel bağlarsınız. Bu, enformasyonu kısa zaman aralıklarında
akılda tutma ve kullanabilme becerisidir.Bu, sizin için 20 sene sonrasında değil, mevcut anda önemli olan şeyler
içindir.
Araştırmacılar çalışma hafızasının zihnin işleyişinde merkez durumunda olduğuna inanıyorlar. O, – zeka ve eğitsel
ergi gibi – bir çok genel beceri ve çıktı ile ilişki kurar ve temel duyusal işlemlerle bağlantılıdır. Zihinsel
hayatımızdaki merkezi rolü, ve onun en azından bazı içeriklerinin farkında olmamızdan dolayı çalışma belleği,
bilincin kendisini anlama araştırmamızda önemli olabilir.
Psikologlar ve nörobilimciler çalışma belleğini araştırırken değişik yönlerine odaklanıyorlar:
Nörobilimciler onun nöral temeline odaklanırken, psikologlar sistemin işleyişlerini haritalamaya çalışıyorlar. İşte
aşağıda, araştırmanın şu anda ne durumda olduğunun resmi.
Ne kadar çalışma belleğimiz var?
Kapasite sınırlıdır – herhangi bir anda ‘’Aklımızda’’ sadece belli bir miktar enformasyon tutabiliriz.Fakat
araştırmacılar bu sınırın doğası hakkında farklı görüşlere sahipler.
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Çoğu, çalışma belleğinin sınırlı sayıda enformasyon kalemi veya yığınını tutabileceğini ileri sürüyor. Bunlar
rakamlar, harfler, kelimeler ve diğer birimler olabilir. Araştırma, bellekte tutulabilecek bit sayısının kalemin tipine –
teklifteki dondurma çeşitlerine karşı pi sayısının rakamları gibi – bağlı olduğunu gösterdi.
Alternatif bir teori ise, çalışma belleğinin hatırlanan bütün enformasyon boyunca paylaşılan sürekli bir kaynak gibi
davrandığını ileri sürüyor. Hedefinize bağlı olarak hatırlanan enformasyonun farklı kısımları farklı miktarlarda
kaynak çekebilir. Nörobilimciler hatırlanan enformasyonun farklı kısımlarıyla, onlara ayrılan değişen miktarlarda
faaliyete sahip olarak ve mevcut önceliklere bağlı olarak, bu kaynağın nöral faaliyet olabileceğini ileri sürüyorlar.
Bunun yerine bir başka teorik yaklaşım, farklı kalemlerin bellekte diğerleriyle girişim yapmasından dolayı kapasite
sınırının artacağını iddia ediyor.
Ve gerçi çalışma hafızasındaki enformasyonun provasını yapmak prosesi yavaşlatsa da, tabii ki hatıralar zamanla
çürüyor. Araştırmacıların bakım provası diye adlandırdıkları, enformasyonu zihinsel olarak, manasına bağlı olmadan
-mesela bir market listesine girerek kalemleri yapılacakları yemekle bağlantı kurmadan sadece kelime olarak
hatırlamak – tekrar etmeyi kapsar.
Tersine, detaylı prova ise enformasyona anlam vermeyi ve onu diğer enformasyonla bağlantılamayı kapsar. Mesela
bellek geliştirme yöntemi (mnemonics) detaylı provayı, onu bir listedeki kalemlerin baş harflerini bellekte
depolanmış mevcut başka enformasyonla bağlantılayarak kolaylaştırır. Öyle görülüyor ki, hatıranın çalışma
belleğinden daha dayanıklı ve uzun dönem hafıza olarak adlandırılan forma dönüşerek sağlamlaştırılmasına
sadece detaylı prova yardımcı olabilir.
Görsel alanda prova, görsel enformasyon uzaysal konuma bağlı olduğu için göz hareketlerini kapsayabilir. Başka bir
deyişle insanlar unuttuktan sonra nerede olduğunu hatırlatması için hatırlanan enformasyonun konumuna bakabilirler.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.universal-sci.com/headlines/2017/6/5/working-memory-how-you-keep-things-in-mind-over-the-short-term
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Geceleri Kullandığınız Telefonunuz Beyninizi Ve Bedeninizi Nasıl
Etkilemekte?
Tasarımcılar tarafından yaratılan akıllı telefonumuzun, tabletimizin ve dizüstü bilgisayar ekranımızın mavi ışığında
inanılmaz derecede güçlü bir şey var. Bu ekranlardaki ışıklar öylesine parlıyor ki, güneşli bir günde bile onları
görebiliyoruz. Geceleri de, sanki pencereden içeri süzülen gün ışığı kadar yeterince parlaktırlar.
İşte bu yüzden, geceleri telefona bakma (bakmadan durmak zor olabiliyor) fikri, korkunç bir fikir olabilir.
Bedenimiz, uyanmamıza ve gün içinde uyanık kalmamıza ve geceleri de gerekli dinlenmeye yardımcı olan doğal bir
döngüye sahiptir. Ama uykuya hazırlandığımız süreçte akıllı telefonlarımızın ekranına baktığımızda, aklımız şaşar,
beynimizin algısı değişebilir. Bu ışığın, sabah güneşine benzer bir etkisi vardır, bu da beynin, vücudunuza “uyku
zamanı” ipuçlarını veren hormonu olan melatonin üretiminin durdurmasına neden olur. Melatonin üretimini kesintiye
uğratan akıllı telefonun ışığı, uyku döngüsünü bozabilir. Bu, da uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırır – ve
potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına neden olur.
İşte nasıl etkilediği:
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Bu problemle mücadele etmek için, uygulama tasarımcıları, her ikisi de belirli zamanlarında ekrandan parlak mavi
ışık yerine ekranlarda ışık tonları ayarlayan f.lux ve Apple’ın Gece Değişimi modu gibi programlar oluşturdular. Bir
çok kullanıcı da bu uygulamaların yarattığı özellikle turuncu renk tonları ve etkilerinden dolayı gözlerinin çok daha
az yorulduğunu ve daha az zorlandıklarını dile getiriyorlar.
Çeviren : AylinER
http://www.thisisinsider.com/blue-light-sleep-affects-body-201611?utm_content=buffer98d03&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer-insider-twitter

İnsanların Neden İsyankâr, Asi Olduğu Tespit Edildi!

Kırmızı ve mavi gözüken beyindeki bu bölgeler birbiri ile bağlantısız gözükmekte. Ancak, bu bölgeler
birbirleri ile ne kadar senkronize olurlarsa, insanlar o kadar çok asi, isyankâr oluyor.
Bazı insanlar istemedikleri halde neden başkalarının isteklerini yerine getirirken, bazıları da karşı koyarlar?..
Bu sorunun, sosyal ve doğuştan gelen faktörlerin bir karışımını yansıtan, son derece karmaşık cevapları var. Yeni
yapılan bir çalışma, bunlardan birkaçını açıklar nitelikte insanların yapay bir ortamda da olsa tepkilerini tahmin eden
bir model oluşturmakta. Araştırmayı yapan ve bunu kaleme alan araştırmacılar, beynin iki kısmı arasındaki
bağlantı kuvvetinin, insanların emirlere ve talimatlara karşı alınıp alınmadığını tespit etmede önemli bir
faktör olduğunu tespit ederler.
“Kontrol kaçınma, kontrol edilmekten kaçınma” işi, halihazırda mevcut bir davranışsal iktisat testidir.
Katılımcılar, Oyuncu A olarak bilinen yabancılarla eşleştirilir ve katılımcılara aralarında parayı bölüştürme talimatı
verilir. Oyuncu A, ya paranın diğer katılımcı tarafından serbestçe nasıl paylaştırılacağını ya da asgari pay talep
edilmesine izin verir..
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Bern Üniversitesi’nden Dr. Sarah Rudorf ve meslektaşları, araştırmaları için 51 üniversite öğrencisi ve 16 Oyuncu
A’dan (16 yabancı kişi) bulurlar ve 16 Oyuncu A’dan (yabancı kişi) gelen talimat 51 üniversite öğrencisine verilir ve
tepkilerini gözlemlerken fMRI makineleri ile de beyin aktivitelerini ölçülür ve daha sonra da katılımcılardan
(talimatları alan öğrencilerden) düşüncelerini ve motivasyonlarını açıklamaları istenir.
Nörobilim Dergisi’nde yazılan bu araştırmada bildirilen bazı bulgular tahmin edilebilir.. Kendilerine Oyuncu A’lar
tarafından talimat verildiğinde, onların kendilerine güvenmediğini veya motivasyonlarını anlayamadıklarını
hisseden katılımcılar, kararın kendilerine bırkılmasına kıyasla, kendilerine daha çok onlara daha az para
verirler.
Ortaya çıkan bu durumla birlikte, nöral gözlemler de çok ilginçtir. Beyindeki Inferior parietal
lopçuk ve dorsolateral prefrontal korteks arasındaki bağlantı ne kadar güçlü olursa, katılımcılar talimatlara o
kadar karşı gelip, asileşip ve parayı daha çok kendilerine ayırdıkları çeşitli paylaşımlarda bulunurlar. Beyin
bölgelerinin isimleri nörobilimciler için pek de bir şey ifade etmese de, bu bölgeler, kişiliğimizin önemli bir
unsurunun biyolojik olarak ilişkilendirilmesi açısından önemlidir.
Talimatlara uymanın mı ya da direnmenin mi en iyisi olduğu, tabii ki, talimatların doğasına ve niteliğine de bağlıdır.
Araştırmacılar, bu çalışmalarının, bazı iyi sebeplerden mi, yoksa, insanların karşı gelmek için mi karşı
geldikleri, bir diğer deyişle, sırf itaat etmemek için mi karşı geldiklerini test eden bir çalışma olduğunu dile
getirmekteler. Araştırmacılar, gerçek dünyada “kontrolden kaçınma, kontrolü reddetme” ye örnek; tıbbi tavsiye
almayı reddetme ve gençlerin asiliğini vermekteler.
Araştırmacılar, bir bireyin kontrole karşı nasıl zıt gittiğini, asi olduğu tespit edilirse, o kişinin bu tepkiyi, daha iyi
amaçlara yönelik ve çocuklarına da aşılayacağı bir hale getirebileceğini de söylemekteler. Ancak, kontrole karşı gelen
isyankar, asi bir kişiyi de beyin bağlantılarının incelenip, taranması için yeterince uzun süre oturtabilmek de o kadar
kolay olur mu bilemeyiz.
Ayrıca, bazı kişiler, bu araştırmanın, kontrol edilmekten kaçmayı, kontrole karşı isyankar olmayı tamamen olumsuz
olarak vurgulandığını sorgulayabilir ve bu da yazarların bu sorgulamayı “yetersiz, uygun olmayan kararlar” olarak
adlandırmasına yol açabilir. Belki de, sık sık, kendimize ve topluma fayda sağlamayan şekillerde hareket etmenin
öğretildiği bir dünyada, dikte edilmeye karşı direnen, iyi-bağlantılı bir beynin olmasının pozitif yanları vardır… Peki,
hükümetlerin şimdi bu şekilde toplumdaki asileri tespit etmenin bir yolunu bulmuş olmaları sizce iyi bir şey mi?
Çeviren: AylinER
http://www.iflscience.com/brain/weve-found-a-feature-in-the-brain-that-makes-people-rebel/

Günde 1 Yumurta Yiyenlerin Kalp Rahatsızlıklarına Yakalanma
Riski Daha Düşük
Heart dergisindeki açıklamaya göre, Çin’de yapılan yeni bir araştırmada günde yenilen bir yumurta, kalp
damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltmakta.
Peking Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Halk Sağlığı Okulu’ndan Profesör Liming Li ve Dr. Canqing Yu
liderliğinde, Çin ve İngiltere’den bir grup araştırmacı, yumurta tüketimi ile gelişen kardiyovasküler hastalık, iskemik
kalp rahatsızlığı (kalp kasının, çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan hastalık), majör
koroner olaylar, hemorajik inme (beyinde bir arterin yırtılıp kanaması ile sızan kanın oluşturduğu basınç beyin
hücrelerinde hasara neden olması) ve iskemik inme arasındaki ilişkiyi incelerler.
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Araştırmada, Çin’de 10 farklı coğrafi bölgeleden, yaşları 30 -79 arası kişilerden oluşan yaklaşık yarım milyon
yetişkinin yer aldığı halâ devam eden bir çalışmanın verileri kullanılır.
Bu araştırma için, kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi önceden sağlık sorunları bulunmayan yaklaşık 416.000
katılımcı seçilmiştir. Onlara yumurtaları ne sıklıkta yedikleri sorulur ve bu kişiler, hastalık ve ölüm oranları
incelenmek üzere takibe alınır ve 8-9 yıl takip edilir. (Veriler 2004 ve 2008 arasında toplanmıştır.)
Katılımcıların yaklaşık %13’ü her gün yumurta yediklerini söylerken, %9’u da hiç ya da çok az yediklerini
söylerler.
Bu gruptaki ortalama 8-9 yıllık takip sonucunda, toplamda 83.977 katılımcıda kalp damar
rahatsızlığı ve 9.985 kalp damar rahatsızlığından kaynaklanan ölüm ve 5.103 inme ya da kalp krizi gibi “ana
koroner rahatsızlık” tespit edilir.
Sonuçlar, günlük yumurta tüketen kişilerin genel olarak daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip
olduğunu göstermektedir.
Günde bir yumurta yiyen kişinin, %26 daha düşük hemorajik inme (beyinde bir arterin yırtılıp kanaması ile
sızan kanın oluşturduğu basınç beyin hücrelerinde hasara neden olması) riski, %28 daha düşük hemorajik
inme nedeniyle ölme riski ve %18 daha düşük kardiyovasküler hastalıktan ölme riskine sahip olduğu belirtilir.
Ayrıca, haftada yaklaşık beş yumurta yiyen kişilerin, nadiren yiyenlere oranla %12 iskemik kalp
hastalığı (kalp kasının, çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan hastalık) riski daha
düşüktür.
Hemorajik inme, Çin’de daha yüksek gelirli ülkelerde olduğundan daha yaygındır, oysa iskemik kalp hastalık
çoğu Batılı ülkelerinde erken ölümün önde gelen nedenidir.
Yumurta ile ilgili medyada pek çok karmaşık bilgi mevcuttur. Bunların, diyet kolesterolünün başlıca kaynağı olduğu
dile getirilmiştir ve bu da bizim çok sık yumurta yemenin sağlığımız için kötü olduğunu düşünmemize yol açmıştır.
Ancak yeni araştırmalar, yumurtanın, aslında tüm hücrelerimizin önemli bir bileşeni olan yüksek yoğunluklu
lipoprotein (HDL) olarak adlandırılan ‘iyi’ kolesterolümüzü yükseltmeye yardımcı olduğunu ve aslında
kandaki diğer zararlı kolesterol formlarının yok edilmesine bile yardım ettiğini ortaya koymaktadır.
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Yumurta, ayrıca, tüm hücre zarlarında bulunan protein, vitamin ve fosfolipid gibi biyoaktif bileşenlerle
doludur.
Bir yumurta, günlük kolinizin (hücre zarındaki bir çok yağ içeren yapını kilit bileşeni) %35’ini içerir. Kolin,
bilişsel işlev için önemlidir ve Alzheimer hastalığına karşı koruyabilir.
Bu çalışmanın yazarları, bulgularının, sağlıklı Çinli yetişkinler için yumurta tüketimi ile ilgili genel diyet bilgi ve
prensiplerine bilimsel kanıtlar sağladığını dile getirmekteler.
Çeviren:AylinER
https://www.sciencealert.com/eating-one-egg-day-could-significantly-reduce-risk-heart-disease-cholesterol

Sperminizdeki Değişiklikler Zor bir Yaşamınız Olup Olmadığını
Gösteriyor

Stresin etkileri nesilden nesile geçebiliyor
Çocuklukta yaşanan travma sperminizde kalıcı iz bırakıyor. 28 erkek üzerinde yapılan çalışmada görüldü ki,
çocukluk çağları zor geçen kişiler, spermleri üzerinde geçmişlerine dair iz taşımaktalar. Bu izler onların çocuklarına
da geçebilir.
Önceki çalışmalar göstermektedir ki, stres farelerde sağlık ve davranışı etkileyebilmektedir. Bu değişiklikler,
muhtemelen spermler nedeniyle, yavrularına da geçiyor. Nesiller arası bu tür geçişler hep tartışmaya yol açan konular
olmuştur. Sigara içen erkeklerin çocuklarının daha kilolu olduğunu biliyoruz.
Büyükanne ve büyükbabası açlık çeken insanlar daha uzun yaşayabilmekteler. Ama yine de bu gibi çevresel
faktörlerin nesillere nasıl aktarılabildiği çok netlik kazanmış değil. Bunun nedenlerinden biri sperm yoluyla sonraki
nesillere aktarılan mikroRNA – genlerin işleyişini etkileyebilen kısa moleküller-olabilir.
Bunu araştırmak üzere, Massachusetts Tufts Üniversitesi’nden Larry Feig, bir üreme kliniğindeki erkek donörlerden,
çocukluktaki travmaları inceleyen standart bir anketi tamamlamalarını istedi. Bu ankete fiziksel istismar ve
ebeveynlerin boşanması da dahildi. Anket listesindeki stres etkenlerinden 4 yada daha fazlasını yaşamış olanların,
sağlık problemi yaşama risklerinin çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu sağlık problemleri arasında depresyon ve
kalp hastalıkları da bulunmaktadır.
Sperm Değişikliği
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Feig’in ekibi erkeklerdeki spermleri analiz ettiğinde, anketteki stres etkenlerinden 4 ya da daha fazlasını
deneyimlemiş olanların spermlerindeki mikroRNA’ların, iki çeşidinin daha az olduğunu gördüler. Bu iki mikroRNA
nın işlevi ise henüz bilinmemekle beraber, genelde mikroRNAların anne karnındaki gelişim esnasında çok önemli
role sahip oldukları düşünülmektedir.
Zor çocukluk geçiren erkeklerde az olan mikroRNA lar, sadece spermde bulunmaktadır. Yumurtada olmaz. Yani eğer
partnerinin spermlerinde bu iki mikroRNA yoksa, eksik mikroRNA lar anneden sağlanamaz. Feig: “İlk defa
herhangi bir stres türünün insan spermini değiştirdiği gözlenmiştir.”
Çalışma ekibi ayrıca, fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda, stresli ortamların aynı iki mikroRNA nın azalmasına
yol açtığını buldular. Bu fareler yeniden üretildiklerinde, erkek yavruların spermlerinde de bu iki mikroRNA nın
eksik olduğu görüldü. Bu da stresin, nesiller arasında aktarılabilen uzun vadeli etkisi olduğunu göstermektedir.
Travmanın Değerlendirilmesi
Utah Üniversitesi’nden Elisabeth Conradt, sonuçların son derece inandırıcı olduğunu ama yine de eksik olan iki
mikroRNA nın insanlar üzerinde uzun vadede nasıl etkilere sahip olacağını test etmenin zor olacağını söylüyor.
Massachusetts Amherst Üniversitesinden Richard Pilsner, “Feig’in bulgularından elde edilen en önemli çıkarım,
yıllar boyunca hamile kalma ve hamilelikte annenin rolüne odaklanılmasından sonra babanın da aslında
önemli etken olduğunu göstermesi olmuştur” dedi.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/2168952-changes-in-your-sperm-reveal-if-youve-had-a-difficult-life/#.WwU5V7StO30.twitter

“Oksitoksin” Sosyal Etkileşimlerin Subjektif Sürecine Aracılık
Etmekte
Elini bir dakikalığına sobanın üstüne koysan o sana sanki bir saat koymuşssun gibi gelir. Bir saat boyunca güzel bir
kızla oturun, o bir saat size bir dakika gibi gelir. Einstein, bir zamanlar buna yönelik şakayla karışık bir açıklama
yapmıştır: “Öznel/subjektif zamanımız bazen fiziksel zamandan önemli ölçüde sapar.”
Bunun nedeni, beynin fiziksel zamana doğrudan erişimi olmaması ve dışsal olayların nöraltemsilinden “zaman”
sonucuna varılmasıdır.
Subjektif zamanın, duyusal girdilerin temsil ettiği nöral enerji tarafından “çarpıtıldığı” düşünülmektedir. Subjektif
zamanın, fiziksel zamandan sapması, çoğunlukla dış uyaranların duyusal özelliklerine (örneğin; boyut,
parlaklık, hız, vb.) bağlanmıştır. Ancak, zamanı deneyimleyen bizler, bu deneyimde nasıl bir rol (eğer bir rolümüz
varsa) oynamaktayız?
Psikologlar ZHOU Wen, JIANG Yi ve Çin Bilimler Akademisi Psikoloji Enstitüsündeki meslektaşları, bireylerin
sosyal etkileşimlerin zamansal algılarını ve bireyler arasındaki farklılıklara bakıp, insanların sosyalleşmelerine, sosyal
doğalarına ve sosyal etkileşimlerinin her zaman olup olmadığına, aynı anda birden fazla yerde olabilme durumlarına
ve günlük hayatta ve sosyal yeterlilikteki (istikrarlı kişilik özelliği) bireyler arası farklılıklarına bakarak konuyu
araştırırlar.
Bu çalışmanın bir parçası olarak, katılımcılar iki ardışık olarak sunulan nokta-ışık hareket dizilerini incelediler. Biri;
yüz yüze iletişimsel etkileşime giren iki birim, diğeri de; rastgele düzen içinde iletişime girmeyendir.
İki hareket dizisinden biri 1000 ms (milisaniye), diğeri 400-1,600 ms içinde sunulur. Katılımcılardan daha sonra
hangi hareket sırasının daha uzun olduğunu göstermek için iki düğmeden birine basmaları istenir.
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Katılımcıların karar süreleri, “zamansal bir sıkıştırma etkisi”ni ortaya koyar: İletişimsel olarak etki eden özneleri
gösteren hareket dizilerinin, iletişim halinde olmayanlarla karşılaştırıldığında, sürenin anlamlı olarak daha
kısa olduğu görülmüştür.
Hareket dizileri baş aşağı gösterildiğinde, orijinal dik hareket eden birimler arasında bir zamansal gecikme
eklendiğinde ve her bir göstergede dik duran iki birim, zıt yönlerde karşı karşıya kalacak şekilde mekansal olarak
değiştirildiğinde etki ortadan kalkar.
Başka bir deyişle, zamansal sıkıştırma etkisi, iki maddenin hareketleri arasındaki mekansal-zamansal
korelasyona bağlı değildir. Peki bu, gözlemcinin sosyal yeterliliğinin açığa çıkışı olabilir mi?
Araştırmacılar, katılımcıların sosyal yeterliliğini Otizm Spektrum Katsayısı ile bunu şu şekilde değerlendirirler:
Sosyal açıdan daha az yetkin bireyler, sosyal olarak yetkin olanlardan daha az hassas, duyarlıdırlar. Sosyal yeterlilik,
bir kişinin endojen (iç kaynaklı) oksitosin seviyesine bağlanmıştır.
Araştırmacılar, ayrıca, intranasal (burun boşluğu içinde) oksitosin uygulamasının sosyal olarak daha az yetkin
bireylerde “zamanı sıkıştırma etkisi”ni desteklediğini gösterir.

Buna karşılık, genel olarak daha yüksek endojen oksitosin düzeylerine sahip olan sosyal yeterliliğe sahip
bireylerde, etken madde “atosiban” olarak adlandırılan bir karşıt oksitosin uygulanmasının ardından bu etki
azalmıştır (Deney 6).
Bu bulgular, subjektif zamanın özelliğini vurgulamakta ve zamanı kişilik faktörlerine ve onların nöroendokrin
(sinir hücreleri ve hormonlar) kökenlerine kadar inip izlemeye yönelik ilk çalışmadır.
Araştırmacılar, bu çalışmaları ile, bireysel düzeyde karmaşık sosyal etkileşimlerin otomatik işleyişini incelemeye ve
yönetmeye bir yol açmaktadır ve otizm spektrum bozukluğuna gibi sosyal bozukluklara sahip olan bireylerin bundan
yararlanmalarına da vesile olmaktadırlar.
Çeviren : AylinER
https://neurosciencenews.com/oxytocin-social-interaction-9145/
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İnsan Bedeni Anten Olarak Alıcı-Verici

Fiziksel beden çok yönlü bir anten sistemidir. Kemik şeklimizden hücre şekillerimize kadar oluşan tüm şekillerduruşlar, sağlığımızı ve iyilik durumumuzu kökten etkileyebilir. Bedenin belirli ritüel duruşları, belirli frekanslara
“uyum sağlama”ya yardımcı olur. Keza, hücrelerimizde meydana gelen konformasyonel (uyuşumsal) şekil
değişiklikleri, besinlerin-yapı maddelerinin dağıtımını ve toksinlerin sistemimizden atılmasını kolaylaştırır.
Ritüel vücut duruşları genellikle iki şekilde ortaya çıkar: uzun süre yapılan yoga duruşları gibi duruşlar ve Tai Chi’de
bulunanlar gibi, bir önceki pozisyondan gelen ve anlık olarak yapılan, hafif ve akıcı hareketlerle oluşturulanlar. Statik
pozisyonlar televizyona yerleştirilen iki kollu anten gibidir. Belirli bir kanalın daha iyi alınmasını sağlamak için,
belirli bir konuma yerleştirilir ve öylece sabit kalır. Vücudu susturup, dingin hale getirmek ve değişik bir pozisyona
girmek en az on beş dakika sürer. Daha akıcı hareketler radyo tarayıcısına benzer. Antenin konumunu sürekli
değiştirerek, seri veya aynı anda birden fazla frekans alınabilir.
Antenin Dünya düzlemine uyumu, antenin bir alıcı-verici /verici-alıcı olarak ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. En
yaygın anten türü “dipol” olarak adlandırılır, çünkü merkez noktasından, kutbun her bir ucuna doğru yayılır. Her uç
bir karşı yük (elektrik yük) taşır. Telsiz operatörleri, ne tür bir frekansı transceive (alıp-verip/ verip,alıp) etmek
istediklerine bağlı olarak antenlerini dikey, yatay veya 45 derecelik bir açıyla yönlendirirler. Duada kullanılan birçok
ritüel duruş aynı zamanda vücudu bu konfigürasyonlarda yönlendirir, uyumlar.
Örneğin; İslami gelenekte namaz, katılımcının önce ayakta durmasını, sonra eğilmesini, sonra da başını iyice alçaltıp,
secdeye gitmesini ve kalçanın yukarı kalkmasını gerektirir. Ayakta durarak beden dikey bir anten haline gelir. Eğilme
ile, kombine dikey ve yatay bir anten ve başı eğerek de açılı bir anten oluşur.
İnsan vücudu, bağırsak bölgesinden baş ve ayaklara doğru yayılan ve / veya her bir ele doğru uzanan bir çift kutuplu
anteni oluşturan kristal bir kafestir. Baş ve ayaklar, her bir el gibi karşı elektrik yükü taşır. Elektrik enerjisini mekanik
enerjiye dönüştüren “Piezo kristalleri” kemiklerde, bağırsaklarda, bağlarda, tendonlarda ve kıkırdakta bulunur.
Vücut aynı zamanda sıvı kristaller ve minerallerle dolu bir kafestir. Vücudu farklı pozisyonlarda tutmak, kristal
kafesin, hangi frekansları alıp ve verdiğini etkileyerek, dünya düzlemine-seviyesine uyumlanmasını değiştirir.
Değişen pozisyonlar, ayrıca, frekans seçiminde önemli bir parametre olan antenin uzunluğunu da etkiler.
Antenin etrafındaki toprağın-arazinin durumu da antenin ne kadar iyi frekans alıp verdiği ve verip aldığını belirler.
Zengin toprak, antenin yayma yeteneğini ve antenin alabileceği frekans aralığını artırır. Belki de Tai Chi yapan bir
çok kişi egzersizlerini bir park ortamında yapmayı bu yüzden tercih etmektedir. Yayın yapan yayın mühendisleri,
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belirli dizilerde,/yelpazede çoklu antenleri kullanmanın da alıcı-verici yeteneğini geliştirdiğini uzun zamandır
biliyorlar. Tai Chi ya da meditasyon yapan gruplara katılmakla da aynı etkiye sahip olunuyor.
Hücre zarları sıvı kristal yapılardır. Vücuttaki her bir tek hücre çok küçük, çok kısa bir antendir. Çok kısa olduğu
için, alıp-verdiği frekans da çok yüksektir ve enerji ile yüklenir. Bireysel olarak, her bir hücre ya bir yayın anteni
görevi görerek, durumunu iletir ya da ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmek için bir alıcı anten görevi görür. Toplu olarak,
benzer hücreler kendi eşsiz, kendine has sinyaller iletirler.

Örneğin; karaciğer hücreleri dalak hücrelerinden biraz farklıdır. Bireysel olarak, her bir karaciğer hücresi kendi
sinyalini alıp, verir, fakat tüm karaciğer hücreleri bir bütün olarak, aynı frekansta çalışan büyük bir anten gibidir. Bu
durum, akupunkturda kullanılan prensibin temelini teşkil eder. Eski Çin tıbbında, karaciğer anatomisi, Batı
anatomisinin kabul ettiği gibi vücudun sadece bir yerinde bulunan tek bir organ olarak görülmemektedir. Eski Çin tıp
felsefesinde, “karaciğer”in, tüm vücut sistemi içinde belirli bir enerji veya titreşim yaydığı kabul edilir.
Yakın zamana kadar, biyoloji, hücresel iletişim için birincil mekanizma olarak kimyasal reaksiyonları kabul etmiştir.
Ancak son zamanlardaki çalışmalar, kimyasal etkileşimden hemen önce bir elektromanyetik (EM) frekansın
iletildiğini göstermektedir. Bu, hücrenin yüzeyinde bulunan reseptör (alıcı) moleküllerinin konformasyonel
(uyuşumsal) şekil değişikliği ile sonuçlanır.
Bu şekil değişimleri, “Duyguların Molekülü” adlı kitabı da yazan Uluslararası Biyoloji Doktoru Dr. Candace
Pert’in, ve “İnancın Biyolojisi” adlı kitabı yazan Uluslararası Biyoloji Doktoru Dr. Bruce Lipton’ın da ilgisini
çekmiştir. Reseptörler uyarılığında, titreşirler ve kendilerini belirli şekillerde ortaya koyarlar. Bu, alıcıvericinin frekansını değiştirir. Lipton’a göre, bu, “sanal bir bilgi ahenksizliği yaratır” ve hücre belirli frekansları
“davranışsal sinyaller” şeklinde filtreler”.
Dr. Pert, reseptörleri, “anahtar delikleri” olarak ifade etmekte. Şekil değiştirdiklerinde, sadece belirli moleküller
bunlara girebilir ve hücreye uygun kimyasalları verebilirler. Hücresel düzeyde konformasyonel (uyuşumsal) şekil
değişikliğini anlamak, biyolojiye, enerjisel bir yapı olarak vücut üzerinde tamamen yeni bir bakış açısı verecek,
tamamen kimyasal değişimlere dayanan etkileşimler yerine, titreşimsel bir tıp çağına, titreşimsel tedaviye doğrudan
gidilmeye yol açacaktır.
Çeviren: AylinEr
http://www.cuyamungueinstitute.com/articles-and-news/how-the-human-body-antenna-transceives-informed-energies/
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İkinci Bir Beyniniz Var ve Artık Bu Sayede Nasıl Dışkıladığınızı
Biliyoruz
Tuvalete gitmeden bir kez daha düşünün

Bilim insanları ilk defa dışkılama esnasında nöronal ateşlemenin belirgin modelini gözlemlediler- üstelik bu sadece
beyninizde de olmuyor.
Enterik sinir sistemi, namı- diğer “ikinci beyniniz”, sindirim sisteminizin kontrol edilmesini sağlayan milyonlarca
nörondan oluşan örgüsel bir ağdır. Fareler üzerinde yapılan yeni araştırma bu “beyin hücreleri”nin ateşlenerek
rektumunuzun işlevini yerine getirdiğini göstermiştir.
Avustralya Flinders Üniversitesi’nden nörofizyolog Nick Spencer: “Bu bulgular, periferik sinir sistemindeki
nöronal aktivitenin daha önce bilinmeyen bir modelini ortaya koymuştur.”
Enterik sinir sitemi, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sisteminden ayrı olduğu için periferaldir.
Hep birlikte bedensel aktivitemizin çoğunluğunun kontrol edilmesine ve düzenlenmesine yardımcı olurlar. Ama hem
merkezi sinir sistemi ile iletişime geçen hem de enterik sinir sisteminin, sindirim sistemini özerk olarak kontrol
etmesini sağlayan ikinci beyin hiç de tembel değildir.
Spencer: “İkinci beyin gerçekten başlı başına bir beyin” diyerek, bazı araştırmalarda enterik sinir sisteminin
“birinci beyin” olarak kabul edilebileceğinin belirtildiğinin altını çizmektedir.
Sindirim sistemi, beyinden ve / veya omurilikten bağımsız olarak çalışan kendi sinir sistemi olan tek iç organdır.
Ötanazi uygulanan farelerin rektumlarının incelendiği son çalışmada, bilim insanları bu sistemin memelilerde nasıl
işlediğine netlik kazandırdılar.
Araştırmacılara göre, fare rektumundaki enterik sinir sisteminde yaklaşık olarak 400bin nöron bulunmaktadır.
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Spencer: “Sindirim sisteminin en gizemli noktalarından bir tanesi (bağırsak duvarında yer alan) bu kadar
büyük enterik nöron popülasyonunun, düz kas hücrelerininin kasılmalarını sağlayan aksiyon potansiyellerini
ateşlemesidir; ki bu da rektum içindeki dışkının ilerlemesini sağlamaktadır.”
Yüksek rezonanslı nöronal görüntüleme ve elektrotlar kullanılarak, hayvanların düz kas dokularından elektriksel
impulslar kaydedildi ve araştırmacılar, bağırsaklarda kas kasılmasını destekleyen milyonlarca hücre içeren nöronal
ateşlemenin ritmik modelini buldular.
Araştırmacılar bunun, memelilerdeki periferal sinir sistemindeki nöronal aktivitenin büyük modelini gösterdiğini
söylediler. Bu ilk defa gözlemlenmiştir.
Merkezi sinir sisteminde bu şekilde ritmik ve senkronize nöron ateşlenmesi daha önce gözlemlenmiştir. Ama enterik
sistemindeki bu tekrarlayan patlamaların fark edilmesi yeni bir şey. Bu da ikinci beynin “düşüncelerini” nasıl
uygulamaya koydurduğunu anlamamızı sağlayan yeni bir pencere.
Spencer: “Söz konusu organın nasıl işlediğini anlamadan hastalıkların tedavisini anlamaya çalışmak için henüz
erken. Bu çalışmaya kadar enterik sinir sistemindeki geniş nöron popülasyonlarının, bağırsaklardaki
kasılmalara nasıl neden olduğuna dair hiç kimsenin bir fikri yoktu. Artık enterik sinir sisteminin sağlıklı
koşullarda nasıl çalıştığını bildiğimize göre, bundan faydalanarak kalınbağırsak boyunca disfonksiyonal
nörojenik motor modellerin nasıl ortaya çıktığını bulabiliriz. Kronik kabızlık tüm dünyada pek çok kişinin
sorunu ve sıklıkla kalınbağırsaklardaki kötü taşımadan kaynaklanmaktadır.”
Bulgular JNeurosci rapor edilmiştir.
Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE
https://www.sciencealert.com/you-have-a-second-brain-we-now-know-how-it-makes-you-poop-enteric-nervous-system

Geyik Kenesi İnsan Kanıyla Besleniyor
İşte çiftliğimizdeki en güçlü hayvan-bir geyik kenesi insan kanıyla tıka basa doyuyor.

Tabi ki bu kadar güçlü olan kenenin kendisi değil, ama Borrellia burgdorferi denilen spiroket bakterisinden
kaynaklanan Laym hastalığını bulaştırabilir. Belki biliyorsunuzdur Laym hastalığı korkunç bir hastalıktır. Teşhis
edilmesi ve tedavisi zordur. Kene salyası tarafından bir kez bulaştırıldığında, solucanımsı burgdorferi bakterisi hızlıca
insan bedenine özellikle eklemlere, kalbe ve beyne yayılır. Bundan sonra da eklem ağrıları, felç, inme, hafıza kaybı
ve aşırı yorgunluk gibi semptomlara neden olur. Kene salyasının antikor bastırıcı özelliği ve de burgdorferi
bakterisinin antikor saklama özelliği dolayısıyla, bağışıklık sistemimiz hastalıkla savaşmak üzere gerekli antikorları
üretemez. Süresi henüz tam olarak bilinemese de, burgdorferi tarafından tetiklenen bağışıklık sistemindeki bir
problemle bağlantılı olduğu düşünülmektedir ve çok ağır bir tedavi sonrası tüm bakteriler yok edilmiş bile olsa, bu
felç edici semptomlar 2 yıl süreyle devam edebilir. Çok kuvvetli bir parazittir ve her hangi bir süre Connecticut’ta
yaşamışsanız, en az 1 ailenin keneyle taşınan bir hastalıktan dolayı çok zor dönemler geçirdiğine şahit
olmuşsunuzdur.
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Ama geyik kenesinin çiftliğimizdeki en güçlü hayvan olmasının nedeni Laym hastalığı değil.
Hayır. Nedeni Laym hastalığı değil. Laym hastalığı! (Çeviri içinde italik olarak yazılıp, ünlem işareti konulan
kelimeler, orijinal metinde de koyu, italik yazılmış ve ünlem konulmuştur; metafor olarak kullanılmıştır. Ç.N.)
Nasıııl?
Laym hastalığı bakteriden kaynaklanan fizyolojik bir hastalıktır ve vücudunuza keneler tarafından taşınır.
Laym hastalığı! ise zihinsel bir hastalıktır ve vücudunuza insanlar tarafından taşınır.
Laym hastalığı! , Laym hastalığının düşüncesidir. Laym hastalığının ve kana susamış geyik kenelerinin ve
garip burgdorferi bakterilerinin HERYERDE olduğu (size ve çocuklarınıza her yerde her zaman bir tehdit oluşturur)
bir dünyanın zihinsel yapılanmasıdır. Laym hastalığı! bulaşıcı bir mem’dir, (kültürel araçlar vasıtasıyla kolayca
yayılan, özellikle çocukları ve kolay etkilenen insanları etkileyen zararlı ve yaygın bir düşünce ya da düşünce şekli)
kelimenin gerçek ve güçlü anlamından bahsediyorum; her gün sosyal medyada gördüğümüz karikatürleştirilmiş
anlamından bahsetmiyorum. Memler insan beyninde yaşayan ve kendi kendini idame ettiren fikirlerdir. Herhangi bir
bakteri yada virüs kadar canlıdırlar ve sosyal yaşamlarımızın her alanını etkilerler.
Ne demek istiyorum? Laym hastalığı! memi bulaşan aileler çocuklarının ağaçlarımızın arasında oyunlar
oynamalarına, dolaşmalarına izin vermezler. Yani mem bulaşan komşularımız kelimenin anlamıyla yüz binlerce dolar
harcayarak uçamayan hayvanlarla aralarına duvarlardan bölmeler yaptırıyorlar; buna nehir bariyerleri de dahil.
Köpeğimiz ölü bir rakun bulduktan birkaç saat sonra, köpeğimizi sevdikleri için çocuklarının kuduza (Laym değil
belki ama ona yakın bir hastalık) yakalanmış olabileceğinden korkan mem’den enfekte olmuş aileler bize dava
açtılar. Uydurmuyorum, gerçekten. Bu yazıyı okuyan başka mem bulaşmış kişilerin de bana eposta
göndereceklerinden eminim.
Connecticut, Fairfield İlçesi vahşi doğasında, bazı nedenlerden dolayı doğaya yakın olmak istiyen çok fazla zengin
insan yaşamaktadır ama bunlar aynı zamanda doğa! ölümünden de korkuyorlar: doğanın riskli bölümleriyle ilgili
beynimizi enfekte eden memler; tıpkı Laym hastalığı!, kuduz! veya kır kurdu! memleri gibi. Ama bu, onların gerçek
tehlike oluşturmadıkları anlamına gelmez. Laym hastalığı gerçektir ve gerçek risktir. Kuduz da öyle. Kır kurdu da
öyle. Ama sosyal hayatlarımız, gerçek yaşamdaki gerçek riskler tarafından yönetilmezler. Sosyal yaşamlarımız
memler tarafından kontrol edilirler. Metaoyunlar tarafından kontrol edilirler. (metaoyun: rakibim acaba hakkımda ne
düşünüyor diye düşünmeyi içeren stratejik oyunlar) (oyuncunun bilip de karakterinin bilmediği bilgiyi, karakterin
kullanmasına verilen terimdir. )
Bunu yazarken, korumuzdaki kır kurtlarının metaoyununu neden kaybettiklerini anlattığım Too Clever By Half’daki
gerçek yaşam bakış açısından faydalandım. Kır kurtları, biz evcil insanlarla kurdukları tüm direk etkileşimleri
kazanıyorlar çünkü bizden daha zeki ve cesurlar. Ama daha büyük meta oyunlarda kaybediyorlar çünkü kasaba
halkının, silahlı hayvan kontrol memurlarına ulaşabilme imkanı var. Eğer kır kurdu! memi yeterince sivil halka
hastalık bulaştırırsa, bu kontrol memurları gönülsüzce ve pişmanlık duyarak gerçek yaşamdaki kır kurtlarını
öldürmek zorundadır. Hem 4 ayaklı hem de 2 ayaklı tüm kır kurtları için ders çok basittir. Kasaba halkını
kışkırtmayın. Evet siz onlardan daha zeki ve cesursunuz. Anlık oyunları kazanabilirsiniz. Ama eğer kazanmanız çok
gözler önündeyse, meta oyunu her zaman kaybedersiniz. Her zaman.
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Burada çok daha geniş bir bakış açısı ve ders söz konusu. Bu hepimizin bakış açısı. Ben gibi siz gibi mem
bulaşmışların.

Çalılıkları temizlediğim ve keneden bol ortamlarda dolandığım çiftlikte geçen 8 yılımda 2 kez Laym hastalığı tedavisi
gördüm. Her ikisinde de kene yapıştı, çekip çıkardım ve doktora gittim. Her ikisinde de doktor Laym testi yapmaya
gerek bile görmedi. Bunun yerine antibiyotik yazdı çünkü yeterince erken teşhis ederseniz Laym ı yok edebilirsiniz.
Belki bende Laym vardı, belki de yoktu. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
Tamam. Anlıyorum. Doktorun Laym hastalığının gerçek riskini ölçüp hesaplamasının hiçbir avantajı yok çünkü
doktor Laym hastalığı ne kadar kötü ve etkili ise, Laym hastalığı! nın çok daha kötü ve etkili olduğunu zaten biliyor.
Doktor reçete yazdığında Laym hastalığını değil, Laym hastalığı! nı tedavi ediyordu aslında. Çünkü biliyordu ki,
Laym hastalığının doğru ve rasyonel tedavisi hiçbir şey yapmamak ya da daha fazla test yapmak bile olsa, Laym
hastalığı! nın en doğru ve rasyonel tedavisi derhal geniş spektrumlu antibiyotik vermekti. Bu çok basit. Hastalarını
enfekte eden memleri tanımayan ve de çocuğu bu korkunç hastalığa! maruz kalmış bir annenin çırpınan bakışları
karşısında anlayışla başını sallayıp, hastalığın gerçekliğine aldırmadan gereğinden fazla reçete yazmayan bir doktor
bu camiada çok uzun süre barınamaz. Bu modern sağlık hizmetlerinin meta oyunu.

Ditto Finans Danışmanlarıyla Birlikte
Müşterilerini enfekte eden memleri tanımayan iş adamları bu camiada uzun süre yaşayamazlar. Bu memlerin gerçek
olmadığı anlamına gelmez. Tıpkı Laym hastalığının da kesinlikle doğru ve gerçek olması gibi iş dünyasındaki
memler de gerçektir. Ama doğru ve gerçek olan şeyler bizim davranışlarımızı belirlemezler. Davranışlarımızı güden
şey mem! dir. Finansal bir danışmanın, müşterisinin ABD’nin yüksek hisse değerleri piyasasına maruz kalmasının
gerçek portfolyo riskini ölçüp hesaplamasının hiç avantajı yoktur çünkü gerçek portfolyo riski, müşterinin enfekte
olduğu dinamik risk! değildir. Yani bütün finansal danışmanlar, müşterilerine çok fazla ABD yüksek hisse değerleri
278

piyasasını reçete ederler. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Bundan hoşlanmıyoruz. Tıpkı hiçbir doktorun çok fazla
antibiyotik yazmaktan hoşlanmaması gibi. Ama yine de yapıyoruz..
Tıpkı Hyman Roth’un Michael Corleone’ye dediği gibi, seçtiğimiz iş bu. Bu modern yatırım yönetiminin meta
oyunu.
Ama dediğim gibi aslında bundan daha fazlası.
5 yıl önce sermaye piyasasından bahsetmek için “Epsilon Teorisi” ne başladım; bu her zaman beni çalıştıran esas şey
ve ne hakkında yazacağıma karar verme nedenim olacak. Ama piyasalarımızı enfekte eden memleri tanımak ve
duyurmak ne kadar önemliyse de, bundan daha önemli olan politikayı enfekte eden memleri tanımak ve duyurmaktır.
Pek çok okuyucuyu sinirlendireceğimiz konuya gelmeden önce ilk gözlem…Tanıdığım herkes, buna ben de dahilim,
memler hakkında sorular soruyor. Memlerin karar verme aşamasında üzerimizde etkisi olup olmadığı merak ediliyor.
Evet diğer insanlar üzerinde etkililer ama benim üzerimde değil. Ben bir mem enfeksiyonundan etkilenmeyecek
kadar akıllı ve bağımsız biriyim.
Hayır değilsin.
Eğer Epsilon Teorisi’nden bir şey anlamadıysanız, şunu anlayın o zaman: hepimiz fiziksel olarak – gerçekten
milyonlarca yıllık nörolojik evrim ile fiziksel olarak bağlantılıyız.- etkin mem girişine olumlu cevap verebilmek üzere
bağlantılıyız. Hepimiz mem girişine olumlu cevap verebilmek üzere gerçekten on binlerce yıllık kültürel evrim ile
programlanmış durumdayız. Memli biyolojik ve kültürel ortak yaşamımızın modern insan türünü tanımladığını
söylemek çok abartılı olmaz. Bu bir özellik, hata değil.
Ösosyal hayvanlar(koloniler halinde yaşayan hayvanlar), sürekli türler içi iletişim okyanusunda yüzerler. O yüzden
bu türler- karıncalar, beyaz karıncalar, arılar ve insanlar- bu gezegendeki en başarılı çok hücreli hayvan türleridirler.
Ösosyal hayvanların, bilgiyi depolama, okuma ve yayınlama yetenekleri vardır. (Evet. Ösosyal böcekler son derece
kompleks bilgi yapılarını toplu olarak hatırlayabilirler.) Ama ösosyal olmayan hayvanlar bunları yapamazlar. Bu
özellikler ösosyal hayvanların hem bulundukları ortamda hayatta kalabilmelerini hem de o ortama
hükmedebilmelerini sağlar. Herhangi bir ortamda bunu yapabilirler.

Bunun olumsuz tarafı ise, Hero!, Wizard! ve Enemy! nin diline, bir karıncanın kraliçesinin feremonlarına
katlandığından daha fazla katlanamıyor olmamızdır. Bunlar eski hikayeler ve yeni hikayeler de benzer. Memler
bizim tür olarak en büyük gücümüz, birey olarak ise en büyük zayıflığımız.
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Memler, Hikayeleri oluşturan şeylerdir.
Neyse ki, insan hayvanı kendinin farkında olan bir hayvandır. Çoğunlukla yani. En azından enfeksiyonumuzu
algılayabiliyoruz.

Eğer yarım saattir poker oynuyorsanız ve kimin enayi olduğunu hala anlamamışsanız, o sizsinizdir.
Öz farkındalık, sihirli bağışıklığın, diğer oyuncular tarafından etkilenmesi ve oynanması değildir. Tam aksine, eğer
tüm bunlara karşı bağışıklığınızın olduğunu düşünüyorsanız aslında özfarkındalıklı olmadığınızın karinesidir. (tersi
kesinlik kazanıncaya kadar geçerli olan kanıt) Bu aslında vatandaşlığı oynadığımız büyük poker oyununda enayi
olduğumuzun karinesidir. Hayır. Öz farkındalık, etki altına alındığının ve diğer oyuncular tarafından kendisine oyun
oynandığının kabul edilmesidir. Böylelikle nasıl etki altına alındığınıza ve sizinle oynandığına dair bilgiyi, KİŞİSEL
zihin özgürlüğünüzü korumak ve EN İYİ oyununuzu oynamak üzere kullanabilirsiniz.
Memlere duyarlı insan hayvanlar olarak doğamızı değiştiremeyiz ama kesinlikle çok daha iyi insan hayvanlar
olabiliriz; hem oyundaki oyuncular olarak hem de vatandaşlar olarak daha iyi insan hayvanlar olabiliriz. Kesinlikle
enayiler olmayabiliriz. Kesinlikle zihin özgürlüğünüzü kaybetmeyebiliriz. (Zihin özgürlüğü gerçekten önemli olan
tek özgürlüktür)
Peki, doğuştan içine batırıldığımız bu görünmez koskoca memler ve hikayelerden oluşan poker oyunu içinde enayi
olmaktan nasıl kurtuluruz? Öyle bir poker oyunu ki, biyolojik ve kültürel olarak oldukça kötü oynamak üzere
evrimleşmişiz.
İlk olarak ve en önemlisi, insan hayvanına mem girişinin ve bulaşmasının bir mantığı ve süreci olduğunu fark
edebiliriz. Epsilon Teorisi’nde çok güçlü bir bulaşma aracına odaklanmak istiyorum: Ortak Bilgi Oyunu. Ama tabi
bundan başkaları da var. Hayatımızı yönlendiren diğer tüm görünmez güçlerde olduğu gibi, bir kez altta yatan
gömülü memlere ve onların mantığına bakmaya başladığınızda, artık onları HERYERDE görmeye başlarsınız.
İkinci olarak da, Yapay Zeka’nın ve Doğal Dil İşleme(NLP) nin yeni araçlarını kullanarak mem girişini ve bulaşma
sürecini gözümüzde canlandırabiliriz. Ben buna Hikaye Makinası diyorum. Bu, hem politikanın hem de piyasaların
davranış faktörlerini anlamada çok faydalıdır. Peki görselleştirme neden önemlidir? Çünkü direk olarak
beyinlerimizin fiziksel bağlanmış olması gibi bağlantı kurar. Aslında görmek inanmaktır ve politik mem girişini ve
bulaşmasını size görsel kanıtlarla sunarak, sizlerin kapsamlı argümanımı kabul etmenizi sağlayabilirim. Bu yüzden
data görselleştirmesi çok önemli bir konudur. Bu yüzden de Ed Tufte benim kişisel kahramanımdır. (Optik İlüzyon /
Optik Gerçek)
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Daha genel olarak NLP, benim politik adayları ve olayları “karikatürleştirme” olarak tanımladığım şeyi
görselleştirmemizi sağlayabilir.

İkarus Moment’tan alıntı: Çizgi filmler sadece pozitif duyguları ve destekleyici sosyal davranışları harekete geçirmek
için yaratılmazlar. Hillary Clinton’un olumsuz karikatürleştirilmesi, Amerika politikasındaki son 100 yılın en kötü ve
en iyi hesaplanmış gambiti (rakibe karşı avantaj sağlamak için oyuncunun piyon veya diğer taşları feda ettiği açılış)
idi. Şüphesiz ki Clintonlar bununla başlarına çok büyük dertler açtılar. Hillary Clinton’dan başka, olumsuz karikatüre
dönüştürülebilecek daha uygun politik aday kim olabilirdi bilmiyorum. Ama Donald Trump’ın kendi karikatürlerini
yarattığı ve kucakladığı bir yerde, Hillary Clinton karikatürü felaket sonucunu yarattı. Günümüzde politik ve
ekonomik başarının anahtarı kendi karikatürünü kontrol edebilmekten geçer. Bu yüzden Trump kazandı.
Peki Hikaye Makinası bize son ABD başkanlık seçim kampanyasındaki mem yapılanması ve bulaşması hakkında
neler gösteriyor?

Yanda Hillary Clinton’a ait 124bin makaleden oluşan bir NLP analizi var.
Makalelerin çok fazla olmasından dolayı bu son derece yoğun bir harita. Ama düşüncelere göre kümeleri yeniden
renklendirerek ve sonra da negatif saldırı memlerini ayırarak analizi basitleştirebiliriz.
Aşağıdaki ise fikir haritası. Makalelerin %20si negatif, %45i nötr ve %34 ise pozitif.
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Aşağıdaki resim ise negatif saldırı memlerini ayırdıktan sonra yeniden yapılan hikaye haritası.

Şu ya da bu mem ile ilişkilendirilen makalelerin sıklığından ziyade, hikaye ağının yorumunda 3 önemli boyut vardır:
geometri, zaman dinamikleri ve etki. Yukardaki harita geometriyi vermektedir. Aşağıda ise zaman dinamikleri ve etki
üzerine en iyi görsel dağılım grafiğini görebilirsiniz. Her iki grafik arasında muhteşem bir mem bulaşma modeli
ortaya çıkıyor.
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Modern medyayı doğrudan düzenlemek-düzeltmek için hiçbir şey yapılamaz. Bunun yapılabileceğine inanmıyorum.
Aynı şekilde modern politik partilerin de düzeltilebileceğine inanmıyorum. Bu mümkün değildir çünkü hem medya
hem de politik partiler kurumsal kar ve kişisel irade içsel perspektifinden kırılmazlar, aksine gelişirler.
Medya ve politik partiler kurumsallaşmış kenelerdir ve kene işi daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı.
Mevcut yoğun politik parçalanma ve çatışma durumu, tüm profesyonel mem üretme varlıkları için çok stabil evrimsel
bir dengedir. Reytingler yükselir. Katılımcılar artar. Bağlılık ve katılım artar. Ev sahibi türler yorgunluk ve stres
belirtileri gösterir, ama ölümcül hiçbir şey yoktur. Eğer Trump olmasa, profesyonel mem üretme varlıkları
Trump yaratmak zorunda kalırdı.
Öyle de yaptılar zaten.
Mucize Trump ortaya çıktıktan sonra, profesyonel mem üretim varlıkları artık onu öldürmemek için dikkatli olmak
zorundalar.
Başarılı keneler ile kır kurtlarının sırları aynı: Her ikisi de meta oyununu çok iyi oynuyorlar ve devasa medya
kurumundan daha iyi meta oyun oynayan bir oyuncu yoktur.
Uzun zamandır memleri manipüle ediyorlar. Bu gerçekten onların işine çok yarıyor. Ama bizim için aynı şeyi
söyleyemeyiz.
Bizler kenelerin istilasına uğramış durumdayız.
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Evet kesinlikle bu fotoğraf çok korkunç. Ama en az bizim kulaklarımızı dolduran bu canavarlar kadar korkunç olmak
istedim. Çünkü bu resim ne kadar tiksindirici olsa da, bunlar köpeği öldürmeyecekler. Sadece onun duymasına zarar
verecekler ve beynini mahvedecekler.
Görmek inanmaktır. Bir kez mem girişini ve bulaşma sürecini görürseniz, bundan kurtulmak için her türlü adımı
atarsınız. Çok daha fazla kendinizin farkında olursunuz. Çok daha fazla zihinsel özgürlüğe sahip olursunuz ki bu da
mem enfeksiyonundan kurtulmanın en etkili yöntemidir.
Bizim yapabileceğimiz de bu. Epsilon Teorisi’nin yapabileceği bu: metindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol eden
kişi olmamak. Çünkü bu iş, emir-komuta haberlerinin olduğu dünyada aptalların işidir. Çünkü her duyduğunuz şey,
şu ya da bu hikayeye hizmet etmektedir. Kendi kendine hizmet eden politik ya da ekonomik görüş, cilalı bir “gerçek”
ile sunulmaktadır. Bize düşen şey, doğru olup olmadığına dair her hangi bir duygu yada görüş eklemeden neyin ne
olduğunu ölçmektir. Şimdiye kadar GİZLENMİŞ olan şeyleri görselleştirebiliriz. Böylelikle de anlık iletişim
oyununun ötesine geçip meta oyunu OKUYABİLİRİZ.
Çünkü aklınızı başınıza toplayacak kadar akıllısınız.

Bağırsakta Bulunan ‘İkinci Beyin’ Nöronları İlk Kez Gözlemlendi!
Flinders Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, insanın bağırsak sinir sisteminin mide-bağırsak yolundaki kasılmaları nasıl
koordine ettiğini gösteren eşsiz bir nöral motor ateşleme modeliortaya çıkardı.
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Uzun bir zamandır, insan sindirim sisteminin ikinci bir beyin olarak çalıştığı konusu konuşulmaktaydı. Çalışmalar
bağırsağın mesajları beyne gönderebileceğini ve hattâ gün içindeki seçimlerimizi etkileyebileceğini açığa çıkarmıştı.
Eşsiz Nöral Motor Ateşleme Modeli
Adelaide, Avustralya’da Flinders Üniversitesi’nden bir ekip, en sonunda bağırsakta, insan enterik sinir
sisteminin, nasıl gastrointestinal sistemdeki kasılmaları koordine ettiğini gösteren benzersiz bir nöral motor
ateşleme modeli gözlemledi. Flinders Üniversitesi’nde yapılan açıklamada şunlara değinildi: “Enterik sinir sistemi
(ENS) “ikinci beyin ” veya “bağırsak beyin”olarak bilinir. Çünkü beyin ve omurilik, merkezi sinir sisteminden
(CNS) bağımsız olarak çalışabilir.”
Enterik Sinir Sistemi (ENS), otonom sinir sisteminin ana bölümlerinden biridir ve gastrointestinal (sindirim
sistemi ile ilgili) sistemi kontrol eden ağ benzeri nöronlardan oluşur.Beynin haricinde, insan vücudunda bulunan
en büyük nöron topluluğuna sahiptir ve hattâ Merkezi Sinir Sistemi’den (CNS) önce evrimleşmiş olabileceğini
gösteren kanıtlardan dolayı “ilk beyin” olarak da adlandırılmaktadır.
Nörobilim çevresinde yayınlanmış ilk dergi vasfına sahip olan JNeurosci‘deki makalede, Tıp Fakültesi profesörü ve
Flinders Üniversitesi’nde Halk Sağlığı profesörü olan Nick Spencer şunları söylüyor: “Yeni bir nöronal
görüntüleme tekniğini, düz kasın elektrofizyoloji kayıtlarıyla birleştirerek, tekrarlayan patlamalar içinde
eşzamanlı olarak ateşlenen bir çok farklı nöron tipini içeren bir aktivite modeli açığa çıkardık.”
Bu çalışma, periferik sinir sisteminde, kolondan dışkı maddesini taşıyan motor komplekslerinin taşınmasından
sorumlu olan önceden bilinmeyen nöronal ritmik aktivite modelini göstermektedir.

Nörogastroenteroloji Tanıtımı
İkinci beynin geniş ve daha kapsamlı uygulamalarına yönelik son araştırmalar, bağırsak nöromüsküler
fonksiyonunda anormalliklerin ve karmaşık beyin-bağırsak etkileşimlerini çalışan, “Nörogastroenteroloji
Alanı” diye yeni bir alan tanıtırlar. Bu alanda keşfedilecek çok şey olmasına rağmen, bilim insanları şu
anda Enterik Sinir Sisteminin (ENS), vücuttaki serotoninin % 95’i gibi, insan vücudunun bir çok
nörotransmitterinden sorumlu olduğunu bilmekte.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ayrıca, beyin hasarı ve bağırsak hasarı arasında olağandışı, özel bir
bağlantıya işaret etmekte. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırmacı olan Alan Faden: “Bu sonuçlar,
beyin ve bağırsak arasındaki beyin travması sonrası sistemik enfeksiyonların artan oranlarını açıklamaya ve
yeni tedavi yaklaşımlarına olanak tanıyacak, beyin-bağırsak arasında güçlü iki yönlü bir etkileşim olduğunu
gösteriyor.”
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İnsan vücudundaki ikinci beyninin etkilerinin kapsamı hakkında daha fazla bilgi verildiğinde, “gut feeling/bağırsak
hissi-içgüdüsel duygu” ifadesi tamamen yeni bir anlam kazanmaya başlayabilir. Bu arada, “aç ve sinirli olma”
durumlarını da artık biraz daha ciddiye almaya başlayabiliriz.
Bu çalışma, Mayıs 2018’de Spencer’in ekibi tarafından yapılan kolon ile ilgili ikinci keşif. Washington Üniversitesi
ile yapılan bir işbirliği ile, Üniversite, ekibin, gastrointestinal koşullara karşı bir ilaç yerine potansiyel optogenetik
tekniklerin kullanılabileceği yeni bir atılım gerçekleştirdiğini de açıklıyor.
Çeviren : AylinER
https://interestingengineering.com/second-brain-neurons-located-in-the-gut-observed-for-the-first-time

Tarantula Nebula
Nefes Kesici: Tarantula Nebula’sının ve Onun Zengin Çevresinin En Net
Görüntüsü

160 000 ışık yılı uzaklıkta parıldayan Tarantula Nebula, Samanyolu’nun uydu galaksisi olan Büyük Macellan Gaz
Bulutu’nun (Large Magellanic Cloud) en muhteşem öğesidir. Şili’deki ESO Paranal Gözlemevi’ndeki VLT Ölçüm
Teleskobu bu alanı ve çevresini ayrıntılı bir şekilde görüntüledi. Yıldız kümelerine, parıldayan gaz bulutlarına ve
süpernova patlamalarından etrafa yayılanlara ait kozmik bir manzara görüntüsüne ulaşıldı. Tüm bu alana ait şimdiye
dek elde edilen en net görüntü bu.
Tarantula Nebula, 1000 ışık yılı uzaklıktadır ve uzak güney gökyüzünde Dorado takımyıldızında yer almaktadır. Bu
muhteşem nebula, yaklaşık 14000 ışık yılı uzaklıkta olan Büyük Macellan Gaz Bulutu’nun bir parçasıdır. Büyük
Macellan Gaz Bulutu, Samanyolu’na en yakın galaksilerden bir tanesidir.
Tarantula Nebula’sının merkezinde NGC 2070 denilen genç, dev bir yıldız kümesi bulunmaktadır. Burası yıldız
patlamaları bölgesidir ve yoğun çekirdeğinde (R136) bilinen en büyük ve parlak yıldızlar bulunmaktadır. Tarantula
Nebula’nın kendi parlaklığı ilk defa 1751 yılında Fransız astronom Nicolas-Louis de Lacaille tarafından
kaydedilmiştir.
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Tarantula Nebula’daki bir başak yıldız kümesi ise daha yaşlı olan Hodge 301dir. Hodge 301 içinde en azından 40
yıldızın süpernova olarak patlamış olduğu ve bölgeye gaz yaydığı tespit edilmiştir. Süpernova kalıntısına bir örnek
de, açık yıldız kümesi NGC 2060ı kapsayan süperkabarcık SNR N157B’dir. Bu yıldız kümesi ilk olarak 1836 da
İngiliz astronom John Herschel tarafından Güney Afika’da Ümit Burnu^nda gözlemlenmiştir. Herschel 18.6 inç
yansıtmalı teleskop kullanmıştır. Tarantula Nebula’nın dış kenarlarında meşhur süpernova SN 1987A nın yerini tespit
etmek mümkündür.
Tarantula Nebula’nın sol tarafında ise NGC2100 denilen, kırmızı yıldızlarla çevrilmiş mavi yıldızlar topluluğunu
gösteren çok parlak bir yıldız kümesi görülebilir. Bu yıldız kümesi 1826yılında İskoç astronom James Dunlop
tarafından keşfedildi. Dunlop kendi yaptığı 9 inç yansıtmalı teleskobu kullandı.
Görüntünün ortasında NGC2074 yıldız kümesi mevcut. Bu küme John Herschel tarafından keşfedilmiştir. Daha
yakından bakıldığında, karanlık deniz atı şeklinde bir toz yapı fark edilebilir: “Büyük Macellan Toz Bulutu’nun
Deniz Atı” Bu yaklaşık 20ışık yılı uzaklığında devasa bir sütun şekilli yapıdır. Bu uzaklık Güneş ve en yakın yıldız
Alpha Centauri arasındaki mesafenin neredeyse 5 katıdır. Bu yapı önümüzdeki birkaç milyon yıl içinde kaybolmaya
mahkumdur.
VST’nin OmegaCAM denilen 256 megapiksel özel dizayn edilmiş kamerası sayesinde bu görüntü elde edilebildi.
OmegaCAM den elde edilen görüntüler, 4 farklı renkli filtreden elde edilmiştir.
Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE
https://www.universal-sci.com/headlines/2018/6/2/breathtaking-sharpest-image-ever-of-the-tarantula-nebula-and-its-rich-surroundings

Ölünce Öldüğümüzün Farkında mıyız
Bilim insanları öldükten sonra öldüğünüzün farkında olduğunuzu söylüyor.
Philip Perry

Credit: Petr Kratochvil. PublicDomainPictures.net.
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Bir kişi ani kalp durması yaşarsa, bu ölüm zamanı olarak değerlendirilir. Bu, kalp atışını tahrik eden elektriksel
impuls’un sonlanmasıdır. Sonuç olarak, kalp kilitlenir. Kalbin durduğu an ölüm zamanı olarak değerlendirilir. Fakat
ölüm bilincimizi öldükten hemen sonra mı ele geçirir, ya da yavaşça gölge gibi mi içeri süzülür?
Bazı bilim insanları ölümün beyni nasıl alt ettiğine dair kavrayışlar elde etmeye çalışmak için ölüme yakın
deneyimler üzerinde (ÖYD) çalıştılar. Buldukları şey dikkate değer; beyin ölümünden biraz önce bir elektrik artışı
beyne giriyor. 2013 yılında Michigan Üniversitesi’nde farelerin kafalarındaki elektrik sinyallerini araştırmak için
yapılan bir çalışma, onların ölümden önce aşırı bir alarm haline geçtiğini buldu.
Bilim insanları azalmış kan akışının beynin içindeki anormal elektriksel davranış ile birlikte ÖYD’ye sebep
olduğunu düşünmeye başladılar.Yani stereotipik beyaz ışık tüneli nöral faaliyetteki bir yükselmeden türeyebilir. Dr.
Sam Parnia New York Üniversitesi Langone Tıp Okulu’nda kritik bakım ve diriltme araştırmasının direktörü.O ve
arkadaşları beynin tam olarak nasıl öldüğünü araştırıyorlar.

Credit: Getty Images.
Serebral korteksimiz muhtemelen ani kalp durmasından sonra 2 – 20 saniye daha faal oluyor.
Daha önceki çalışmada o, hayvan çalışmalarında ölümden önce ve sonraki anlara baktı. Ayrıca ÖYD’ler araştırdı.
Dr. Parnia Live Science’a ‘’Böyle deneyimleri olanlar bir çok kereler odanın etrafında süzüldüklerini ve bedenleri
üzerinde çalışan tıbbı ekipten haberdar olduklarını söylüyorlar’’ diyor.’ ’Onlar normal olarak bilemeyecekleri
doktorlar ve hemşirelerin çalışmalarını izlediklerini ve yapılagelen tüm konuşmaların ve görsel şeylerin farkında
olduklarını söylüyor ve tarif ediyorlar’.’
Tıbbi personel bunu teyid ediyor.O zaman teknik olarak ölmüş olanlar etraflarında olup bitenin nasıl farkında
olabiliyorlar? Dr. Parnia ‘’Nefes alma verme ve kalp atışları durduktan sonra bile 2 – 20 saniye kadar
bilinçliyiz’’ diyor. Bu, Serebral korteksin oksijensiz hayatta kalabileceği süredir. Burası beynin düşünme ve karar
verme bölümüdür. O, ayrıca duyularımızdan toplanan enformasyonun deşifre edilmesinden de sorumludur.
Parnia’ya göre bu süre içinde ‘’Tüm beyin kök reflekslerinizi kaybedersiniz -kusma refleksi, göz refleksi, hepsi
gider.’’ Serebral korteks’ten gelen beyin dalgaları duyulmaz olur. Böyle bir durumda bile düşünen organımızın
komple kapanması saatleri bulabilir.
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Genellikle kalp atmayı durdurduğunda birileri KAC (Kalp Akciğer Canlandırması) yapar. Bu, beynin normal
fonksiyonunu yapabilmesi için gereken oksijenin %15’i kadarını sağlayacaktır. Dr. Parnia, ‘’Eğer kalbi tekrar
attırmayı başarabilirseniz ki KAC’in amacı budur, beyin fonksiyonlarını yavaş yavaş geri getirmeye
başlayabilirsiniz’’ diyor.’’Ne kadar uzun süre KAC yaparsanız beyin hücrelerinin ölümü yine devam eder, fakat
daha düşük bir hızda devam eder’’

Credit: Getty Images.
KAC (Kalp Akciğer Canlandırması) bazı beyin fonksiyonlarının daha uzun süreli olarak sürdürülmesine yardım
edebilir.
Dr. Parnia’nın devam eden son çalışması ani kalp durması geçirip hayatta kalan bir çok Avrupa’lı ve Amerika’lıya
inceliyor.Dr. Parnia, ‘’Bir araştırmacı grubunun insanın aşk deneyiminin niteliksel doğası hakkında
çalışabileceği gibi, biz de ölüme giderken insanların yaşadığı deneyimlerinin tam özelliklerini anlamaya
çalışıyoruz, çünkü bu öldüğümüzde bizim de yaşayacağımız evrensel bir deneyimi yansıtacaktır’’ diyor.
Hedeflerden biri ani kalp durması ve canlanma esnasında beynin nasıl hareket ettiği ve tepki verdiğini gözlemek.
Beyni yeniden başlatmak için tam olarak ne kadar oksijen gerekir? Canlanmadan sonra beyin nasıl etkilenir?
Satırların altının çizildiği yerleri öğrenmek canlandırma tekniklerini geliştirebilir ki buda her sene sayısız hayatı
kurtarır.
Dr. Parnia, ‘’Aynı zamanda, biz ayrıca bilincin yok olup olmadığını ve öldükten sonra belli bir süre devam edip
etmediğini – ve gerçek zamanda beynin içinde neler vukubulduğunu – anlamak için ölüm şartlarında insan zihni
ve bilincini üzerinde de çalışıyoruz’’ diyor.
Ölüme Yakın Deneyiminin bilimsel perspektifi üzerinde daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyin:
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
http://bigthink.com/philip-perry/after-death-youre-aware-that-youve-died-scientists-claim
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Kötü Haberler Yayıldığında Histeri Haline Geliyor!

Özet: Araştırmacılar, potansiyel tehdit, tehlikeye yönelik olayların haberlerinin, kişiden kişiye aktarıldığında, daha
olumsuz, histerik ve yanlış bir hale geldiğini ortaya koydular. Çalışma, ayrıca, insanlara daha dengeli ve tarafsız
gerçekler sunulduğunda bile etkinin ortadan kalkmadığını da gösteriyor.
Warwick Üniversitesi’nin yeni araştırmasına göre, terörizm, hastalık salgınları, doğal afetler ve diğer
potansiyel tehditler hakkındaki haberler, kişiden kişiye aktarıldığında giderek daha olumsuz, yanlış ve
histerik hale geliyor.
Warwick’deki Psikoloji Bölümü’nden Profesör Thomas Hills’in liderliğindeki çalışma, halkın dikkatini
tarafsız ve nötr gerçeklere çekmenin bile paniğin bulaşma riskini azaltmadığını ortaya koyuyor.
Bu çalışma, korkunun, sosyal tehditin çoğlaması ve yayılmasındaki ve mesajların toplumda yayılması üzerine
de yeniden dengeli bilginin ortaya konmasındaki etkiyi inceleyen ilk araştırmadır.
Araştırma sonuçlarının, modern toplum için önemli yansımaları vardır – sosyal medyadaki hem meşru, hem de sahte
haberlerin sürekli olarak yayılması, söylentiler, retweetler ve mesajlar…
Araştırmacılar, 154 katılımcıyı sosyal medya üzerinden analiz ettiler. 14 gruba ayrılan ve zincirleme şekilde bilgi
aktarımı yapacak olan her gruptaki 8 kişiden ilk kişi dengeli, gerçek haberlere ait makaleleri okuyup, ikinci kişiye bu
haberle ilgili bir mesaj yazar, bu mesajı alan ikinci kişide bir sonraki kişiye o bilgiyle ilgili bir mesaj yazar.. Her bir
zincirdeki 6. kişiye, orjinal, tarafsız haber öyküsünün yanı sıra önceki kişiden gelen mesaj da verilir.
Her zincirde, korkulan, tehditkar konularla ilgili öyküler, kişiden kişiye aktarılırken, gittikçe daha da olumsuz ve
taraflı, etkilenmiş bir hal alarak, panik ve korkuya yol açar ve işin esası, orijinal tarafsız gerçekler yeniden ele
alındığında da bu etki hafiflemez.
Orijinal tarafsız bilgilerin, insanların giderek artan olumsuz bakışını azaltmada neredeyse hiçbir etkisi gözükmez.
Warwick Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Profesör Thomas Hills, şunları söylüyor:
Toplum, riskleri artırır. Bu araştırma, dünyadaki gerçek tehditlerin sürekli olarak azalmasına rağmen, dünyaMızın
neden giderek tehdit edici şekilde gözüktüğünü ve neden bu şekilde algıladığımızı açıklamakta. Aynı zamanda, bilgi,
ne kadar çok kişi tarafından paylaşılırsa, o kadar çok gerçeklerden sapabiliyor ve yanlışı düzeltmek de bir o
kadar zor olabiliyor.”
Çeviren : AylinER
https://neurosciencenews.com/crowd-hysteria-news-9281/
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Beyniniz Diğer İnsanların Kişisel Alanını Kendi Alanınız Gibi
Algılıyor
Yeni yapılan bir araştırmaya göre, insanlar diğer insanların peripersonal alanlarındaki uyaranlara
sanki kendi alanlarındaymış gibi tepki verebiliyor.
Kumamoto University.
Peripersonal Alan, beynin bedenimizin etrafında yarattığı alandır ve insanlarla ve
nesnelerle iletişimdeyken kullanılır. Araştırmacılar gösterdiler ki, primat beyindeki bazı
nöronlar, başka bir insanın peripersonal alanındaki ihlale, sanki kendi alanları tecavüze
uğramış gibi tepki veriyorlar. Peripersonal alandaki bu yeniden yapılanmanın insan
davranışını nasıl etkilediğini bulabilmek için, Kumamoto Üniversitesi’nden araştırmacı
Dr Wataru Teramoto, insanların yalnızken veya yanlarında biri varken, görsel veya
dokunsal uyaranlara verdikleri tepkileri değerlendirdi. Katılımcıların, partnerlerinin
peripersonal alanlarındaki uyaranlara da aynen kendi alanlarındaki uyaranlara
verdikleri hızda tepki verdiklerini gördüler.
Deney düzeneğinde, çok çeşitli deneylerde 3 tip uyaran kullanıldı: Sadece dokunsal(T-only), sadece
görsel (V-only) ve de görsel-dokunsal (VT). Katılımcılardan şu 3 uyarandan herhangi birine tepki
olarak, olabildiğince hızlı olarak sağ elleriyle bir düğmeye basmaları istendi: sol el işaret parmaklarında
bir titreşime, önlerindeki masaya yansıtılan hareketli bir diskin renk değişimine( beyaz renkten yeşil
rengi dönüşüm) veya bunların her ikisine de. Deneyler hem yalnız, hem bir partnerle hem de sahte
(lastik) bir kol ile gerçekleştirildi. Görsel uyaran katılımcının peripersonal alanının içinde veya dışında
ortaya çıktı. ( Dışında ortaya çıktığında partnerin peripersonal alanındaydı)
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RESMİN ALTINDAKİ YAZ

3 tip deneysel uyaran kullanıldı: sadece dokunsal(a), görsel-dokunsal (b) ve sadece görsel (c).
Katılımcılar ve (gerektiğinde)partnerler, karşılıklı ayakta durdular ve görüş mesafelerini sabit
tutabilmek için başlarını bir aparata dayadılar.(d) Bir projektör, tespit noktasının ve masa yüzeyinde
hareket eden dairenin görüntüsünü gösterdi.(d&e) Katılımcıların işaret parmaklarında görsel-dokunsal
bir uyarıcı vardı ve her hangi bir uyarım hissettiklerinde tepki düğmesine basmaları istendi.
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Aslında ilk deneydeki katılımcılar, kendilerine yada partnerlerine yaklaşan uyarıcıya çok daha hızlı
tepki verdiler. Yanlarında partnerleri yokken uzaklaşan uyarıcıya verdikleri tepki daha yavaştı. İkinci
deney, katılımcılar partnerlerini bilmedikleri zaman etki gösterdi. Bu deneyin sonucunda, bir partner
değil de, sahte (lastik) bir kol kullanıldığında peripersonal alan yeniden yapılanmanın olmadığı görüldü.
3. deneyde, katılımcı ve partner farklı beden bölümlerini kullandıklarında bile peripersonal alan
yeniden yapılanması görüldü.
Beyin sadece bize yaklaşan bir şeyi göstermekle kalmıyor aynı zamanda bunun başkasının başına ne
zaman geleceğini de bize bildirebiliyor. Bu deneyde gerçekleşen bazı durumları netleştirebilmek için
(mesela uzaklaşan uyarıcı üzerinde mesafenin etkisi veya belirli bir hareket yönünün tercih edilip
edilmediği) konu üzerinde daha fazla araştırma gerekmektedir.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://neurosciencenews.com/personal-space-9283/

ANT1 Gen Mutasyonu
ANT1 Gen Mutasyonu & Mitokondriyal Bozukluk ve Bipolar Rahatsızlık Arasındaki
Bağlantı

ANT1 genindeki mutasyonlar, beyindeki serotonin ve mitokondriyal sinyalleme arasındaki karmaşık etkileşim yoluyla
bipolar bozukluk oluşma risk doğurmakta. Resim:NeuroscienceNews.com Milena Menezes Carvalho / RIKEN Ulusal
Bilim Enstitüsü.
Özet: Araştırmacılar mitokondriyal disfonksiyonun (bozukluğunun), ANT1 mutasyonları olan farelerde serotonerjik
nöronların aktivitesini etkilediğini bildirmektedirler. Bulgular, bipolar bozukluğun kökenleri hakkında bilgi
sağlayabilir.
ANT1 genindeki mutasyonlar, beyindeki serotonin ve mitokondriyal sinyalleme arasındaki karmaşık etkileşim
yoluyla bipolar bozukluk için risk oluşturabilir. Bu iki yol (serotonin ve mitokondriyal sinyalleme), bipolar
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bozuklukta ayrı ayrı gösterilmiş, nörotransmiter serotonin seviyeleri ile mitokondriyal disfonksiyon
arasındaki bağlantı kurulamamıştı. Ancak, Japonya’daki RIKEN Beyin Bilim Merkezi (CBS) araştırmacıları,
mitokondriyal disfonksiyonun, ANT1 mutasyonları olan farelerde serotonerjik nöronların aktivitesini
etkilediğini bildirdiler.
Mitokondri, tüm hücrelere enerji sağlayan hayati organellerdir. Mikondriyal hasar ise, örneğin; bipolar hastaların
beyin görüntülemesinde ve post-mortem (ölüm sonrası) beyinlerde tespit edilir. Mitokondriyal hastalığı olan kişilerin
yaklaşık % 20’sinde manik ve depresif ataklarla karakterize olan majör bir psikiyatrik hastalık olan bipolar
bozukluk vardır.
Diğer yandan, bozuk serotonin seviyelerinin, bipolar bozuklukta rol oynayabildiğidüşünülmektedir. Çünkü,
serotonin seviyelerini hedef alan ilaçlar, bu durumu etkili bir şekilde tedavi eder.
CBS’deki araştırma grubunun başında olan Tadafumi Kato: “Çalışmamız, mitokondriyal disfonksiyonun
(bozukluğunun) bipolar bozuklukta serotonerjik nöronların aktivitesini değiştirebileceğini ve bu iki kanıtın ilk
kez bir biri ile ilişkilendiğine işaret ediyor.”
Araştırma, 8 Haziran’da Moleküler Psikiyatri dergisinde yayınlandı.
Çalışmaya, bipolar bozukluğu olanlarda ANT1 mutasyonlarını tanımlayarak başlanır. Japon Araştırmacı Tadafumi
Kato, ve meslektaşları daha sonra sadece beyinde ANT1 geni eksik olan farelere bakarlar. Mutant olmayan fareler ile
karşılaştırıldığında, ANT1 geni eksik olan bu farelerde mitokondri, kalsiyumu tutamaz ve daha çok sızdıran
gözenekleri vardır. ANT1-mutant (mustasyona uğramış) fareler davranış testlerinde daha düşük dürtüsellik
(dürtülerine hakim olamama) gösterir ve bununla beraber, beyinleri yüksek serotonin dönüşümü gösterir. Bu
hiper-serotonerjik durum, muhtemelen ANT1 geninin kaybı ve sonuçta da ortaya çıkan işlevsiz mitokondri ile
başlayan bir değişiklik zincirinin bir sonucudur ve dolayısıyla geliştirilmiş serotonerjik aktivite daha sonra bir
kısır döngü içinde mitokondriyi bozabilir.
Serotonerjik nöronların, Parkinson hastalığından etkilenen bir bölge olan “dorsal raphe” denen bir beyin bölgesinde
bozulduğu, bunun da köklerinin mitokondriyal bozukluklukta bulunabileceği başka bir durum olduğu tespit edilir.
Kato, ANT1 mutasyonu bipolar bozukluğa neden olmayabilir, ama ihtimalinin büyük olabileceğini, büyük bir risk
taşıdığını da dile getiriyor. Bu araştırma, mitokondriyal bozukluğu tedavi ederek, bir gün bipolar bozukluğun
da bugünün değişken serotonin hedefli ilaçlarından daha başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğine işaret
ediyor.
Çeviren : AylinER
https://neurosciencenews.com/mitochondria-bipolar-9306/

İnsan Bilincinin Seviyeleri
Enerji Seviyesi 20: Utanç
Utanç seviyesinde, utançtan dolayı bilinçli ölümü seçmek, ihtihar girişim olasığı vardır. Hepimizin
saygınlığımızı yitirme, küçük düşme, yok sayılma gibi korkularımız vardır. Utançta görünmez olmayı dileriz.
Tard edilme, sürgün, uzaklaştırılma gibi durumlar utanca tipik olarak eşlik eder. Sürgün-tard edilme, ölümle
eşittir.
Tüm kişilik düzeyini aşağı çekmesi nedeniyle, utanç diğer olumsuz duygulara karşı bir kırılganlık ile sonuçlanır
ve bu nedenle çoğu zaman yanlış bir gurur, öfke ve suçluluk üretir.
Utanca yol açan cinsel istismar gibi erken yaşanılan deneyimler, bu sorunlar terapiyle çözülmedikçe kişiyi bir
ömür boyu yanlış yorumlarda bulunmasına ve yolunu şaşırmasına neden olur. Utanç, Freud’un belirlediği gibi,
nevroz üretir. Duygusal ve psikolojik sağlığa zararlıdır ve düşük benlik saygısının bir sonucu olarak fiziksel
olarak hastalıklara sahip olma olsılığı yüksektir. Utanç, duyan kişi, utangaçtır, geri çekilir ve içe kapanır.
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Utanç, bir zulüm aracı olarak kullanılır ve utanan, kurban olduklarını hisseden kişiler genellikle kendileri de
acımasız hale gelip, zulüm edebilirler.
Utanç duyan çocuklar hayvanlara karşı ve birbirlerine karşı da zalimdirler. Bilinçleri sadece 20’li olanların
davranışları tehlikelidir. Paranoya yanı sıra suçlayıcı nitelikteki halüsinasyonlara eğilimlidirler; bazıları psikotik
olur ya da tuhaf suçlar işler.
Bazı utanç duyan bireyler mükemmeliyetçilik ve sert tutumla bu utançlarını telafi eder, kamufle eder ve tahrik
edilebilirler ve hoşgörüsüz olurlar. Bunun meşhur örnekleri ahlaki aşırılık yanlısı grupların oluşması. Onlar
bilinçli olarak utançlarını, kendilerini haklı hissedecekleri şekilde başkalarına saldırarak yansıtırlar.

Enerji Seviyesi 30: Suçluluk
Toplumumuzda manipüle etmede ve cezalandırmada yaygın olarak kullanılan suçluluk, pişmanlık, kendini
suçlama, mazoşizm ve kendini kurban hissetme-mağduriyet semptomlarının tümü bu gibi çeşitli ifade
şekilleriyle kendini gösterir. Bilinçaltındaki suçluluk, psikosomatik hastalık, kaza ve intihar davranışları ile
sonuçlanır. Pek çok insan tüm hayatları boyunca suçlulukla uğraşır, bazıları ise tamamen bunu reddederek
umutsuzca kaçmaya çalışır..
Yoğun suçluluk duymak ve suçluluğun egemen olması ile “günah” ile meşguliyet yaratır ve dinsel demagogtahrikçi şekilnde sık sık kullanılır.Örneğin; “günahtan kurtuluş” tüccarlığı, cezayla takıntılı olama gibi
durumlar oluşturur.
Suçluluk öfkelenin açığa çıkmasına da neden olur ve öfkelendiğinde de öldürmeye meyil eder. İdam cezası,
suçlu bir halkı mutlu etemenin bir örneğidir.

Enerji Seviyesi 50: Hissizlik-Cansızlık
Bu seviye yoksulluk, umutsuzluk ve çaresizlik ile ifadelenir. Dünya ve gelecek kasvetli görünür; Pathos hayatın
temasıdır. Çaresizlik halidir ve kurbanları, her yönden muhtaçtırlar, kaynaklardan yoksun kalırlar, bir başka
deyişle, kendilerinde mevcut olan kaynaktan yararlanacakları enerjiden yoksunlar.
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Dışardan gelen bir enerji ile ilgi gösterilemezse pasif intihar yoluyla ölüm meydana gelebilir. Yaşama arzusu
olmadan, umutsuz bakışlarla boş, uyaranlara tepkisiz gözlerle bakarlar ve hatta yiyecekleri yutmaya yetecek
kadar bile enerji kalmayabilir.
Bu seviye, evsizlerin ve toplumun terk ettiği dışladığı ve sahipsiz kişilerin seviyesidir. Aynı zamanda, kronik
veya ilerleyici hastalıklar yüüznden izole edilen yaşlıların ve diğerlerinin de kaderidir. Hissizler, cansızlar
bağımlıdırlar; Apati’deki insanlar, “ağır” ve etraflarındakilere bir yük olduklarını hissederler. Umudun
terkedilme seviyesidir ve çok azı gerçekten umutla bakma cesaretine sahiptir.

Enerji Seviyesi 75: Keder
Bu seviye, üzüntü, kayıp ve umutsuzluğun seviyesidir. Çoğumuz bunu belirli zaman periyodları için
deneyimledik, ancak bu seviyede kalanlar sürekli pişmanlık ve depresyon yaşarlar. Bu seviye, geçmişe dair yas,
matem, kayıp, vicadan azabı, içerir. Aynı zamanda, yaşam tarzlarının bir parçası olarak başarısızlığı kabul eden,
sürekli olarak kaybedenlerin ve kronik kumarbazların seviyesidir.
Erken yaşamdaki büyük kayıplar kederi pasif anlamada kabul etmeye iter ve bu da onları daha da savunmasız
bırakır. Sanki üzüntü hayatın bedeliymiş gibi hissedilir. Kederde her yerde hüzün görülür. Küçük çocukların
hüznü, dünya koşullarının hüznü, hayatın hüznü. Bu seviye, kişinin varoluş vizyonunu belirler. Sevilen birinin
kaybı, kendisinin kaybolmasıyla eşitlenir. Bu seviyede, bu tür duygusal kayıplar ciddi bir depresyonu veya
ölümü tetikleyebilir.
Keder, Yaşamın mezarlığı olmasına rağmen, Apatiden (hissizlik-cansızlık) daha fazla enerjiye sahiptir.

Enerji Seviyesi 100: Korku
Enerji seviyesi 100’de yaşama dair daha çok ibare, yaşam enerjisi vardır; tehlike korkusu sağlıklıdır. Korku,
sonsuz şekilde dünyanın çoğunu yönetir. Düşman korkusu, yaşlılık ya da ölüm korkusu, reddedilme korkusu ve
çok sayıda sosyal korkular çoğu insanın hayatındaki temel motivasyonlardır.
Bu seviyeden bakıldığında, dünya tehlikeli, tuzak ve tehditlerle dolu görünür. Korku, baskıcı totaliter
faaliyetlerin kontrolü için tercih edilen resmi bir araçtır ve korku ve güvensizlik, global ya da yerel pazarın
başlıca manipülatörlerindendir. Medya ve reklam pazar payını artırmak için korku’ya oynanır.
Korkular, insanın hayal gücü kadar sınırsızdır; kişinin odak noktası bir kere korku olduktan sonra, dünyasında
sonu gelmeyen korku dolu olayları besler. Korku, saplantılı hale gelir ve herhangi bir biçimde olabilir: ilişki
kaybı korkusu kıskançlığa ve kronik olarak yüksek stres seviyesine yol açar. Korku veren düşünce, paranoyaya
dönüşebilir veya nevrotik savunma yapıları oluşturabilir ve bulaşıcı olduğu için baskın bir toplumsal eğilim
haline de gelebilir.
Korku kişiliğin büyümesini sınırlar ve engeller ve baskıya yol açar. Korkunun ötesine geçmek için enerji
harcanır.Korkuları tarafından ezilenler, daha yüksek bir seviyeye ulaşamazlar. Toplumda da ezilenler,
korkularından kurtulmak için korkularını fethedecek güçlü liderleri ararlar.

Enerji Seviyesi 125: İhtiras-Arzu
Bu seviyede daha fazla enerji var; İhtiras, ekonomi dahil olmak üzere insan faaliyetinin geniş alanlarını motive
eder. Reklam verenler, içgüdüsel dürtülerle bağlantılı ihtiyaçlar için bizi programlamada ihtiraslarımızla
oynarlar. İhtiras, hedeflere ulaşmak veya ödüller kazanmak için büyük çaba sarf etmek için bizi harekete geçirir.
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Para, prestij veya güç arzusu, baskın yaşam motifi olarak Korku’nun üzerinde yükselenlerin çoğunun hayatlarını
yönetir.
İhtiras-Arzu, aynı zamanda,yaşamdan daha önemli bir özlem haline gelen bir bağımlılık seviyesidir. İhtiras
kurbanı, gerçekte onun temelindeki güdülerden habersiz olabilir. Bazı insanlar dikkati çekme arzu ve ihtirasına
bağımlı olurlar ve sürekli talepleri ile başkalarını kendilerinden uzaklaştırırlar. Cinsel onay arzusu ise, tüm
kozmetik ve moda endüstrisini ortaya çıkarmıştır.
Arzu, birikim, biriktirme ve açgözlülük ile ilgilidir. Ancak arzu, doymak bilmez bir enerji alanı olduğundan, bir
arzunun tatmine ulaşınca başka bir şey için tatmin olma arayışına girer. Multimilyonerler daha fazla para
kazanma konusunda takıntılıdırlar.
Arzu, açıkçası, apati ya da kederden çok daha yüksek bir durumdur. “Almak için” önce “isteme” enerjisine
sahip olmak zorundasınız. Televizyon, ezilen birçok insan üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, istekler aşılar ve
arzuları da, Apathy’den çıkıp daha iyi bir hayat aramaya başlama ölçüsünde harekete geçirir. İstekler, başarıya
giden yolun başıdır. Bu nedenle arzu, daha yüksek farkındalık seviyelerine giden bir sıçrama tahtası olabilir.

Enerji Seviyesi 150: Öfke
Öfke, yapıcı veya yıkıcı eyleme yol açabilir. İnsanlar, bir yaşam biçimi olarak Korku’nun üstesinden gelmek için
Apati ve Kederden uzaklaştıklarında, arzu etmeye başlarlar; Arzu, hüsrana yol açabilir ve bu da öfkeye neden
olabilir. Böylece öfke, ezilenlerin sonunda özgürlüğe ulaşmada bir dayanak noktası olabilir. Sosyal adaletsizlik,
mağduriyet ve eşitsizlik konusundaki öfke, toplum yapısında büyük değişikliklere yol açan büyük hareketler
yaratmıştır. Ancak öfke kendini en çok kızgınlık, ve intikam olarak gösterir ve bu nedenle de patlamaya hazır ve
tehlikelidir. Bir yaşam biçimi olarak öfke, rahatsız edici, patlamaya hazır ve saygısızlığa, adam yerine
konmamaya aşırı duyarlı olan kavgacı kişilerle örneklendirilebilinir.
Öfke, hayal kırıklığına uğramış istekten kaynaklandığı için, alt katmanındaki enerji alanına dayanır. Hayal
kırıklığı, arzuların önemini abartmaktan kaynaklanır. Kızgın kişi, sinirli bir bebek gibi, öfkeli hale dönüşebilir.
Öfke, bir kişinin hayatının tüm alanlarında erozyon etkisine sahip olan nefrete kolayca yol açar.

Enerji Seviyesi 175: Gurur
İnsanlar, daha düşük enerji alanlarının aksine bu seviyeye ulaştıklarında kendilerini olumlu hissederler. Benlik
saygısındaki bu artış, daha düşük bilinç seviyelerinde yaşanan tüm acılar için bir merhemdir.
Gurur, Utanç, Suçluluk ya da Korku’dan uzak bir seviyedir. Örneğin, bir denizci olmanın gururu, gecekondudaki
umutsuzluğa göre büyük bir sıçramadır. Gurur, genellikle iyi bir üne sahiptir ve sosyal olarak teşvik edilir; yine
de, bilinç seviyelerinin grafiğinden görüldüğü gibi, kritik düzey olan 200 seviyesinin altında kalmak için de
yeterince negatiftir. Bu nedenle, gurur, sadece düşük seviyeler içinde en iyi hissedilen seviyedir. Hepimizin
bildiği gibi “Fazla gurur, başarısızlık getirir,” “fazla gurur insanın gözünü kör eder” problem de mevcuttur.
Gurur, savunmacıdır ve kolay incinir, hassastır. Çünkü, dış koşullara bağlıdır, aniden alt seviyelere geri
dönebilir. Şişirilmiş ego saldırıya karşı hassas ve savunmasızdır. Gurur, zayıf kalır, çünkü gururunu kaybetme
korkusunu tetikleyen “utanma” tehditi ile heran devrilebilir, yerle bir olabilir.
Gurur bölücüdür ve hizipçiliğe yol açar; Sonuçları pahalıya patlayabilir. Gururları için sürekli olarak ölen ve
öldürülenler vardır ve bu da gururun milliyetçilik olarak adlandırılan bir yönüdür. Dinî savaşlar, politik terörizm
ve zulüm, Orta Doğu ve Orta Avrupa’nın korkunç tarihi, tüm toplumun ödediği gurur’un bedelidir.
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Gururun dezavantajı kibir ve inkardır. Bu özellikler gelişmeyi engeller; gururda,duygusal sorunlar ya da karakter
kusurları reddedildiğinden, bağımlılıklardan kurtulmak imkansızdır. İnkâr etmedeki bütün sorun gururun
kendisidir. Böylece gurur, gerçek gücü kazanmayı engeller.

Enerji Seviyesi 200: Cesaret
İlk önce 200 seviyesinde “güç” görünür. Denekleri 200’ün altındaki tüm enerji seviyelerinde test ettiğimizde,
kolayca doğrulanabileceği gibi, her şeyde zayıflık olduğunu görürüz. Herkes, 200’ün üzerindeki yaşam
destekleyici alanlara yanıtta güçlenir. Bu, yaşamın olumlu ve olumsuz etkilerini birbirinden ayıran kritik
çizgidir. Cesaret düzeyinde gerçek bir güç oluşumu gerçekleşir; bu nedenle, aynı zamanda bu
seviye,”güçlendirme” seviyesidir. Bu seviye,keşif, başarı, azim ve kararlılık alanıdır. Alt seviyelerde dünya,
umutsuz, üzgün, korkutucu veya sinir bozucu olarak görülür; ama bu seviyede, cesaret seviyesinde, yaşam,
heyecan verici, meydan okuyan ve teşvik edici gözükür.
Cesaret, yeni şeyleri denemeye ve hayatın değişimleriyle uğraşmaya olan istekliliği anlatır. Bu güçlendirme
seviyesinde, bir kişi ,yaşam olanaklarını etkili ve başarılı bir şekilde kullanabilir ve onlarla başa çıkabilir.
Örneğin, 200’de yeni iş becerilerini öğrenmek için enerji mevcuttur. Büyüme ve eğitim ulaşılabilir-varılabilir
hedefler haline gelir. Korkularla ya da karakter kusurlarıyla karşılaştıklarında, bunlarla yüzleşme ve gelişme
kapasitesi vardır ve endişe, evrimin daha alt evrelerinde olduğu gibi, gayreti ve çabayı bozup, engellemez.
Bilinçliliği 200’ün altında olan insanları yenen engeller, gerçek gücün ilk seviyesine evrilmiş olanlara teşvik
edici niteliktedir.
Bu seviyedeki insanlar, aldıkları kadar enerjiyi dünyaya geri verirler; Alt seviyelerdeki nüfusların yanı sıra
bireyler, karşılıksız olarak toplumdan enerji tüketir. Başarı, olumlu geri bildirim ile sonuçlandığından, kendini
ödüllendirmek ve kendine saygı giderek güçlendirir. Bu, üretkenliğin başladığı yerdir.
İnsanlığın kollektif bilinç düzeyi, yüzyıllar boyunca 190’da kalmıştır ve son on yılda sadece 204 seviyesine
kadar sıçramıştır.

Enerji Seviyesi 250: Nötr
Nötr olarak adlandırdığımız seviyeye geldikçe enerji çok pozitif hale gelir. Çünkü, daha düşük seviyelere hitap
eden konumsallıktan kurtulmakla özetlenir. 250 bilinç seviyesinin altında, siyah ve beyazdan ziyade karmaşık ve
çok faktörlü bir dünyada engel, ikilemleri görme ve katı pozisyonlara girmeye eğilim vardır.
Böyle pozisyonlar kutuplaşmayı yaratır, ve kutuplaşma da muhalefet ve bölünmeyi yaratır. Dövüş sanatlarında
olduğu gibi, katı bir pozisyon bir kırılganlık noktası haline gelir; bükülmeyenler kırılabilir. Nötr durum,
esneklikle yargısız, gerçekçi sorunların değerlendirilmesini sağlar. Nötr olmak, sonuçlara nispeten bağlı
olmamaktır; kendi istediğinin yapılmaması, korkutucu ya da hayal kırıklığ ya da bir yenilgi gibi görülmez.
Nötr düzeyde bir kişi şöyle diyebilir: “Peki, bu işi alamazsam, başkası olur.” Bu iç güvenin başlangıcıdır. Bir
şey kanıtlamak için uğraşmaz. İnişler ve çıkışlar, 250’nin altına düşülmediği sürece temelde kabul edilebilir bir
şeydir.
Nötr seviyesinde kişiler, iyi olma,refah, sağlıklı olma duygusuna sahiptir; bu seviyenin işareti, dünyada yaşamak
için kendine güvenen bir kapasiteye sahip olmadır. Bu seviye, “güvenlik–emniyet”seviyesidir. Nötr düzeyindeki
insanlarla birlikte olmak, etrafta olmak ve ilişki kurmak güvenlidir. Çünkü, çatışma, rekabet ya da suçluluk ile
ilgilenmezler. Onlar rahattırlar ve temelde duygusal olarak rahatsız edilmezler. Yargılayıcı değildir ve diğer
insanların davranışlarını kontrol etmeye gerek duymazlar. Buna karşılık, nötür kişiler özgürlüğe değer verdikleri
için onları kontrol etmek zordur.
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Enerji Seviyesi 310: İstekli
Bu çok olumlu enerji seviyesi, daha yüksek seviyelere açılan bir kapı olarak görülebilir. İşler, örneğin, Nötr
seviyesinde yeterli bir şekilde yapılırken, bu seviyede işler iyi düzeyde yapılır ve çabalanan şeylerde başarı
yaygındır. Büyüme, gelişme burada hızlıdır; Bu seviyedekiler, ilerleme için seçilmiş insanlardır. İstekli kişi, içsel
direncini hayata geçirir ve katılıma, ortaklıklara kendini adar. 200 kalibrasyonun altında insanlar eski kafalı, yeni
fikirlere açık olmama eğilimindedir. Ancak 310 seviyesi ile büyük bir açılım meydana gelir. Bu seviyede
insanlar gerçekten arkadaş canlısı olurlar ve sosyal ve ekonomik başarı otomatik olarak bunu takip eder. İstekli
kişiler, işsizlikten rahatsız olmazlar; hangi işi yapmaları gerekirse o işi dert etmeden kabul ederler ve kendileri
için bir iş ya da meslek işe yaratabilirler. Servis işlerinde ya da en alttaki seviyede bir işten başlamak onları kötü
hissetirmez. Başkalarına yardımcı olurlar ve toplumun iyiliğine katkıda bulunurlar. Onlar,kendi iç sorunları ile
yüzleşmeye istekli ve büyük anlamda öğrenme blokajları yoktur.
Bu seviyede özsaygı-kendine saygı yüksektir ve tanıma, takdir ve ödül biçimlerinde toplumdan gelen olumlu
geri bildirimlerle pekiştirilir. İstekli bilinçler, başkalarının ihtiyaçlarına karşı sempatik-olumlu ve duyarlıdır.
İstekli insanlar toplumun kurucuları ve katkıda bulunucularıdır. Sıkıntılardan geri dönme ve deneyimlerden
öğrenme kapasiteleriyle, kendilerini düzeltmeye eğilimlidirler. Gururdan kurtulmaya, kusurlarına dönüp
bakmaya ve başkalarından öğrenmeye isteklidirler. İstekli düzeyinde, insanlar mükemmel öğrenciler oluyor.
Kolayca eğitilebilirler ve toplum için kayda değer bir güç kaynağıdırlar.

Enerji Seviyesi 350: Kabul
Bu bilinç seviyesinde, kişi kendi yaşam deneyiminin tek yaratıcısı ve kaynağı olduğu anlayışıyla büyük bir
dönüşüm gerçekleştirir. Bu sorumluğu üstlendiğinde, kişi, yaşamın güçleriyle uyumlu bir şekilde yaşama
kapasitesine sahip olarak, belirgin bir gelişim seviyesi ortaya koyar.
200’ün altındaki seviyedeki tüm insanlar güçsüz olurlar ve kendilerini yaşamın merhametli elinde kurban olarak
görürler. Bunun nedenei, bu 200’ün altında kişilerin, mutluluklarının ya da sorunlarının kaynağının “dışarda bir
yerde” olduğu inancından kaynaklanmakta. Bu seviyede,kişi kendi gücünün farkında olarak, mutluluğun
kaynağının kendi içinde olduğunu bilir ve bu da onun muazzam bir sıçrama yapmasına neden olur. Bu daha da
evrimleşmiş aşamada şöyle olur: “dışarıda” diye adlandırdıklarımızla mutlu olmayız, ve Aşk, başka biri
tarafından verilen veya alınan bir şey değildir, Aşk, içimizdedir, içten yaratılır, açığa çıkar.
Kabul, apatinin bir belirtisi olan pasiflik ile karıştırılmamalıdır. Kabulde, hayatı olduğu gibi kabul edilir,bu
seviyedeki bilinçler, hayatı kendi istedikleri gibi olması için çaba sarf etmez. Kabulde duygusal sakinlik vardır
ve inkardan geçildiğinde algı genişler. Kabulde herşey, çarpık ya da yanlış yorumlama olmadan görülür. Böylece
kişi “resmin bütününü görebilme” becerisine sahip olur. Kabulde, esas olarak denge, oran ve uygunluk da
vardır.
Kabul düzeyindeki birey, doğru ya da yanlış olanı belirlemekle ilgilenmez, bunun yerine, sorunları çözmek ve
problemler hakkında ne yapılacağını bulmaya yönelir. Zorlu işler, bu bilinç seviyesindekilerde rahatsızlık veya
dehşete neden olmaz. Uzun vadeli hedefler, kısa vadedekilerinden önceliklidir; öz disiplin ve üstatlık öne
çıkmaktadır.
Kabulde, çatışma veya muhalefet ile kutuplaşmayacağız; diğer insanların yaptığımızla aynı haklara sahip
olduklarını düşünür ve eşitliği destekleriz. Bu düzey, ayrımcılığa veya hoşgörüsüzlüğe sahip değildir. Eşitliğin
çeşitliliği engellemediğine dair bir farkındalık vardır; Kabul reddetmez, kapsar, içine alır.
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Enerji Seviyesi 400: Mantık-Akıl
Alt seviyelerin duygusallığı aşıldığında, zeka ve akılcılık, rasyonalite ön plana çıkar. Akıl seviyesi, büyük,
karmaşık miktarlarda veriyi işleme ve hızlı, doğru kararlar verebilme yeteneğine sahiptir; ilişkilerin derecelerini
ve ince ayrımlarını, karmaşıklıklarını anlamak gibi.. Bu seviye, bilimin, tıbbın ve genel olarak artmış
kavramsallaştırma ve kavrama kapasite seviyesidir. Bilgi ve eğitim bu seviyenin sermayesidir. Anlama ve bilgi,
400 seviyesinin ayırt edici özelliği olan başarının ana araçlarıdır. Bu, Nobel Ödülü kazananların, büyük devlet
adamlarının, Yüksek Mahkeme yargıçlarının seviyesidir. Einstein, Freud ve tarihimizde yer alan diğer birçok
önemli figür bu seviyede bri bilince sahiptir.
Bu seviyenin yetersizliği;, semboller ile temsil ettikleri arasındaki farkı ve nedensellik anlayışını sınırlayan
nesnel ve öznel dünyalar arasındaki karışıklığı açıkça ayırt edememesidir.. Bu seviyede, ağaçlar için
ormanı gözden kaçıılabilir; kavramlar ve teorilermiçinde boğulup, temel noktayı kaçırmak son derece kolaydır.
Zekacılık-düşünselleştirme, kendi içinde bir son olabilir. Mantık sınırlıdır, çünkü özün ya da karmaşık bir
konunun kritik noktasını ayırt etme kapasitesine sahip değildir.
Mantığın kendisi hakikate rehber olamaz. Çok büyük miktarda bilgi ve dokümantasyon üretir, ancak verilerdeki
ve sonuçlardaki tutarsızlıkları çözme yeteneğinden yoksundur. Tüm felsefi argümanlar kendi başlarına ikna edici
gelir. Mantık, metodolojilerinin egemen olduğu teknik dünyada son derece etkili olmasına rağmen, daha yüksek
bilinç seviyelerine ulaşmada da çelişkili bir biçimde paradoksal olarak ana bir blokajdır, engeldir. Bu seviyenin
aşılması toplumumuzda nispeten nadir bri durumdur.

Enerji Seviyesi 500: AŞK
Bu seviye, AŞK, kitle iletişim araçlarında tasvir edildiği gibi bir şey değildir. Dünyanın genel olarak “Aşk”
olarak adlandırdığı şey, fiziksel çekim, sahiplenme, kontrol, bağımlılık, erotizm ve yenilik, tuhaflıkla bütünleşen
yoğun bir duygusallıktır. Hüsrana uğradığında da, genellikle maskelediği altta yatan öfke ve bağımlılık ortaya
çıkar. Bu tarz aşk, nefrete dönüşebilir, ortak bir kavramdır. Ancak Aşktan daha ziyade söz konusu olan şey,
muhtemelen bağımlılıktır. Nefret, Aşktan değil, gurur’dan kaynaklanır; bu tarz duyguların açığa çıkmasından
dolayı bir ilişkide muhtemelen hiç bir zaman Gerçek AŞK yaşanmamıştır.
500 seviyesi, koşulsuz, değişmeyen ve kalıcı bir sevginin gelişmesi olarak tanımlanır. Bu seviyede dalgalanma
olmaz. Çünkü, Aşık kişinin Aşkının kaynağı içinde, özüdür, o, dış etkenlere bağlı değildir. Aşk, bir varlık
halidir. Bu, affedici, besleyici ve destekleyici olan dünyayla bağlantı kurmanın bir yoludur. Aşk, entelektüel
değildir ve akılla alakası yoktur. Aşk kalbîdir. Diğerlerini yükseltme ve safiyane dürtüsü nedeniyle büyük
başarılar elde etme kapasitesine sahiptir.
Bu gelişim seviyesinde “özü ayırt etme” kapasitesi baskındır; Bir meselenin özü, odak noktası haline gelir.
Mantık atlanır, dikkate alınmaz. Mantık, yalnızca ayrıntılarla ilgilenir, oysa AŞK bütünleşir. Bütüne bakar.
Aşk, taraf seçmez, tavır koymaz, taraftan dolayı ayrım yapmaz,bu yüzden evrenseldir. Dolayısıyla, “diğeriyle
BİR olmak” mümkündür. Aşk, bu yüzden kapsayıcıdır, artan bir şekilde kendiğinden yayılma hissi yayar. Aşk,
tüm ifadelerinde yaşamın iyiliğine odaklanır. Olumsuzluğa saldırmak yerine, yeniden uygun bir bağlamda ele
alır.
Bu gerçek mutluluğun seviyesidir, ancak dünya Aşk konusundan çok etkilense de tüm uygulanabilir dinler 500
ya da daha yüksek bir değere kalibre olsa da, yiine de dünya nüfusunun sadece % 0.4’ünün bu evrim seviyesine
ulaştığını söylemek ilginçtir.
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Enerji Seviyesi 540: Neşe
Aşk giderek daha da koşulsuz hale geldikçe “içsel neşe-hakiki haz” yaşamaya başlar. Bu, keyifli bir olayda
dolayı oluşan ani neşe değildir; bu neşe,tüm olaylarla birlikte, sürekli eşlik eder. Neşe, herhangi bir dış
kaynaktan dolayı değil, varoluşun anında açığa çıkar. 540 seviyesi,ayrıca, şifa ve ruhsal temelli kendi kendine
yardım gruplarının-yardımlaşma gruplarının seviyesidir.
Seviye 540’dan itibaren olan seviyeler, azizlerin, ruhsal şifacıların ve gelişmiş ruhani öğrencilerin alanıdır. Bu
enerji alanının karakteristiği; muazzam bir sabır ve uzun süreli olumsuzluk karşısında sürekli olumlu bir tutumun
kapasitesine sahip olunmasıdır. Buseviyenin ayrıcalığı “merhamet”tir. Bu seviyeye ulaşmış olanların başkaları
üzerinde kayda değer bir etkisi vardır. Onlar, sevgi ve barış durumunu uyandıran uzun süreli açık görsel bir bakış
açısına sahiptirler.
500’lerdeki bilinç, dünyayı, görkemli güzellikte ve mükemmel bri şekilde yaratılmış olarak görür. Her şey
zahmetsizce, eşzamanlılık ile olur ve dünya ve içindeki her şey Aşk ve kutsallığın bir ifadesi olarak görülür. İlahi
iradeye teslim olunmuştur. Sıradan bri gözlemci tarafından mucizevi diye tanımlanan gerçekliğin geleneksel
beklentilerinin dışındaki fenomenlere-olaylara olanak sağlayan güce ve kuvveye sahip olan Varlık hissedilir. Bu
fenomenler, olaylar, bireyin değil enerji alanının gücünü temsil eder.
Kişinin bu düzeydeki sorumluluk duygusu, alt düzeylerde gösterilenlerden farklı bir niteliktedir. Kişinin, belirli
bireyler için değil, yaşamın yararı için bilinç durumunu kullanma arzusu vardır. Birçok insanı aynı anda sevme
kapasitesi, daha çok sevdiği, daha fazla sevmenin mümkün olabileceği keşfine eşlik eder.
Transformatif, dönüşütürücü br etkiye sahp olan “Ölüme yakın deneyimler” insanların 540 ile 600 arasında
enerji düzeyi ile deneyimlenir.

Enerji Seviyesi 600:Huzur
Bu enerji alanı, aşkınlık/fiziksel-madde seviyenin ötesini deneyimleme (transcendence), özgerçekleşim/ (self
realization)özünün farkındalığıyla yaşam ve Allah-şuur gibi terimlerle belirlenen deneyim ile ilişkilidir. Son
derece nadirdir, on milyon insandan sadece biri tarafından elde edilir. Bu duruma ulaşıldığında özne ile
nesne arasındaki ayrım kaybolur ve belirli bir odak noktası yoktur. Nadiren değil, bu seviyedeki bireyler,
kendilerini ortaya çıkaran mutlulukların olağan faaliyeti engellediği için kendilerini dünyadan uzaklaştırırlar.
Bazıları ruhsal öğretmenler olur; diğerleri insanlığın iyileştirilmesi için anonim olarak çalışırlar. Bazıları kendi
alanlarında büyük dahiler haline gelir ve topluma büyük katkılarda bulunurlar. Bu insanlar azizlerdir-velilerdir
ve sonunda resmi olarak veli-azizler olarak tanımlanabilirler, ancak bu seviyede resmi olarak, bilinen din yaygın
olarak aşılır, bunun yerine tüm dinlerde ortaya çıkan saf maneviyat yerini alır.
600 ve üzeri seviyelerdeki algı, bazen yavaş hareket halinde, zaman ve mekandan bağımsız, hiçbir şeyin durağan
olmadığı; herşey canlı ve ışıltılıdır . Bu dünya diğerleri tarafından görülen aynı dünya olmasına rağmen,
mükemmel bir şekilde koordine olmuş bir evrimsel dansla sürekli devinim halinde,her an yeni şende olduğu
algılanır. Bu müthiş vahiy, rasyonel olmayan şekilde gerçekleşmektedir ve bundan dolayı, zihinde
kavramsallaştırmayı durduran sonsuz bir sessizlik mevcuttur… Şahit olan ile şahit olunanın aynı Hüviyete sahip
olması; gözlemleyenin gözlemlenende yok olduğu.. Her şey, gücü sonsuz, zarif bri şekilde hassas, ancak çok
sağlam bir Varlık tarafından diğer her şeye bağlıdır.
Büyük sanat, müzik ve mimari eserlerin de ortaya konduğu 600 ile 700 seviye, bizi daha yüksek bilinç
düzeylerine geçici olarak taşıyabilir ve evrensel olarak ilham verici ve zamansız olarak kabul edilebilir.
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Enerji Seviyesi 700-1000: Aydınlanma
Bu, çokluğun çağlar boyunca takip ettiği manevi kalıpları,örüntüleri ortaya koyan Tarihteki Büyüklerin
seviyesidir. Hepsi, sıklıkla tanımlandıkları kutsallıkla ilişkilidir. Güçlü ilhamın seviyesidir; Bu varlıklar, tüm
insanlığı etkileyen çekicili enerji alanları oluşturur. Bu seviyede artık bireysel, kişisel, başkalarından ayrı bir
deneyim yoktur; daha doğrusu, Varolan ŞUURLU “BEN” vardır. Mutlak, som, açığa çıkmamış olan, zihnin
ötesinde “BEN” olarak yaşanır. Ego’nun bu aşkınlığı(transcendence), başkalarına bunu nasıl başarabileceğini
öğretmede hizmet eder. Bu, insan aleminde bilincin evriminin zirvesidir.
Büyük öğretiler kitleleri yüceltir ve tüm insanlığın farkındalık düzeyini yükseltir. Bu vizyona sahip olmak lütuf
olarak adlandırılır ve getirdiği armağan-nimet sonsuz bir huzurdur. Bu gerçekleşme seviyesinde, varoluş
duygusu tüm zamanları ve tüm bireyselliği aşar.
Fiziksel bedenle artık “ben” diye bir tanımlama yoktur ve bu yüzden onun kaderi bir endişe kaynağı değil.
Beden, zihnin müdahelesi ile sadece bilincin bir aracıdır. “benlik”değil, mutkak TEK BEN vardır . Bu, dualite
olmayan veya TEK BİRin seviyesidir. Bilincin lokalizasyonu yoktur; farkındalık her nokta mevcuttur.
Çeviren : AylinER
Kaynak: DAVID R: HAWKINS POWER VS FORCE adlı kitabından çevrilmiştir.

Bilincin Veritabanı
DAVID R: HAWKINS POWER VS FORCE KİTABI
BİLİNCİN VERİTABANI

Ünlü İsviçreli Psikolog Carl Jung, algılamamızı örgütleyen, bilinç içeriklerini düzenleyen, değiştiren ve geliştiren
yapılar olan “arketipsel” örüntü ve sembollerin, “kollektif-ortak bilinçaltının çekirdek yapıları” olduğunu ve aynı
anda her yerde bulunduğunu ve bunun da tüm paylaşılan tecrübelere sahip “dipsiz bir bilinçaltı havuzu” olduğunu
söyler. Arketip, sayısız kuşak tarafından tekrar tekrar karşılaşılan yaşantılara maksimum düzeyde tepki vermek
şeklinde oluşur. Biz bunu, güçlü “evrensel örgütlenme-düzenleme kalıpları”yla karakterize olmuş, insan bilincinin
geniş ve gizli bir veritabanı olarak düşünebiliriz. İnsan bilincinde mevcut olan tüm bilgileri içeren böyle bir
veritabanı, çarpıcı içsel yetenekler anlamına gelir; Bir geri erişim sürecini bekleyen dev bir bilgi deposundan çok
daha fazlasıdır. Zamanında herhangi bir yerde yaşanmış olan her şeye ulaşmak, veri tabanının “istediği anda” hemen
hemen her şeyi “bilme” kapasitesidir.
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Bu, sezgi ya da içe doğuş, kehanet ya da rüya ya da “şanslı” tahminle alt-ya da rasyonel olarak elde edilen tüm
bilgilerin kaynağıdır. Dahi (genius), ilham kaynağı ve “onaylama” da dahil olmak üzere “olağanüstü, esrarlı”
psişik bilginin kaynağıdır. “Paranormal” ya da akılcı olmayan bilgi kavramından rahatsız olan düşünürler,
Newton’un eşzamanlılık, nedensellik ya da zaman ve mekân kavramlarıyla mantıksal ya da mantıksıztutarsızlıklarından da ürkerler, tereddütle bakarlar…
Aynı düşünürler, akşam gökyüzüne bakar ve favori takımyıldızı tanımlayarak keyif alırlar. Ama takımyıldızları
yoktur. “Yıldızlar“ın tanıdık desenleri-örüntüleri, birbiriyle tamamen ilgisiz kaynaklardan kaynaklanan ışık
noktalarından oluşur; milyonlarca ışık yılı uzaklığında yakın veya uzak, bazıları farklı galaksiler, bazıları aslında ayrı
galaksilerdir; Birçoğu, bin yıldan beri, yanmış ve “varoluşu” sonlanmış. Bu ışıkların mekansal veya zamansal bir
ilişkileri yoktur. Bu kepçe veya ayı ya da erkeğin şekli, gökyüzüne baktığında gözüne çarpan kişinin gözüyle
yerleştirilen çok yönlü “takımyıldız” ın kendisidir. Ama yine de zodyak hâlâ “gerçek” dir, çünkü biz kelimeyi ilk
anda düşünür, tasavvur ederiz. Astroloji halâ “var” ve birçok insan için kendilerini ve ilişkilerini açıklamada oldukça
kullanışlı bir sezgisel araç. Neden olmasın ki?… “Bilinç veritabanı sonsuz bir kaynak.”
Veri tabanı, depolanmış bir yüke sahip bir bataryadan ziyade, bir potansiyel alanı olan bir elektrostatik kondansatör
gibi davranır. Zaten cevabın potansiyeli olmadıkça bir soru sorulmaz. Bunun nedeni, soru ve cevabın her ikisinin de
aynı paradigmadan yaratılmış olması ve bu nedenle de tam olarak uyumlu olmasıdır.
Nedensellik, sıradan ziyade eşzamanlılık olarak ortaya çıkar. Eşzamanlılık, Jung’un insan deneyiminde açıklamak
için kullandığı terimdir. İleri fizik incelememizden anladığımız gibi, evrende “burada” bulunan bir olay, evrende
“orada” bir olayın meydana gelmesi “neden olmaz“. Bunun yerine, ikisi de aynı anda meydana gelir.

Eğer bu Newton uyumlu doğrusal bir neden ve sonuç dizisi değilse, bu olaylar arasındaki bağlantı nedir? Görünen şu
ki; iki olay birbiriyle ilişkili ya da birbiriyle bağlantılı görünmez bir şekilde, yerçekimi ya da manyetizma ya da
kozmik bir rüzgar ya da eterle değil,her iki olayı da içerecek büyüklükte bir çekicinin alanıyla (attractor
field) kuşatılmışlardır. Bunun böyle olduğunu biliyoruz. Çünkü, aksi halde olaylar, gözlemlenir olaylar olmaz ve aynı
anda veya eşzamanlı olarak birbirleriyle ilişkili olarak gözlemlenemezdi.
İki olay arasındaki “bağlantı” sadece gözlemcinin bilincinde gerçekleşir, meydan gelir; bir bağlantı “görür” ve bir
ilişki olduğunu varsayarak bir “çift” olay tanımlar. Bu ilişki gözlemcinin beynindeki bir kavramdır; Evrende herhangi
bir harici olayın var olması gerekli değildir. Altta yatan bir çekici kalıp-örüntü (attractor pattern) olmadığı sürece,
hiçbir şey deneyimlenemez. Böylece, tüm açığa çıkmış evren, kendi eşzamanlı ifadesi ve kendi deneyimidir.
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Herşeyi BiLEN-ALİM (Omniscience) her şeye kadir ve her yerde mevcuttur. Bilinmeyen ile bilinen arasında
bir mesafe yoktur. Bilinen, sadece bilinmeyene göre bilinir. Empire State Binası, mimarının zihninde önce oluşur.
İnsan bilinci, açığa çıkmamış bir kavramın açığa çıkışına aracı olur. Bina kavramı, çizilir ve yapılır, tezahür edilen
deneyime dönüşen zaman içinde donup kalan bir maddedir. 1933’te New York’ta otuz ikinci caddede, yapılan
Empire State Binasının mimarı, kafasındaki konsepti betona ve çeliğe transfer ederek, bizlerin kendi vizyonunu
yaşamasına olanak sağlamıştır. Yaratıcının bilincinde olan şey, bizlerin veritabanına da kaydedilerek, bu güne kadar
onu görmemiz sağlanmıştır.
Biz “normal” insanlar tamamen görünmez seviye ABC (Sebep-gözlemlenemez-Çekici Örüntü(Attractor
Pattern) den algısal olarak algılanabilir A> B> C'(sonuçlar-gözlemlenebilir)ye kadar olan kavramların
transformatörleri olarak işlevi görmekteyiz. Olağanüstü bireyler öncelikli olarak ABC dünyasında yaşar (bunun
ötesinde yaşayanlar, tamamen saf bilinç, saf bilincin kendisi olarak yaşar, biz mistik olarak adlandırıyoruz). Böyle
bireylere her şeyin orjini, aslı açılmıştır-açıktır; onlar,şeylerin görünür ve açığa çıkış süreci ile ilgilenmezler. Günlük
yaşamda, onlar yeni girişimleri ortaya çıkaran ve ardından icralarını ve yönetimini başkalarına devredecek olan
yaratıcı insanlardır. İleri seviyede-mertebede mistikler, sadece kendi ABC düzeyindeki farkındalıklarının “gerçek”
olduğu ve gözlemlenebilir dünyanın bir hayal veya yanılsama olduğu sonucuna varmışlardır. Bununla birlikte, bunun
sadece bir başka sınırlı bakış açısı olduğu belirtilmelidir. Ne gerçek, ne de gerçek olmayan vardır.

Sadece OL’AN.
Şekilsiz-Suretsiz varoluş, hayal edilemez değildir, aynı zamanda, hem açığa çıkmış, hem çıkmamıştır, hem
suretli hem suretsizdir, görülen ve görünmeyen, zamansal ve zamansız olanı da içeren nihai
gerçekliktir. Böylece gerçek dünya, eşzamanlı olarak HAKİKİ Dünyadır. Çünkü, O, tüm olasılıklarıyla
HERŞEYdir. Bu nedenle, yaratılış süreklidir ya da hiç yaratılmamıştır. Yaratılışın “başlangıcını” aramak, yapay
bir zaman kavramından ilerlemek demektir. Zamanın dışında olan bir şeyin “başlangıcı” zaman içinde yer
alamaz. “Büyük Patlama (Big Bang)” sadece bir gözlemcinin aklında gerçekleşebilir.

Evren, bilincin kendisinden farklı olmadığı için, bulmak istediğimiz her şeyi “evrende” de yaratmaktan mutluluk
duyarız. Sorun, “neden–nedensellik” kavramı ile ilgilidir ve bu da bizi zaman eğrilmesini, dizisini, olaylar
zincirlerini sorgulamaya iter. Zamanın dışına çıkarsak, hiçbir sebep yoktur. Açığa çıkan dünyanın, zahir olanın,
açığa çıkmamıştan kaynaklandığını söyleyebiliriz, ama yine de biz, zaman içinde sıralı bir nedensel dizinin
çıkarımını yapabiliriz, yani, açığa çıkmamış> açığa çıkan şeklinde… Zaman eğrilmesinin ötesinde zamansal düz
dizilim yoktur; geriye ya da ileriye doğru zaman yoktur.
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Dolayısıyla, zaman, halihazırda tam olan bir hologram algı mahalidir; devamlı olarak hareket halindeki bakış
açısının öznel bir duyusal etkisidir. Hologramın başlangıcı veya sonu yoktur. Zaten her yerde, tam, bütündür;
Aslında, “bitmemiş” olma durumu da tam ve bütünün kendisidir. “ortaya çıkmış olan” olgusu bile, sınırlı bir bakış
açısını yansıtmaktadır. Açığa çıkmış ve burulmuş (enfolded) bir evren yoktur; Sadece farkındalıklı OLMAK var.
Zaman içinde meydana gelen olaylara dair algımız, önündeki manzarayı seyreden bir gezginle aynıdır. Fakat
manzaranın gezginden önce ortaya çıktığını söylemek, sadece bir mecazdır: hiçbir şey aslında ortaya çıkmaz;
Hiçbir şey aslında tezahür etmez. Sadece farkındalığın ilerlemesi, gelişmesi var.
Bir “bilen” ve “bilinen” olduğu fikri, kendi içinde dualistiktir, çünkü özne ile nesne arasında bir ayrılık anlamına
gelir (ki, yine, sadece bir gözlem noktasının yapay olarak benimsenmesiyle anlaşılabilir) . Görünür ve görünmeyen,
cennette ve yeryüzündeki her şeyin yaratıcısı, her ikisinin de ötesindedir, her ikisini de içerir ve TEKtir.
Dolayısıyla, varoluş, yalnızca farkındalığın ve bilinç olarak kendini ifade edişin, kendi farkındalığını
farketmesi şeklinde sadece bir açıklamadan ibarettir.
Sadece tek bir mutlak gerçek vardır; gerisi, sınırlı algı ve konumsallığın eserlerinden ortaya çıkan yarı-gerçeklerdir.
“Olmak ya da olmamak” bir seçenek değildir; biri şöyle ya da böyle olmaya karar verebilir, ama OLmak tek
gerçektir.

Aslında ne “dualite–ikilik” ne de “nondualite” yoktur. Sadece farkındalık vardır. Sadece farkındalık, olmak” ya
da “olmamak” gibi kavramların ötesinde OLduğunu ifade edebilir. Çünkü, “OLmak” sadece şuurun kendisi
tarafından tasavvur edilebilir.
Farkındalık, bilincin ötesindedir. Bu nedenle, Mutlak’ın, bilinenin ötesine geçtiği, yani bilincin kendisinin
erişemeyeceği için bilinemeyeceği söylenebilir. Böyle bir farkındalık durumuna ulaşmış olanlar, bunun
tanımlanamayacağını ve bu bağlamda deneyim sahibi olmayan kimseler için de bunun bir anlamı olmayacaklarını
bildirmişlerdir. Bununla birlikte, bu, evrensel ve ebedi olan Gerçekliğin Hakiki halidir; bizler sadece onu
tanımakta başarısızız. Böylesi bir tanıma, aydınlanmanın özü ve “ben”den öteye geçen bilincin evrimidir.
Çeviren : AylinER
David R. Hawkins’in “POWER VS FORCE” adlı kitabının “BİLİNCİN VERİTABANI” adlı bölümünden çevrilmiştir.

Bilinciniz Başka Bir Boyutta Varolmaktadır
Kuantum Dolanıklık Temel Alınarak Ortaya Atılan Yeni Bir Teoriye Göre Bilinciniz Başka Bir Boyutta
Varolmaktadır
Bilinç ve beyin arasındaki ilişki hala gizemini korumaktadır. Bu gizem, duyarlı varlıklar olarak varoluşumuzu
anlamamızın temelini oluşturmaktadır. Bazıları bilincin kesinlikle, beynin bir fonksiyonu olduğunu söylemektedir.
(Bilinç ateşlenen nöronların ürünüdür.) Bazıları ise bilincin varlığını, beyinden bağımsız olarak, en azından bir nebze
ayrı olarak, bilimsel yollu anlamaya çalışmaktadırlar.
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NeuroQuantology bilimsel hakemlik dergisi, sinirbilimini ve kuantum fiziğini bir araya getiriyor-Bu, bazı bilim
insanlarının bilinç ve beyin arasındaki esas ilişkiyi keşfedebilmek için kullandıkları bir ara yüzdür. NeuroQuantology
2017 Eylül sayısında yayımlanan bir makale, bu sinirbilim ve kuantum fiziği toplantısından ortaya çıkan güncel
bilinç teorilerini incelemekte ve detaylandırmaktadır.

Hollanda Groningen Üniversitesi’nde profesör olan Dr. Dirk K. F. Meijer’in hipotezine göre bilinç, beyni kuşatan bir
alandan kaynaklanmaktadır. Bu alan başka bir boyuttadır. Diğer metotların yanı sıra, kuantum dolanıklık sayesinde
bilinç beyin ile bilgi paylaşımı yapmaktadır ve bir kara delik ile arasında belirgin benzerlikler bulunmaktadır.
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Dirk: Bu alan, Dünya’nın manyetik alanından, karanlık enerjiden ve diğer kaynaklardan bilgi toplayabilir.
Başka bir deyişle “bilinç”, beynin etrafında var olan bir alandır. Beynin dışından bilgiyi alır ve bunu son derece hızlı
şekilde beyine iletir.
Dirk bu alanı sırayla şöyle tanımladı: “holografik yapılı alan”, “alıcı mental çalışma alanı”, “biliş ötesi alan” ve
“bireyin global bellek
alanı”

Beynin son derece hızlı fonksiyonları olması, henüz açıklanamayan bir mekanizma sayesinde bilgiyi işlemden
geçirdiğini göstermektedir.
Sinirbilimde “bağlayıcı problem” denilen ve henüz çözülememiş bir gizem vardır. Beynin farklı bölümleri farklı
şeylerden sorumludur. Bazı bölümler renkleri işlemden geçirmekten sorumluyken, bazıları sesten sorumludur. Ama
bir şekilde her biri bir araya gelerek birleşik algıyı ya da bilinci oluşturmaktadır.
Beyindeki nöral iletişime dair mevcut anlayışımızla ifade edebileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde, bilgi beyinde
toplanır ve etkileşime girer. Bu yüzden bilinç aslında sadece beyinde ateşlenen nöronlardan ibaret değildir.
Sinirbilimciler hala beynin farklı bölümlerinin bilgiyi işlemesinin bağlayıcılığıyla ilgili bir mekanizma bulmaya
çalışıyorlar. Meijer soruya cevap bulabilmek için kuantum dolanıklık ve kuantum tünelleme üzerine odaklanmıştır.
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Kuantum dolanıklık, parçacıkların muazzam mesafelerde bile birbirleriyle bağlantılı olduğu bir fenomendir.
Parçacıklardan bir tanesinde bir işlem yapıldığında, buna karşılık aynı anda diğer parçacıklarda da
değişiklikler gözlenmektedir.
Kuantum tünelleme ise, klasik fiziğe göre mümkün olmasa da, bir parçacığın bir engel içinde hareket
edebildiğini söyleyen bir fenomendir.
Bu iki fenomen, proseslere o kadar hızlı süre tanımaktadır ki, klasik fizikle açıklanmaları mümkün değildir. Bu
yüzden belki de ultra hızlı bilinçaltı mental proseslerin açıklanmasına yardımcı olabilirler.
Kuantum fiziğin ilkeleri, bilincin bilgiyi nasıl işlediğini açıklayabilir.

Eğer “bilinç” ya da mental alan, beyin ile bu yolla iletişime geçerse o zaman bu, mental proseslerin hızını açıklama
yönünde bir adım olabilir.
Meijer ayrıca kuantum fizikte maddenin dalga-parçacık yapısını kullanarak, mental alan ile beyin arasındaki ilişkiyi
açıklamaya çalışmıştır. Özellikle bu ilke, elektron ve fotonların dalga formunda var olduklarını ama aynı zamanda
parçacık gibi de davranabildiklerini göstermektedir. Bir anlamda hem dalga ve hem de parçacıktırlar.
Meijer yine demiştir ki, mental alan hem maddi değildir hem de aynı zamanda fiziksel olarak beynin
parçasıdır. “Önerilen mental çalışma alanının maddi olmadığı kabul edilmektedir ama bireyin beyni noktasında,
kuantum fiziği ilkelerine göre tekil dalga/parçacık ilişkisi taşımaktadır: Bireyin fizyolojisine direkt olarak bağlıdır
ama ona indirgenemez.
Meijer’e göre bilinç ve beyin bağlantılıdır. Birleşik ama ayrıdırlar. Böyle bir paradoks kuantum fiziğin
özelliklerindendir.
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Bilinç başka bir uzaysal boyuta ait olabilir

Meijer, mental alanın başka bir boyutta olduğunu varsaymaktadır. “Bu bilgi boyutunu direkt olarak algılayamıyor
olmamız, gizli bir 4. uzaysal boyuta atfedilmektedir. Bu boyut bizim 3 boyutlu dünyamızda algılanamaz ama
matematiksel olarak elde edilebilir.”
Meijer bu 4. uzaysal boyutun zaman olmadığını açıkladı. ( Zaman genellikle 4. boyut olarak
tanımlanmaktadır.) Bundan ziyade, 4 uzaysal boyutu da içeren uzay-zaman kavramıdır. Buna ek olarak da zaman
mevcuttur. Yani 4+1 uzay zaman yapısı. Meijer, günümüz bilim insanlarının başına bela olan geleneksel fizik ile
kuantum fiziği arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırabilecek boyutlar kavramını gösteren çalışmaları referans
gösterdi. Bilinç 4. uzaysal boyutta vardı.
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Bilinç tıpkı bir kara delik gibi olabilir.

Meijer, dış dünya ile bireyin mental alanı arasında bir çeşit perde(yüzey) ya da sınır olduğunu tasavvur etmektedir.
Bu sınırı kara deliğin olay ufkuna benzetmektedir.
Meijer şöyle yazmıştır: “Dışardan kara deliğin içine giren bilginin kaybolmadığı ama “olay ufku” denilen dış
yüzeyine yansıtıldığı varsayılmaktadır.”
“Bilinç, tekillik (kara delik) ile beyindeki uzay arasında bir sınır koşuludur. Olay ufku, her bir bireyin içsel
kullanımındaki mental gerçeklik modelini dışarda var olandan ayırır. Ama yine de “evrensel bir bilgi matriks”ine
bağlıdır.
Meijer, bu “dinamik holografik sınır”ın, hem beynin içinden hem de beynimizin daimi olarak gömülü olduğu bilgi
alanlarından bilgiyi nasıl aldığını tanımladı. Bu sayede evrensel bilgi matriksine bağlı olduğunu söyledi.
Varsayılan mental alan bir ‘torus’ şeklinde olabilir.
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“Torus” olarak adlandırılan geometrik şekil, Meijer’in anlattığı mental alanın yapısına ve işlevine oldukça
uymaktadır.
Merriam Webster sözlüğünde “torus” kelimesi şöyle tanımlanmaktadır: kendi doğrultusunda bir eksen etrafında
dönmekte olan bir çember tarafından oluşturulan ve doğrultusu çember ile kesişmeyen simit şeklinde bir yüzey.
Meijer, varsayılan mental alan şekli için torus’u seçmesini, fizik teorileri içinde pek çok nedene bağladı. Bu
nedenlerden bir tanesi de beyindeki elektriksel aktivitenin salınımıyla alakalı.
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Dr
Dirk Meijer’in, beyne bağlı mental alan için önerdiği içiçe geçmiş torus şekli.
Bu ritimler, String Teorisi’nde tanımlananlara benzer, evrenin mikroskobik özellikleri ile karşılaştırılmaktadır. Meijer
bunları “çok boyutlu torus hareketleri” olarak tanımlıyor.
Meijer: “Fizikte torus yapısı, mikro ölçekten son derece makro ölçeklerdeki kara deliklerde ve evrenin
bütününde bulunmaktadır. Bu yapı, bilinç ve beyindeki bilginin dinamik olarak birleştirilmesinde etkili
olabilir.”
Meijer, bilinç-madde ilişkisi felsefesini daha geniş çıkarımlarla anlatıyor
Meijer şöyle yazdı: “Raporumuzda bilişsel bilim insanlarının ve felsefeci David Chalmers’ın şu meşhur sorusuna
cevap bulmada yardımcı olabiliriz: ‘ Öznel deneyim ve öz bilinç gibi maddi olmayan bir şey, nasıl olur da madde
beyinden ortaya çıkar?’
Mental alanın diğer alanlardan bilgi elde edebilme yeteneği, 6. his gibi bazı anormal fenomenlere de açıklamalar
getirebilir.
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Meijer’e göre bilinç evrenin en temel yapı taşı olarak görülebilir ve bu yüzden de gerçekliğin tüm seviyelerinde
mevcuttur. Ortaya çıktığından beri, bilim adamları kuantum fiziğin bilinci açıklayabilme yeterliğini inceliyorlar.
Meijer’in çalışması da bu incelemelerden bir tanesi.
‘Yönetilen Nesnel İndirgenme” ya da ‘Orch-OR’ denilen bir başka teori de fizikçi Roger Penrose ve anestezist Dr
Stuart Hameroff tarafından geliştirildi. Hameroff websitesinde teoriyi şöyle tanımlıyor: “ Bu teoriye göre bilinç,
beyin nöronlarındaki mikrotübül denilen protein polimerlerindeki kuantum titreşimlerinden
kaynaklanmaktadır.”
Meijer gibi Penrose ve Hameroff’da beynin biyomoleküler süreçleri ile evrenin temel yapısı arasında bir bağlantı
olduğunu söylemişlerdir. Bilim insanlarının bilinci değerlendirmelerinde çok büyük bir değişiklik yapmaları
gerektiğini belirtmişlerdir. Hameroff bir röportajında “Pek çok bilim insanı beyindeki bilinci açıklayamıyor ve bu
yüzden de beynin dışında bilincin varlığının imkansız olduğunu söyleyemiyorlar” demiştir.
Güncelleme: Dr. Dirk Meijer ‘The Epoch Times’da raporuyla ilgili bir güncellemede bulundu. Kuantum tünelleme
ve kuantum dolanıklığın, mental alan ve beyin arasındaki en olası bilgi transfer metotları olmadığını açıkladı. Bu iki
fenomen sadece iki parçacık arasındaki bağlantıyı göstermek için kullanılmıştır; bu bilgi transferi olmak zorunda
değildir.
Kuantum dalga rezonansının, beyindeki son derece hızlı bilgi işleme mekanizması olması daha olasıdır. Bu şu
demektir: Beyinde nöronlar arasında sinyal gönderimi yerine, mental alan da dahil tüm nöronları kapsayan bir
dalga yapısının bilgiyi derhal iletmesi söz konusudur.
Bir titreşim dalgasının devamlı bir yapıda yukarı aşağı hareket ettiğini ve beyninizde ve hatta dışında dolaştığını
hayal edin. Bu yapı, beyninizdeki titreşim reseptörleri tarafından algılanan bilgiyi iletmektedir. Tüm bunlar günümüz
bilimsel aletleriyle direkt olarak fark edilemeyecek bir mikroskobik seviyede ve boyutta olmaktadır. Ama yine de
fiziksel ve matematiksel modelleme sayesinde bu sonuçlar elde edilebilmektedir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://bestblender.co.uk/2018/05/19/a-new-theory-based-on-quantum-entanglement-says-your-mind-exists-in-another-dimension/

Depresyon İçin Vitaminlerin Önemi
Pozitif ve kararlı bir ruh halini sürdürebilmekte depresyon için çok önemli olan vitaminleri, en iyi yiyecek
kaynaklarını, ve tavsiye edilen takviye edici dozları öğrenin.

Depresyonun altında yatan sebepleri gözönünde bulundururken vitamin eksikliği düşündüğünüz ilk şey olmayabilir.
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Hatta doktorlar ve psikiyatristler bile depresyon için vitaminleri nadiren tavsiye ederler.
Fakat açık söylemek gerekirse, beyniniz gerekli besin maddeleri eksik olduğunda en üst düzeyde çalışamaz.
Depresyona ve diğer ruh hali bozukluklara karşı ilk savunma hattı sağlıklı bir beyindir.
Ruh halini yükselten nöronların oluşması için bazı vitaminler gerekli iken, bazıları da beyin hücrelerine kendilerini
hasardan korumak için enerji sağlar.
Aşağıda depresyon için en önemli vitaminleri, bunları hangi yiyeceklerde bulacağınızı, ve eğer takviye yapmaya
karar verdiyseniz tavsiye edilen dozajları bulacaksınız.
Vitamin B Kompleksi : Anti stress vitaminleri
Vitamin B kompleksi 8 vitaminden oluşan bir gruptur.Bunlar stress etkilerine karşı savaşta gerekli oldukları için
‘’anti-stress vitaminler’’ olarak da adlandırılırlar.

B vitaminleri pozitif bir ruh halini sürdürmekten sorumlu olan, iyi hissettiren (feel-good) nörotransmitterlerin
yaratılışında kullanılır.
B vitaminleri depresyonu defetmede, beyin yaşlanmasını önlemede, ve yavaş akli gerilemede yardımcı olabilir.
Depresyondan dolayı sıkıntı çeken insanlar kanlarında devamlı olarak bazı B vitaminleri için düşük değerlere
sahiptirler.
Bütün B vitaminlerine ihtiyacınız varken, aşağıdakiler depresyon için en önemli olanlardır.
Vitamin B6 (Pyridoxine): Bir Serotonin Eşçarpanı

Serotonin sizi mutlu, rahatlamış, ve kendine güvenli yapmaktan sorumlu ana kimyasaldır.
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Ayrıca uyku, seks dürtüsü ve sindirimsel sağlıkta da önemli rol oynar.
En yaygın teoriye göre depresyona serotonin yokluğu sebep olmaktadır.
Bundan dolayı en çok yazılan antidepresanlar beyindeki serotonin seviyelerini arttırarak çalışan seçmeli serotonin
geri alımı önleyicileridir (SSRI’lar).
Normal olarak serotonin beyinde ve vücutta daha çok ette, tavukta, balıkta ve süt ürünlerinde bulunan bir amino asit
olan triptofan‘dan yaratılır.
Triptofan, serotonin sentezinde kullanılan temel inşa bloklarını sağlar, fakat -vitamin B6, folik asit, vitamin C, demir
(fe), magnezyum (mg), kalsiyum (ca), ve çinko (zn) gibi bazı eşçarpanlar da bu reaksiyonun gerçekleşebilmesi için
hazır bulunmalıdır.

Resim Dr. Katherine Chung’un müsadesi ile
Vitamin B6’nın bu iki adımlı işlemde iki defa kullanıldığını farketmişsinizdir.
Vitamin B6 ayrıca depresyonla bağlantılı bir başka nörotransmitter olan dopamin yapımı için de gereklidir.
Araştırmalar düşük vitamin B6 kan değerleri ve depresyon arasında direk ilişki olduğunu göstermektedir.
Ek olarak düşük vitamin B6 değerleri ruh hali bozukluğu ve nörolojik hastalıklar dahil bir çok sağlık probleminin
altında yatan sebep olan kronik yanmalara da katkıda bulunmaktadır.
Kronik beyin yanmasının, depresyonun kök sebebi olabileceğine dair giderek sağlamlaşan delil bulunmaktadır.
Vitamin B6 yiyecek kaynakları ve takviye dozları
315

Vitamin B6’nın ana kaynakları et, tavuk, balık, patates, tatlı patates, nohut, avokado, ıspanak ve muzdur.

Vitamin B6 için tavsiye edilen diyetik müsaade (TDM) çoğu yetişkinler için 1.3 mg’dır.
Hamile kadınlar (1.9 mg) ve yaşlılar (kadınlar için 1.5 mg, erkekler 1.7 mg) olarak daha fazlasına ihtiyaç duyarlar.
Eğer depresyon için 5-HTP veya triptofan alıyorsanız takviye fomülasyonunda B6 ihtiva eden çeşidini arayın.
Bu vitamin olmadan bileşenler serotonin arttırma görevini yapamazlar.
Vitamin B9 (Folate): Antidepresanların etkisini arttırır.

Vitamin B9 genellikle folate veya folik asit olarak adlandırılır.
Majör depresyonlu insanlar devamlı olarak düşük folate kan değerlerine sahiptir.
Folik asit, beyindeki serotonin reseptörlerini etkileyerek bir antidepresan gibi davranır.
Prosac ve tanınmış doğal deva olan SAM-e gibi antidepresan ilaçlarının etkilerini yükseltir.
Depresyon için folik asid almanın potansiyel faydaları çok fazladır.Bir çalışma depresyonlu tüm hastaların folik asitle
tedavi edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.
Ayrıca folate beyni çevresel nörotoksinlerden ve Alzheimer hastalığında bir faktör olan toksik beyin plakları
oluşumundan korur.
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Vitamin B9 yiyecek kaynakları ve takviye dozları
Ana folate kaynakları tohumlar ( özellikle mercimek, nohut, donanma fasülyesi, böbrek fasülyesi, ve siyah fasülye),
yeşil yapraklı sebzeler, brokkoli, pancar, ve asparagustur.

Folate ve folik asit terimlerinin değişimli olarak kullanıldığını farkedeceksiniz.
Fark nedir?
Folik asit güçlendirilmiş yiyeceklerde ve takviyelerde bulunan sentetik bir form iken folate doğal olarak yiyeceklerde
bulunur.
Tavsiye edilen folik asit dozu çoğu yetişkin için 400 mcg ve hamile kadınlar için 600 mcg’dır.
Vitamin B12 (Cobalomin): Sinir ve Beyin Sağlığı için

Vitamin B12 günlük yiyeceklerde bulunur.Vitamin B12 eksikliği şaşırtıcı bir şekilde tüm yetişkinlerin %40’ını
etkilemektedir.
Sağlıklı bir sinir sistemi ve serotonin formasyonu için kritik önemdedir.
Yetersiz B12 belirtileri depresyon, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, anksiyete, zihin karışıklığı, ve hatta şizofreniyi
kapsamaktadır.
Vitamin B12 eksikliği çok ciddi olabilir ve hafife alınmamalıdır.
Eğer tedavi edilmeden bırakılırsa, geri dönülemez sinir hasarına sebep olabilir ve ölümcül olabilir.
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Yaygın B12 yetersizliği için bir çok sebep vardır – vejeteryan diyetler, yaş, asit baskılayan ilaçlar, ve emilim
bozukluğu gibi.
Eğer kendinizde bu önemli besin maddesinin eksikliğininden şüpheleniyorsanız, size kan seviyenizi kontrol
ettirmenizi ve ona göre takviye almanızı öneririm.
Vitamin B12 yiyecek kaynakları ve takviye dozları
Vitamin B12 özellikle hemen bütün hayvansal protein kaynaklarında – et, tavuk, deniz ürünleri, süt ürünleri ve
yumurta – bulunur.

Dana ciğeri ve midyede diğerlerinden daha fazla bulunur.
Güvenilebilir tek bitkisel B12 kaynağı nori adlı deniz bitkisidir.
Zayıflamış sindirim sistemine sahip olanlar için takviye tipi B12, yiyeceklerden alınmasına (bunlarda proteine bağlı
olduğu için) göre daha etkili bir şekilde emilmektedir.
En iyi B12 takviyeleri metilkobalomin veya adenosilkobalomindir.
Emilimi iyi olmayan syanokobalomin takviyelerini almayın.
Vitamin B12 için TDM 2.4 mcg’dir, fakat çoğu takviye çok daha fazlasını ihtiva eder.
Üreticiler sadece küçük bir miktarı emildiğinden yüksek B12 dozları teklif ederler.
Yüksek dozlar almanın bilinen yan etkileri bulunmamaktadır.
Vitamin C (Askorbik Asit): Doğal bir antidepresan
Vitamin C sadece soğuk algınlığına iyi gelmez; ayrıca stress açıcı ve antidepresan olduğu da kanıtlanmıştır.
Stress hormonu olan kortizolün salınımını frenler.
Aşırı kortizol depresyona karşı duyarlılığı arttırır.
Düşük vitamin C seviyelerine sahip insanlar sıklıkla deprese ve yorgun halde olurlar.
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Vitamin C alan çalışma katılımcılarının sıklıkla kendilerini bir hafta kadar kısa bir süre içinde daha mutlu hissettikleri
rapor edilmiştir.
Vitamin C ayrıca doğal bir antidepresan gibi davranan diğer bir serotonin eşçarpanıdır.

Şiddetli vitamin C eksikliği, farelerin deprese olarak davranmalarına ve beyinlerindeki serotonin ve dopamin
seviyelerinin düşmesine neden olmuştur.
Bir çalışma, vitamin C’nin deprese çocuklarda Prosac adlı antidepresanın etkisini arttırdığını bulmuştur.
Vitamin C, hem stress hormonu, hemde nörotransmitter olarak çalışan norepinephrine adlı kimyasal üretimi için
gereklidir.
Çoğu antidepresanlar serotonini arttırarak çalışır, fakat Wellbutrin ve Cymbalta gibi birkaçı da norepinephrine’i
yükselterek çalışır.
Vitamin C ayrıca tesirli bir antioksidandır.
Antioksidanlar potansiyel depresyon sebebi olan serbest radikal hasarını ve yanmaları durdurarak beyni korurlar.
Vitamin C yiyecek kaynakları ve takviye dozları

Vitamin C için ana kaynaklar meyve ve sebzelerdir.
En çok vitamin C’ye sahip meyveler kavun, kivi, mango, papaya, ananas, ve çilek benzeri meyvelerdir.
En iyi sebze kaynakları ise biberler, yeşil yapraklı sebzeler, turpgiller ve domatestir.
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Vitamin C için TDM 75-90 mg’dır, fakat bir çok uzman bu miktarın saçma denecek kadar düşük olduğunu
söylemektedir.
Çoğu çalışmalar çok daha yüksek dozlar kullanmaktadır.
Depresyon üzerindeki bir çalışmada katılımcılar 3.000 mg/gün miktarında doz almışlardır.
Eğer Vitamin C almıyorsanız, 400-500 mg/gün ile başlamak için mantıklı bir dozdur.
Daha fazlasını da emniyetli bir şekilde alabilirsiniz, fakat 2.000 mg’ın üzerindeki dozlar bazı insanlarda sindirimsel
bozukluklara sebep olabilir.
Vitamin D: Güneş Vitamini
Vitamin D beyin üzerinde bebeklikten yaşlılığa kadar hayatın tüm safhalarında derin etkilere sahiptir.

30.000 kişinin üzerinde katılımcısı olan bir çalışmalar incelemesi, depresyon ve vitamin D eksikliği arasında elle
tutulur bağlantı bulmuştur.
Vitamin D trptofanın serotonine dönüştürülmesini düzenlediği için bu şaşırtıcı bir şey değildir.
Maalesef vitamin D yetersizliği rahatsız edici derecede yaygındır.
Dünya çapında 1 milyar insanı etkilediğinden ‘’ihmal edilmiş salgın hastalık’’ olarak adlandırılır.
Amerika’lıların %77’sinde bu eksikliğin bulunduğu tahmin edilmektedir.
Vitamin D, deriniz güneş ışığına maruz kaldığında sentezlenir.
Fakat çoğumuz içerilerde veya güneşliklerle kaplanmış yerlerde çok fazla zaman harcarız ve kış aylarında yeterli
miktar üretilemez.
Düşük Vitamin D seviyeleri ve kısa süreli gün ışığı, milyonlarca insanın kışın yaşadığı depresyonun altında yatan
neden olabilir ve buna mevsimsel etkili bozukluk denmektedir.
Vitamin D eksikliği aynı Vitamin B12 eksikliği gibi çok önemlidir.
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Kanser, obezite, diabet, hipertansiyon, fibromalji, kronik yorgunluk sendromu, östropoz, ve Alzheimer gibi bir çok
sağlık problemi ile bağlantılıdır.
Vitamin D Takviye dozları
Vitamin D’nin elde edilmesi için en iyi yol açık ara farkla onu güneşten almaktır.
Fakat 37. paralelin kuzeyinde yaşıyorsanız yılın çoğu zamanı güneş ışınları Vitamin D reaksiyonunu
tetikleyemeyecek kadar zayıftır.

Harita Harvard Medical School izni ile
Güneşten ihtiyacınız kadar vitamin D alamadığınızda takviye almayı düşünün.
Vitamin D için TDM’ler akış cinsindendir.
Şu andaki tavsiye edilen değer olan 400 IU’nun çok düşük olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.
Harvard Medical Okulu 800-1.000 IU/gün tavsiye ederken Vitamin D Konseyi 5.000 IU tavsiye etmektedir.Diğer
araştırmacılar 7.000 IU’yu savunmaktadır ki bu bile emniyetli üst alım miktarı olan 10.000 IU/gün’ün oldukça
altındadır.
Ne durumda olduğunuzu ve ne kadar almanız gerektiğini bilmenin tek yolu vitamin D durumunuzu test ettirmektir.
Doktorunuzla görüşebilirsiniz veya kar amacı gütmeyen bir kurum olan Vitamin D Konseyi’nden bir vitamin D test
seti sipariş edebilirsiniz.
Neden depresyon için bir multivitamin almalısınız?

Eksiksiz bir dünyada optimal akli sağlık için size gereken maddeleri sadece yediğiniz besinlerden alabilirsiniz.
Fakat günümüzde işlenmiş yiyecekleri bırakıp ‘’gerçek’’ ve sağlıklı yiyecekleri yeseniz bile gereken madde bazında
eksik kalabilirsiniz.
Modern hayatın birçok yönleri vitamin kaçağı yapar.
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Alkol, kafein, tütün, stress, şeker, toksinler, ilaçlar, ve bozuk emilim, beynin vitaminlere ihtiyacını arttıran bir çok
faktör arasındadır.Ve bazı insanlar belirli vitaminlere diğer insanlardan daha fazla gereksinim duymaktadırlar.

İyi bir multivitamin takviyesinin ruh hali bozukluklarına yardımdaki gücünü küçümsemeyin
Bir çok çalışma sadece multivitamin alımının ruh halini ve genel beyin fonsiyonlarını geliştireceğini teyid etmiştir.
Tek maddeli takviyelere izin verilmiş durumlar mevcuttur.Fakat yüksek kaliteli multivitamin ve mineral takviyesi
daha uygun ve ekonomik olup temel ihtiyaçlarınızı gidermede daha iyi vazife yapmaktadır.
Vitamin sigortası olarak bir multivitamin takviyesi almak sizin daha sağlıklı, daha mutlu, ve hatta daha uzun
yaşamanıza yardım edebilir.
Depresyon için vitaminler: Sonuç
Beyniniz bir çok açıdan depresyonu defetmek için vitaminlere ihtiyaç duyar.

Vitaminler serotonin, dopamin, ve norepinephrine (mutlulukla bağlantılı nörotransmitterler) formasyonunda çok
gereklidir.Bazı vitaminler kendilerine has antidepresan özelliklere sahipken, diğerleri reçeteli ilaçların veya doğal
depresyon devalarının etkisini arttırır.Yüksek kaliteli bir takviye almak genellikle temel vitamin ihtiyaçlarını
kapsayacağından, bu başlamak için iyi bir noktadır.Atılacak ikinci adım B12 ve D vitamin değerlerinizi depresyonun
altında yatan sebep olarak vitamin eksikliğine karşı kontrol ettirmek olacaktır.Bu vitaminleri almanın depresyonu
tedavi edeceğinin garantisi bulunmazken herhangi bir vitamin eksikliği kesin olarak iyileşmenizi engelleyecektir.
Çeviren: Emre Ümit Tuncel
https://bebrainfit.com/vitamins-depression/#vitamin-b-complex-the-anti-stress-vitamins
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Sezgimize Güvenebilir miyiz?

Dr. Daniel Kahneman ile Röportaj:

Daniel Kahneman, bilişsel yeteneklerimizin sınırlarının bizim kararlarımızı hangi yollarla şekillendiğini araştıran
dünyanın önde gelen araştırmacılarından. 1960’ların sonlarından bu yana, çoğunu Amos Tversky (1937–1996) ile
yakın işbirliği içinde yürüttüğü çalışması sezgisel yargılarımız üzerine odaklıdır. Kahneman ve Tversky’nin bu tür
yargıları incelemek için tercih ettikleri yöntemlerinden biri de, bazı durumlar hakkında nispeten basit sorular sormak.
Ünlü “Linda Vakası” ile ilgili deneklerin ana karakter hakkında yaptıkları tanımlama buna bir örnek teşkil ediyor:
“Linda 31 yaşında, bekar, açıksözlü ve çok parlak bir kişi. Felsefe alanında uzmanlaşmış. Bir öğrenciyken, ayrımcılık
ve sosyal adalet meseleleriyle derinden ilgiliydi ve ayrıca antinükleer gösterilere katıldı.”
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Deneklere, Linda’nın mevcut iş ve faaliyetlerini açıklayan sekiz olası sonuçların bir listesi verildi. Bir dizi çeşitli
olasılıkların (örneğin, ilkokul öğretmeni, psikiyatri, sosyal görevli) yanı sıra, bu listede “Linda bir banka memuru”
ve “Linda banka memuru ve feminist hareketelerde aktif rol oynuyor” gibi tanımlar da yer aldı. Deneklere bu
açıklamaların hangisinin daha doğru olabileceğini sırayla yazmaları istendi. Büyük bir çoğunluk, Linda’nın feminist
hareketlerinde aktif olan bir banka memuru olma ihtimalinin, bir banka memuru olma olasılığından daha düşük
olduğunu belirtti. Bu şekilde söylemek aslında bariz bir hatadır. Çünkü, Linda’nın X niteliğine bakarak, X ve Y
nitelikleri ortaya koyamayabilir.
Kahneman’ın çoğunluğun hatalı olduğuna karar vermesinin, katılımcıların kararlarına varmak için açık bir şekilde
bir bulgusal (bir zihinsel kısa yol) kullanmalarından dolayı olduğunu söylüyor. Bu özel buluşsallık, sorunun hedefi,
(tarifin gerçekliğinin göreceli olasılığı), akla daha kolay gelen bir öznitelikle değiştirmeyi (tarifin Linda hakkındaki
giriş ifadesine nispi benzerliği) içeriyordu. Diğer bir deyişle, katılımcılar; hızlı bir şekilde doğru karar verdiklerini
düşünerek, Linda’nın özelliklerine uygun, onun özellikleri ile paralel mevcut olası faaliyetlerini tanımlamlarlar.
“Linda vakası”, sezgisel yargıların birkaç yönünü gösterir: genellikle çabuk ve otomatiktir, çabasız ve otomatiktir,
çok çaba sarf etmeden, veya çatışan deliller karşısında bile kontrol etmek veya değişiklik yapmak zordur. Üstelik, bu
tür yargılara yol açan buluşsal yöntemler genel olarak yararlı olsa da, (zihnimizin kısıtlı bilgi işlem süresi ve
kabiliyeti üzerinde tasarruf sağlar) bizi yanlış yönlendirebilir, hedefi şaşırtabilir.
Kahneman ve Tversky, aynı zamanda, sezgisel yargılarımızın rasyonel ilkelere uymadığı başka bir yola da dikkat
çekerler: Alternatiflerin tanımlanmasındaki alakasız varyasyonlar, yargıda bir değişikliğe yol açabilir, çünkü her bir
açıklama, alternatiflerin farklı bir sezgisel zihinsel temsilini ortaya çıkarır.
Bir örnek “Asya Hastalığı Vakası”dır: Amerika Birleşik Devletleri’nde 600 kişinin öleceğinin tahmin edildiği sıra
dışı bir Asya hastalığının ortaya çıkmasının beklendiğini hayal edin. Hastalıkla mücadele için iki alternatif program
önerilsin. Program A’ nın uygulanması durumunda, 200 kişinin kurtulabileceğini varsayalım.
Eğer Program B uygulanırsa, üçte bir olasıkla 600 kişinin kurtarılacağı ve üçte iki olasılıkla da kimsenin
kurtulamayacağını varsayalım.
İki programdan hangisini tercih edersiniz?
Cevap verenlerin önemli bir çoğunluğu Program A’yı destekler.
Ayrıca katılımcılara seçenekler aşağıdaki gibi biraz daha farklı şekilde de sunulur:
Program A kabul edilirse, 400 kişi ölecektir.
Program B kabul edilirse, üçte bir olasılıkla hiç kimse ölmeyecek ve üçte iki olasılıkla da 600 kişi ölecektir.
Bu seçenekler göz önünde bulundurulduğunda, net bir çoğunluk Program B’yi destekler. İki şekilde de sunulan
durum aynı olasıkları söylese de denekler, 200 kişinin kesinlikle kurtarılacağını net olarak söylendiği seçeneği daha
yüksek oranda destekler. Bunun nedeni, kaybedilecek yaşamlardan çok net olarak kurtulacak yaşam sayısının
ortaya konmasıdır.
Kahneman ve Tversky, insanın tercihlerinde ortaya çıkan farkı “çerçeveleme etkisi” olarak tanımladılar: Aslında
akılcılık-rasyonalite, aynı tepki kalıplarının ortaya konmasını gerektirse de, bir probleme yönelik farklı şekilde ama
aynı çözümler sunulduğunda farklı tepkiler ortaya çıkabilmektedir.
Kahneman ve Tversky’nin çeşitli sezgisel ve “çerçeveleme etkileri” üzerindeki çalışmaları ve insanların riskli
durumlarda nasıl seçtikleri konusundaki yenilikçi teorisi, psikoloji ve ekonomi alanında büyük bir araştırma programı
ortaya çıkardı ve 2002’de Kahire’de iktisat alanında Nobel Ödülü kazandı. 1980’ler, Kahneman ve diğerleri
de, sezginin kullanımı ve ahlaki yargılarda “çerçeveleme etki”lerinin varlığını araştırmışlardır.
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Bu çalışma ahlâki teori ile ilişkilidir. Çünkü, ahlâki sorgu ve araştırmanın yaygın bir prosedürü, belirli vakalar ve
bunları yönetmeyi düşündüğümüz prensiplerimiz arasında, bu unsurların herhangi birinin revize edilmesiyle ilgili
olarak, ileriye dönük çalışmalara dayanan, yansıtıcı denge yöntemini kullanmaktır. Vakalara karşı sezgisel verilen
kararlar ve ahlâki ilkelerimiz birbiriyle tutarlıdır ve bu kararların ve prensiplerin bir kısmının diğerlerinin en iyi
şekilde açıklanmasını sağlaması veya sunulması durumunda, yansıtıcı bir dengeye ulaşırız.
Bu yöntemi kullananlar için, bu vakaları yargılamanın ne zaman hata içerdiğini ve eğer öyleyse, ne olursa
olsun, bunları düzeltmek için ne yapabileceğimizi anlamak önemlidir.
Covent Garden’dan geçerek London School of Economics’teki ofisime yaptığımız yürüyüş sırasında Kahneman,
Wellcome Neuroscience’ın Bölümü’nden Dr. Benedetto De Martino ile aynı günün erken saatlerinde yaptığı
toplantıyı coşkuyla hatırlayıp, anlatıyor. De Martino, seçimler yaparken insanların aktif beyin alanlarını
incelemiştir. Bahsedilen kazanç / kayıp çerçeveleme etkilerine kuvvetli derecede duyarlı olan kişilerin,
duygusal işleme (amigdala) ile ilişkili olan beyninin bir kısmında daha yüksek aktiviteye sahip olduğunu
bulmuşlardır, buna karşın, bu etkilere daha az duyarlı olan kişilerin, daha analitik işlemle ile ilişkili beyin
(prefrontal kortekste alanlar) alanlarında daha fazla aktivite gözlemlemişlerdir. Bu nedenle bu çalışma, Kahneman
ve Tversky’nin ortaya çıkardığı sezgisel süreçlerin, beynin ayırt edici bir bölümünde faaliyet gösterdiği ve
daha müzakereci akıl yürütme ile geçersiz kılınmadığı sürece yargının oluşacağı görüşüne destek vermiştir.
BRAIN WORLD: “Sezgi” muğlak, belirsiz bir terim. Bunu nasıl tarif edersiniz?
DANIEL KAHNEMAN: Bu terimi kullanırken her zaman tutarlı değilim. İlk kez bir yazımda kullanmıştım.
Sanırım, “Küçük Sayılar Kanunu” nda Amos Tversky ile yazdığım bir makalede. Bu makalede, “Büyük Sayılar
Yasası’nın, insan sezgisinin repertuvarının-dağarcının bir parçası olmadığını” yazmıştık. “Sezgi ”ile
kastettiğimiz şey, belirli bir vaka hakkında bir bireyin yargılarını ortaya çıkaran kural hakkında tarafsız bir gözlemci
tarafından yapılan tanımlayıcı bir genelleme idi. Ve bu, birey bu kuralı reddederse bile, dış gözlemci tarafından
doğru bir tanım olabilir.
Sezgisel düşünceler olarak adlandırılan düşünceleri üretmenin bir yolunu tanımlamak için sezgisel sistem şeklinde
de bu terimi kullandım. (“İntuition” kelimesini içgüdü anlamında da kullandığını söylüyor) Bu sistemin işlemleri
tipik olarak otomatik, hızlı, zahmetsiz, ilişkisel ve genellikle duygusal yüklüdür. Genellikle, iç gözlemlere açık
değildir ve kontrol etmek veya değiştirmek zor değildir. Bu içgüdüsel sistem, algılar şekilde kendiliğinden akla
gelen istemsiz izlenimler üretir. İçgüdüsel yargılar, içgüdüsel sistemden çok farklı işlev gören akla dayalı
sisteme nazaran doğrudan ortaya konulur.
BW: Sezgisel sistemin bir ürünü olarak anlaşılan sezgisel yargılar diye adlandırdığınızla felsefecilerin ahlaki
teorilerini inşa etmek ve test etmek için kullandıkları vakalara yönelik yargı türü arasında bir fark var gibi
görünüyor, ki bunları bazen “sezgiler” olarak da ifade ediyorlar. Felsefeciler, genellikle bunları vaka
yargılamaları olarak kabul etmekte; yani, olayı düşündükten sonra varılan yargı ve o yargıyı ortaya koyma
sebeplerimiz. Oysa sezgisel yargılama kategorileriniz bu kadar kapsamlı bir yansımayı, düşünmeyi içermiyor
gibi görünmemekte. Ele alınan dava yargılarına varmada bu yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz?
DK: Bir psikoloğun yöntemi ile bir felseficininki arasında çok ilginç bir karşıtlık vardır. Felsefecinin neden o sonuca
ulaştığına dair bir fikri vardır. Psikolojik analizde temel bir varsayım; belirli bir durumda ilk önce bir sezgiye sahip
olmanızdır. Neden ona sahip olduğunuzu kendinize sorduğunuzda, kendinize bir hikaye anlatırsınız. Ancak ortaya
koyduğunuz hikaye sezgilerinizin sebebini tam olarak tanımlamaz. Çünkü, sezgilerinize neden olan şeylere erişiminiz
yoktur.
Bilirsiniz… birçok psikolog, bilincin, kendimizi kendimize anlattığımız bir hikaye olduğuna inanır.Ve birçok
durumda, hikaye gerçekle uyuşmaz. Yani, hikayede doğru olmadığını bildiğiniz durum ve olayları oluşturmak çok
kolaydır. Size bir örnek vereyim.. “Ellerimi çırptıktan sonra sen ayağa kalkıp pencereyi açacaksın” şeklinde bir
posthipnotik (hipnoz somrası) telkinli deneyler vardır. Kişi uyanır, ellerinizi çırparsınız ve o kalkıp pencereyi açar.
Ona sorarsanız, “Pencereyi neden açtın?”, o da “Oda çok sıcak olmuştu” der.
BW: Ama bu hipnoz vakaları basit anlamda patolojik (hastalık işareti olan) değil mi?
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DK: Hayır, onlar en iyi örneklerdir! Bu örneklerin güzelliği, sizin deneklerin neden bunu yaptığını bilmenizdir. Bunu
yapıyorlar, çünkü, talimat verildi, ve sonra birileri elini çırptı. Ama onlar neden bunu yaptıklarına dair tamamen farklı
bir deneyime sahiplerdir. Dahası, insanlar yaptıkları nedenden dolayı hiçbir zaman bir zarara uğramazlar.
Posthipnotik(hipnoz sonrası) telkini ile kesinlikle saçma şeyler yapabilirler ve bu şeyleri yapmak da onlara mantıklı
gelir. Buradan çıkardığım sonuç; sezgisel yargılarımızı anlamlandırmanın zihinsel işleyişinin, bu sezgilere
sahipolmaktan çok farklı bir bilişsel faaliyet olduğu.
BW: Yine de, hipnotik olgusu, yalnızca, neden yaptığımız, davrandığımız veya yargıladığımız hakkında
introspektif yargılarımıza her zaman güvenemeyeceğimizi göstermektedir; bu yargılara veya kullanılan
yönteme asla güvenemeyeceğimizi göstermez. Diğerleri, yargılamalarımızı ayrıştırılmış durumlarda neyin
yönlendirdiğini anlatan basit bir yargılamadan daha fazlasını içerir. Bu yöntemi kullanan felsefeciler, belirli
bir durumda verdikleri tepkinin diğer yargılarını belirleyip belirlemediğini düşünmeye devam etmekteler.
DK: Fakat, bu, başka bir metodolojik problemi gündeme getiriyor. Konuları, olayları değerlendirmede “Konu
içinde” ve “Konu arasında” olarak adlandırdığım metodlar arasında bir fark var. “Konu içi” yöntem, belirli bir
konunun birden fazla zıt durum göz önüne alındığındaki sezgilerin fark edilmesini içerir .“Konu arasında” metodu,
bir deneğin, başka durumlar ile açık bir karşılaştırma yapmadan, tek bir vakada sahip olduğu sezgiye dikkat çekmeyi
içerir. İki yöntem, durumlar göz önüne alındığında çok farklı sezgilere neden olabilir.
Şimdi, amacı farklı vakalarda uygulanabilir kurallar bulmak olduğundan, ahlâki(etik) felsefe, tabiatı gereği, “konu–
içi” yöntemle sınırlıdır. Yani, ahlâki bir felsefeci her zaman iki veya daha fazla vakanın-durumun bilincindedir ve iki
durumdaki farklılıklar hakkında ve bu farklılıklara nasıl karşılık vermesi gerektiği ile ilgili sezgileri vardır ve bence
bu, ahlâki felsefedeki ana bir kısıtlamadır. Çünkü, günlük yaşamlarında, insanlar bir kerede bir problemle karşı
karşıya kalırlar, dolayısıyla ilgili sezgiler, bir kerede meydana gelen vakalarla alakalıdır. Ve ahlaki (etik) bir
felsefecinin duruşu, hayatlarını bu şekilde yaşayan bireylerle ilgili olan ahlâki sezgilerin tanımlanmasını
engellemektedir. Bu sebeple, bir grup insanın bir durum ve başka bir grup insanı başka bir durum hakkında sormayı
gerektiren “konu-arası” yaklaşım daha üstün, daha niteliklidir.
BW: Bu çok ilginç… insanların kazanımları veya kayıpları içeren bir çerçevede nasıl farklı tepki verme
eğiliminde olduklarını görüyorum sanırım… ve bu da sadece daha açık bir şekilde “konu arası” deneylerle
açığa çıkabilir diye düşünüyorum.İki yöntemin farklı yargılara yol açtığı başka durumlara örnek verebilir
misiniz?
DK: Size iki örnek vereyim. Öncelikle, daha önce bahsettiğim, “dokunaklılığın” kurban için maddi bedel-tanzimat
üzerindeki etkisini ortaya koyduğum market vakaları için sezgisel kararlar, sadece “konu-arası” yöntemle ortaya
çıkabilir. Çünkü, iki vakanın, mağdurun düzenli gittiği bir markette mi yoksa farklı marketlerde olmasının verilen
tazminat açısından herhangi bir fark yaratmaz.
İkincisi, Cass Sunstein, David Schkade ve Ilana Ritov ile yürüttüğüm araştırmada, iş dolandırıcılığı vakaları, bedeni
ilgilendiren günahlarla karşılaştırdıklarında, insanların uygun gördükleri cezalarda önemli ölçüde farklılıklar
olduğunu tespit ettik. Hipotezimiz; bir eylemde öfkenin, uygun görülen cezaların büyüklüğünde önemli bir
katkısı olduğudur. Tecrit altındaki bir iş dolandırıcılığı vakasını düşünürken, bu durumu diğer durumlardaki iş
dolandırıcılıkları dolaylı olarak karşılaştırılmıştır, bu yüzden de işten çıkarılma düzeyleri, davranışların, diğer iş
dolandırıcılığı vakalarına kıyasla ne kadar egemen olduğuyla belirlenmiştir. Bu nedenle, özellikle de iş
dolandırıcılığıyla ilgili korkunç bir yanlışlıklık, çok ağır bir şekilde cezalandırılır.
Ancak, iş dolandırıcılığının, bedensel yaralanmalar gibi, farklı bir kategorideki vakalarla, karşılaştırılmasında, görevi
suistimale ait kategori de göreceli olarak önemlidir. Bedensel yaralama genellikle sahtekârlıktan daha kötü olduğu
için, bu aynı sahtekarlık olayında olduğu gibi bedensel yaralanmadan dolayı kişinin daha ağır cezalara layık
görünmesini sağlayabilir.
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BW: Ancak bu vakalar, felsefecilerin kullandığı “konu içi yaklaşım”ını baltalamaktan ziyade haklı
göstermektedir. Bu gibi durumlarda, tek bir kişinin birden fazla olayı yan yana ele alma konusundaki “konu
içi yaklaşım”, her bir vakayı ayrı ayrı ele aldığında meydana gelebilecek hataları önlüyor gözükmekte.
DK: Bir ölçüde, kabul ediyorum ve Sunstein, Schkade ve Ritov’la birlikte bu makalede, “konu içi” karşılaştırmanın
bir avantajı olduğunu tartışmaya çalışacağız, çünkü, bu, size ayrı bir şekilde tek bir durumu yargılamaktan ziyade, her
zaman işe yaramasa da, dünyanın tutarlı bir görüşe yaklaşmasına daha çok şans tanıyor. Ancak politikaları ve
insanlara ahlaki kuralları uygulamayı düşündüğümüzde, bu kişilerin olayları-durumları “katılımcılar” olarak
yaşayacağını hatırlamak da önemli.
İki durum arasındaki farklılıkları göz önüne aldığımızda, bize mecburi olarak ahlaki gelen şey, onlara ahlaki
gelmeyebilir. Dolayısıyla, onlara empoze etmek istediğimiz kurallar, kendilerine alâkalı görünmeyebilir.
Sanırım, burada tutarlılık talepleri ile yargılarını ihlâl eden ilkeleri insanlara empoze etme ihtiyacı arasında gerçek bir
ikilem var. Bu yazıda ulaştığımız bir çözüm, her iki talebi de kısmen karşılamaktır. Bu yüzden bizim tavsiyemiz;
izolasyonu-tecriti göz önüne alarak, yanlış davranıştaki öfkeyi ölçmek ve cezaların ciddiyetini belirlemede bir girdi
olarak öfkeyi kullanmaktı. Bazı jüri yargılamalarında olduğu gibi cezaları belirlemede tek başına öfkenin sadece
belirleyici bir unsur olmasını tavsiye etmiyoruz.
Bizim düşüncemiz, sadece öfkeyi yansıtan bir kamupolitikasının garip, anlamsız olduğu ancak, öfkeye karşı
duyarsız olan bir politikanın da insanlar için kabul edilemeyeceği idi. Dolayısıyla, kamu politikası, öfkeye
karşı duyarlı olmalı, ancak onun tarafından yönetilmemelidir. Yapabileceğimizin en iyisi bu. Bu benzersiz bir
çözüm değil, belirli bir vaka hakkında ahlaki sezgiye güvenilemez veya tamamen göz ardı edilemez.
BW: Önerilen bu çözüm, insanların duygularını ve kararlarını vermediğinde basitçe vermiş gibi gösteriyor.
Söylediğiniz gibi, öfke gibi ahlaki duygular yargıya-duyarlıdır; ne kadar çileden çıkacağımız o şeyin ne kadar
yanlış olduğunu düşündüğümüze bağlı. Öyleyse, insanın öfke duygusu, suçun ölçüsünün ne kadar ahlaksız
olduğuna dayanıyorsa, o zaman bu karar yerine getirilmektense düzeltilmesi gerekmektedir.
DK: Bunun mükemmel bir nokta olduğunu düşünüyorum ve sezgilerin bir dereceye kadar kolayca
geliştirilebileceğini ve bazı durumlarda eğitim yoluyla değişebileceğini düşünüyorum. İşte güzel bir örnek.
Kanada’da bir kez bir araştırma yapmıştık… trafik kazası sigorta oranlarının nerede yaşadıklarına göre belirlendiğini,
insanların çok fazla kaza olduğu bir bölgede yaşıyorlarsa, yüksek bir sigorta ücreti ödeyeceklerini tespit ettik.
İnsanlar başlangıçta bunun içten içe ahlaksız olduğunu düşündüler, çünkü, sigorta oranlarının sadece sürücü
davranışları tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ama bu, insanları “yanlış” olarak tanımlaması için
eğitebildiğiniz bir sezgidir. İnsanlar için ödeme yapmak için uygun olan sigorta oranının, bir kazada bulunma
ihtimalleri ile orantılı olduğunu, onlar neden olmasalar bile, o bölgede yaşadıkları alanın, kendilerinin yaşayacakları
olasılıkları etkilediğini fark ettiler.. Ancak tüm sezgiler bu şekilde biçimlendirilemez.
BW: Sezgilerimizin yansımaya duyarlı olmadığını düşündüğünüz bir dava örneği verebilir misiniz?
DK: Ahlaki-etik felsefecilerin en sevdiği ikilem olan “tren vakaları” diye adlandırılan durumuna bir bakalım. (Tren,
tren yolu üzerinde çalışan 5 kişiye doğru hızla ilerliyor. Sen de görüyorsun. Elinin altında bir kol var, o kolu çekersen
tren başka bir raya geçecek orada da bir kişi var. Ya 5 kişi ölecek ya da bir kişi. Ne yaparsın?…)
Çoğu insan, trenin rotasının değişmesine “sezgisel” olarak izin verilebileceğine inanır ve bazıları da zorunlu olduğuna
inanır. Bu durumu bir de “köprü olayı” ile karşılaştıralım. Yine aynı tren aynı güzergahta ilerliyor ve ezip öldürme
ihtimali olduğu 5 işçi de raylar üzerinde çalışıyor.Tren bir köprü altından geçecek.. Ve iki kişi köprüde duruyor. Biri
oldukça iri. O iri adamı itip trenin altına atıp, treni durdurma ihtimalin var. Böylelikle bir kişiyi feda edip, 5 kişiyi
kurtaracaksın. Yapar mısın?..
Pek çok kişi “içgüdüsel” bir şekilde bunun müsaade edilemez bir durum olduğunu söyler. Birer kişinin öleceği ve 5
kişinin kurtulacağı bu her iki yargı kararına yönelik bir açıklamaya ihtiyaç vardır.
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Köprüdeki iri adamın durumu, insanların sezgisel yargılarının, masum bir kişiye karşı doğrudan fiziksel şiddete
başvurmanın kabul edilemez olduğu kuralının uyguladığının açık bir örneğidir. Şimdi, düşünüldüğünde, bu zayıf bir
kural gibi görünüyor – ahlaki açıdan uygun bir faktör seçmiyor gibi görünüyor. Ancak bireysel vakalara
uygulandığında, her seferinde bu tavır güçlü bir karar olacaktır. Sen (ya da en azından ben) treni rotasından
saptırmayan bir bireyi suçlayabiliriz, ama iri adamı trenin önüne atmadığı için birisini suçlayanı hayal edemiyorum.
BW: Ahlâki düşüncenin benzersiz bir şekilde uyumlu ve tutarlı bir sistemi olmadığını ve bu genel ilkelerle
tutarsız olan güçlü sezgilerimizi geçersiz kılan bizim genel prensiplerimizin yetersiz olduğunu görecek kadar
aklıbaşında ve mantıklıysak eğer buna yeterince güvenmeyeceğimizi mi söylüyorsunuz? 5 kişiyi kurtarmak
için köprüdeki iri adama itmenin, ya da diğer rayda duran bir kişiyi öldürmenin her zaman daha iyi olacağına
dair sezgisel kararlarımızı gözden geçirmeye bu yüzden mi hazır hissetmiyoruz?
DK: Açıkçası, benim bulunduğum pozisyonun içten içe tutarlı olmadığının farkındayım. Fakat tutarlılığı elde
etmemeye çalışmak için bir nedenim var: Uyumun imkansız olduğuna inanıyorum. Bazı ahlaki dinamikler, mantıklı
bir kural biçiminde olan sezgileri uyandırır. (5 kişiyi kurtarmak için treni diğer raya geçirerek 1 kişiyi feda etme)
Diğer durumlar, mantıklı bir kural biçiminde olmayan, ancak mantıklı kurallarla ya da diğer sezgilerle çatıştığında
kolayca terkedilen sezgilere yol açar.
Bununla birlikte, üçüncü türden olgular, mantıklı bir kural önermeyen ve yine de çelişen kurallara ya da sezgilere yol
açmayan güçlü önsezilere yol açar. İri adam senaryosu en iyi örnek. Mantıklı bir kuralın, iri adam trenin önüne
itilmemeli sezgisi yarattığına, ya da bunun haklı çıkarılması için yaratılacağına inanmıyorum; yine de, iri adamı
itmeyi içten bir şekilde aykırı ve iğrenç buluyorum. Bu üçüncü sınıf vakalardan dolayı, temel sezgilerimizin
çözülemeyecek çelişkiler içermesi muhtemeldir.
Tutarlılık arayışının takdire şayan ve özenle takip edilmesi gerektiğine ancak, bunun kaçınılmaz olarak başarısız
olacağını da hatırlatmanın önemli olduğuna inanıyorum.
Çeviren: AylinER
https://brainworldmagazine.com/can-we-trust-our-intuition-an-interview-with-dr-daniel-kahneman/

Bilim İnsanları Beynin 11 Boyutlu Yapılar Oluşturduğunu Keşfetti
Beyin, bizi muhteşem karmaşıklığı ile şaşırtmaya devam ediyor.Nörobilim ile matematiği birleştiren ve ezber bozan
araştırma bize beyinlerimizin enformasyonu işlerken 11 boyuta kadar nöral yapılar oluşturduğunu söylüyor.
’’Boyutlar’’ kelimesi ile fiziksel alemleri değil, soyut uzayları kastediyorlar. Yine de, Blue Brain Projesi’nin
direktörü Henry Markram, keşfi yapan araştırmacılar ‘’şimdiye kadar hiç hayal etmediğimiz bir dünya
buldular’’ diyor.
İsviçre’de yerleşik Blue Brain Proje’sinin hedefi, insan beyninin ‘’biyolojik olarak detaylandırılmış’’ dijital bir
simülasyonunu yaratmaktır. Bilim insanları eşi benzeri görülmemiş bir biyolojik enformasyon seviyesinde dijital
beyinler yaratarak inanılmaz ölçüde girift olan ve 86 milyar nörona sahip olan insan beynini anlamakta ilerlemeyi
amaçlıyorlar.
Böyle muazzam bir ağın düşünce ve faaliyetlerimizi nasıl oluşturabildiğini anlamakta daha berrak bir görüş sahibi
olmak amacıyla bilim insanları süperbilgisayarlar ve özgün bir matematik dalı kullandılar. Takım, geçerli
çalışmasında 2015 yılında biten dijital neokorteks modelini temel aldı. Onlar bu dijital neokorteksin cebirsel
topoloji adlı matematiksel sistemi kullanarak verdiği reaksiyonu irdelediler. Bu, onların beynimizin sürekli karmaşık
çok boyutlu ve ‘’kumdan kalelere’’ benzer geometrik şekil ve uzaylar yarattığını belirlemelerine olanak sağladı.
Matematiğin bir dalı olan ve herhangi sayıdaki boyutlara sahip sistemleri tarif eden cebirsel topolojiyi kullanmadan
çok boyutlu ağı görselleştirmek olanaksızdı.
328

Özgün matematiksel yaklaşımdan faydalanılarak, araştırmacılar daha önceden nöronların ‘’kaotik’’ olarak görülen
desenlerindeki yüksek dereceli organizasyonu anlayabildiler.
Çalışmanın yazarı Kathryn Hess, ‘’Cebirsel topoloji aynı anda hem bir teleskop ve hem de bir mikroskop gibi. O,
gizli yapıları (ormandaki ağaçları) ve boş uzayları (ağaçsız yerleri) bulabilmek için ağlara zum yapabiliyor” diyor.
Bilim insanları testlerini önce yarattıkları sanal beyin dokusu üzerinde yaptılar, ve daha sonra aynı deneyleri
farelerden alınan gerçek beyin dokuları ile yaparak sonuçları teyid ettiler.
Sanal nöronlar uyarıldıklarında bir grup (clique) kuruyorlar ve her nöron diğeriyle spesifik bir geometrik obje
şekillenecek biçimde bağlanıyor. Büyük sayıda nöronlar bazı durumlarda 11’e çıkacak şekilde yeni boyutları ekliyor.
Yapılar çok boyutlu olan ve araştırmacıların oyuk (cavity) adını verdikleri boşluk etrafında organize oluyorlar.
Enformasyon işlendikten sonra oyuk kayboluyor.
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Sol taraf : Beynin en çok evrilmiş kısmı olan neokorteksin dijital kopyası.
Sağ taraf : 1 boyutludan 7 veya daha fazla boyutluya kadar değişik ölçü ve geometrideki şekiller.
Ortadaki ‘’kara delik’’ ise çok boyutlu namı diğer ‘’oyuk’’ lar kompleksini sembolize ediyor.
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Araştırmacı Ran Levi işlemin nasıl çalıştığını detaylandırdı:
Beyin enformasyon üzerinde işlem yaparken çok boyutlu oyukların ortaya çıkması, ağdaki nöronların uyarıcıya karşı
oldukça fazla organize bir biçimde tepki verdiği anlamına geliyor. Beyin bir uyarana karşı sanki çok boyutlu blokları
çubuklarla (1D) başlayarak, sonra kaplama tahtası (2D), sonra küpler (3D), daha sonra 4D, 5D,.. vb daha kompleks
geometrilerle önce inşa ediyor, daha sonra ise inşa ettiğini yerle bir ediyor. Beyindeki işlemin gelişimi, önce yapılan
ve daha sonra parçalanan bir çok boyutlu kumdan kale’yi andırıyor.
Kathryn Hess, Newsweek’le yaptığı bir söyleşide ‘’Keşfin önemi, nörobilimin temel sırlarından biri olan beynin
yapısı ve enformasyonu nasıl işlediği arasındaki bağlantıyı daha fazla anlamamıza olanak sağlamasında
yatmaktadır’’ diyor.
Bilim insanları cebirsel topolojiyi uyarılan nöral bağlantıları kuvvetlendirme ve zayıflatma işlemi olan
‘’Plastisite’’nin -beynimizin nasıl öğrendiği konusunda anahtar bir bileşen- rolünü çalışmada kullanmak istiyorlar.
Bulgularının daha ileri uygulamalarını insan zekası ve hafızaların şekillenmesi konularında görmek için de çalışmaya
devam ediyorlar.
Bu araştırma ‘’Frontiers in Computational Neroscience’’ta yayınlanmıştır.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
http://bigthink.com/paul-ratner/our-brains-think-in-11-dimensions-discover-scientists

Genler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sadece 20000 tane gen, eşsiz insanı nasıl meydana getiriyor? Her ne kadar genlerin işleyişini yeniden gözden
geçirsek de, DNA’nın giriftliğini anlamakta güçlük çekiyoruz.
İster insan olsun ister bezelye bitkisi olsun, yaşayan organizmaların görünüşleri ve davranışları genleriyle çok
yakından bağlantılıdır. Ama “gen” kelimesi kullanılmaya başladığından beri, genlerle ilgili edinilen bilgiler ve
genlerin işlevleri hakkındaki bilgiler çok gelişti.
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Esasında çok basit. Massachusetts’de Cambridge Broad Enstitüsü’nden Stacey Gabriel geni şöyle tanımlıyor: “Gen,
tek tek fonksiyonel birimleri ya da proteinleri kodlayan DNA harflerinin uzamıdır.” Hücrelerimiz içerisinde,
çift sarmallı DNA sürekli olarak açılır (tıpkı bir fermuarın ikiye açılması gibi) ve kendi özelliklerini yüklediği tek
sarmallı RNA’yı oluşturur. RNA, hücre fonksiyonlarını yerine getirir veya bizi biz yapan proteinleri bir araya getiren
bir kalıp olarak kullanılabilir.
Genler kalıtımın temel ve evrensel birimleridir. Biri annenizden, biri babanızdan olmak üzere genellikle her birinden
2 kopya vardır. Her bir genin moleküler seviyede küçük değişiklikler gösteren farklı versiyonları vardır ve bu ufak
değişiklikler dış görünümümüzde kahverengi ya da mavi gözler gibi farklı sonuçlar yaratır.
Çok uzun süre, dış görünüm özelliklerine ait tek bir gen olduğunu düşündük ama bu görüş artık geçerli değil. 2003
yılında tamamlanan İnsan Genom Projesi, DNA’mızın sadece %1 inden genlerin sorumlu olduğunu, geri kalanının
“çerçöp”(junk) olduğunu açıkladı. Toplamda sadece 20000 tane genimiz var. Bu sayı, tek işlevli gen fikri için çok
çok az.
Öyle görünüyor ki, nerede ve ne zaman tanımlandığına bağlı olmak üzere genler farklı işlevlere sahipler. İngiltere
Exeter Üniversitesi’nden genetikçi Tim Frayling: “Genler karşılıklı birbirlerine eklenebilirler. Bu demektir ki,
farklı gen grupları bir proteine kodlanabilir.” Başka bir deyişle, bir genin sadece bir proteini kodlaması yerine,
farklı genetik kod parçaları farklı proteinler oluşturmak üzere parçalara ayrılabilir. Bunların tamamı, gen olmayan
DNA( non-gene DNA), RNA molekülleri ve diğer proteinler tarafından düzenlenir, dahası bir genin protein
belirlemesindeki otonomisini azaltır.
Bu demektir ki, hangi genlerin neden sorumlu olduğunu saptamak çok zordur. Gabriel: “Göz rengi gibi çok basit
görünen bir özellik bile olsa, bir şeyden sorumlu olan bir genin olması çok nadirdir.”
Konu hakkındaki görüşlerimizi değiştiren başka keşifler de oldu. Tek bir gen, DNA bölümlerinden oluşur. Ama bir
bölüm, birden fazla gene sebep olabilir. Bu da, genlerin birbirleriyle çakışan sınırları olabileceği anlamına gelir. Bazı
organizmalarda, aynı gen bölümleri birbirlerinden çok uzakta, genom içinde dağılmış olarak bulunur. Ayrıca tüm
genler proteinleri kodlamaz; çoğunluğu sadece çeşitli RNA moleküllerini kodlar.
Epigenetik bilimi ortaya çıkıyor: Stres ve beslenme gibi çevresel faktörlere tepki olarak, genlerin açılıp
kapanabileceği fark ediliyor. Yani bazı genlerin etkileri bazı nesillerde ortadan kalkarken, bir sonraki nesilde yeniden
ortaya çıkabilir.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, genler üzerinde düşünmeye değer mi?
Gabriel: “Yaptıkları düşünülecek olursa, kesinlikle değer” diyor. Ama bazı insanlar yeniden tanımlanmaları
gerektiğine inanıyor. Finlandiya Turku Üniveristesi’nde bir genetikçi olan Petter Portin’e göre, genleri kalıtımın
evrensel parçası olarak düşünmek son derece basit bir şey.
Portin: “Pek çok durumda genleri, çok daha büyük bir makine içindeki küçük dişliler olarak düşünmek son
derece faydalı olacaktır.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg23831840-600-how-to-think-about-genes/amp/?__twitter_impression=true
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Bilinç İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Gerçekliğimizin yapısında, hakikatinde bilinç o kadar söz konusu ki, bunu anlamaya başlamak aydınlanmış
olduğumuz hissini veriyor. Bilinç üzerine araştırmalar yapan Oxford Üniversitesi’nden Nicholas Shea: “ Bilinçli
olmanın ne olduğunu tanımlamaktan ziyade fil olmanın ne olduğunu tanımlamaya daha yakınız.” (Filler ile
yapılan öz farkındalık deneyine gönderme)
Bilinç, sizi “siz” yapan şeyin özüdür. Beyniniz tarafından yaratılan, güneşin sıcaklığını teninizde hissetmenizden
tutun da hissettiğiniz üzüntüye kadar tüm öznel deneyimlerinizdir. İngiltere Sussex Üniversitesi’nden sinirbilimci
Anil Seth:“Hala pek çok insan, bunlara ben de zaman zaman dahilim, fiziksel dünyada olan şeylerin bilinç
deneyimlerini nasıl oluşturduğunu anlamakta güçlük çekiyor.”
Bilincin ne olduğunu anlayamayacak kadar ona yakın olabiliriz. Bilinç hakkında düşünmek, sizin “bilinç”li olmanızı
gerektirir. Peki ama insan beyni kendi kendini anlayabilir mi?
Shea bunun mümkün olduğunu düşünüyor. “Çok derin, kompleks ve zorlu görünüyor ama insanlar bilimsel
metot uyguluyorlar.” Bir düşünce ekolü şöyle söylüyor: Eğer -mesela kırmızı-bir şeyin görsel deneyiminin karşılığı
olan fiziksel beyin aktivitesini anlayabilirseniz, başka bilinç deneyimleri için de bunu genelleştirebilirsiniz.
Seth’in “böl ve ele geçir” stratejisi olarak gördüğü başka bir yaklaşım daha var. Buradaki amaç, bilinci farklı
deneyim parçalarına ayırmak. Seth: “Uyuyakaldığınızda ve uyandığınızda ne oluyor, görsel algı ile gerçekte olan
şey arasındaki ilişki nedir; karakter ve duygu arasındaki ilişki nasıl?”. Bu problemleri teker teker ele almak,
bilincin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilir. Seth: “Eğer böyle yaparsak, bir süre sonra gizemli hiçbir şey
kalmayacaktır.”
Eğer tüm beynin ve yaptığı işlerin haritalanması yapılabilse bile, yine de bilinç konusunda tam olarak
aydınlanamayacağımızı düşünenler insanlar da var. Seth: “Konu siz ve benim ne olduğumuzu açıklamaya gelince,
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diğer bilim alanlarında aramadığımız bir cevabı istiyor gibiyiz. Çünkü eğer bilincin işleyişini çözersek, bu,
benlik anlayışımızı ve özgür irade görüşümüzü tehdit edebilir. Gönüllü eylemlerin ve birşeyler yapmaya
niyetlenme deneyimlerinin de sadece beyne bağlı deneyimlerden birkaçı olduğunu açıklamaya başlayınca, çok
fazla dirençle karşılaşıyoruz.”
Bu tavşan deliğinden çıkmanın bir yolu, ne tür özgür iradenin önemli olduğunu hiç unutmamaktır. İnançlarımıza ve
isteklerimize göre davranabiliyor olmak istiyoruz; ki bu, bilinç deneyimi nereden gelirse gelsin mümkündür.
Seth: “Başka bir deyişle; Yapmak istediğim şeyi seçebilirim ama istediğim şeyi seçemem.”
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg23831840-300-how-to-think-about-consciousness/

Bilincin Evrimi
Dünya nüfusuna baktığımızda, bilinç düzeylerinin dağılımınından türümüzün büyük bölümü
evrimsel ölçeğin en alt kısmındadır ve gerçek güçsüzlüklerini telafi etmek için halâ “güç”e bel bağlamaktadır. Daha
gelişmiş bireysel kültürler daha fazla çeşitlilik sergilerler. Japonlar, II. Dünya Savaşından ders çıkarıp,evrimsel
açıdan toplu olarak büyük bir sıçrama yaptılar. Öte yandan, Amerika’nın bilinç seviyesi Vietnam Savaşı’nın bir
sonucu olarak çöktü; Aslında öğrenilen şey şimdiye kadar görünür olması lazımdı ama pek görülmüyor.
Maalesef genel olarak eğlence anlayışımız duygusal sansasyonalizmden geçiyor ve bu yüzden de şiddete yöneliyor.
Cinayetleri izlemek, televizyonda gecelik aile tarifesi şeklini almış; Çocuklarımız sürekli bu tür zihinsel beslenme
ile büyüyor. Amerikalılar, korkunç, daha çok tuhaf şeylerin tadını çıkarmayı çok iyi öğrendiler. Zulüm ve yıkım,
hasar, kargaşa, tahribat statüko haline geliyor. Örneğin; çocukların silah taşıma konusunda ebeveynin iznine sahip
olmalarına daşr kanuna sahip olan Phoenix şehrinde, 1 Ocak 1993 tarihinde ABC News, iki buçuk yaşındaki bir
çocuğun üç yaşındaki tarafından vurulduğu haberi paylaştı. Toplumun, çeşitli toplumsal katmanlarının kökleşmiş
bir özelliği olan, kendiliğinden yayılan bilinç düzeylerini kurumsallaştırdığı görülüyor.

Bununla birlikte, özgür seçim ve dolayısıyla bireysel hareketlilik ve deneyimlerin çeşitliliği açısından dikkate değer
bir potansiyel de mevcut. İleri teorik fizik, doğrusal olmayan dinamikler ve doğrusal olmayan denklemlerin doğası
üzerine yaptığımız çalışmadan, en azından teoride, seçimin sadece mümkün değil, kaçınılmaz olduğu
açıktır. Düzensizlikten düzen açığa çıkar; tüm çekicilerin (attractor) kalıpları-örüntüleri, tabiri caizse sadece
tek bir “iplikçik” ile birbirlerine bağlıdır. Peki ama dönüşümsel seçimler tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Bunlara
ne yol açıyor? Onları kim yapıyor ve neden?..
Büyüme ve gelişme düzensizdir ve doğrusal değildir. Pratik olarak, büyümenin esas doğası veya bu konu için
doğada bulunan herhangi bir “süreç” hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Hiç kimse hiç bir zaman yaşamın
doğasını çalışmamış, sadece imgelerini ve sonuçlarını incelemiştir. Bunu anlamak için basit anlamda yeterli
matematik yoktu; Lineer diferansiyel denklemler, bizi, “öz”e değil, yaklaşımlara, yaklaşık olarak bulma yöntemlerine
getirdi. Basit bir filizlenen tohum bile, hiçbir şey anlamadığımız içsel bir “sihir”! aracılığıyla inanılmaz mucizeler
ortaya koyar.
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Çoğunlukla görüldüğü gibi, hem bireysel hem de kollektif büyüme ya yavaş ya da ani olarak gerçekleşebilir.
Kısıtlamalar tarafından değil, eğilimlerle sınırlıdır. Sayısız seçenek her zaman herkese açıktır ancak nispeten
seyrek olarak seçilir, çünkü onları çekici hale getirecek bağlama bakılır. Kişinin seçim yelpazesi, normal olarak
kişinin vizyonu ile sınırlıdır.
Bağlam, değer ve anlam, genel olarak, daha büyük dingin-som ve daimi olanın bir parçası ve böylece de
evrende sonsuz süreklilik içindeki toplam bilinç alanı olan düzenleyici bir çekici enerji alanı (attractor energy
filed) içindeki enerji kalıplarının ince, hassas bir ağı için kullanılan sadece farklı farklı terimlerdir. Böyle bir
karmaşık enerji kalıplarının-örüntülerinin büyüklüğü, insan idrakının ötesindedir ve ancak bilinci 600-700
enerji seviyesi aralığına ulaşan bireyler tarafından kavranır. Bu bize, gelişmiş bilince sahip olanların anlayabileceği
muazzam kapasiteye dair bir fikir de verir.
Bilinçte yukarı doğru- gelişmeye dair bir hareketi kolaylaştırmanın en önemli unsuru, yeni hipotezlerin olası
geçerliliğini yeni değerlendirme araçları vasıtasıyla zihin açan bir “gönüllülük-isteklilik” tutumu ve
tavrıdır. Değişim için dürtüler, çoğu zaman bir bulmaca ya da paradoks karşısında zihne meydan
okunduğunda kendiliğinden ortaya çıkar.
Bilinç ölçeğimizde büyük ilerlemelere izin veren iki kritik dayanak bulunmaktadır. Birincisi 200 enerji
seviyesi, ilk güçlendirme seviyesidir. Burada suçlamayı durur ve kişinin kendi eylemleri, duyguları ve inançları
için sorumluluk kabul etme arzusu ortaya çıkar. Sebep ve sorumluluk kendi dışına yansıtıldığı sürece, kişi
kurbanolma-mağdur şeklinde güçsüz bir modda kalır. İkincisi, bir yaşam tarzı olarak sevgiyi ve yargısız affı
kabul ederek ulaşılan, istisnasız tüm insanlara, olaylara koşulsuz iyiliklerin uygulandığı 500 enerji seviyesi
düzeyidir. Bu seviyeye ulaşan kişi, algıları geliştikçe tamamen farklı ve daha merhametli, şefkatli olarak iyi bir
dünyada yaşamaya başlar.
Tutumların dünyamızdaki deneyimlerimizi değiştirebileceğini ve deneyimlemek için sayısız geçerli yol
olduğunu anlayabilmek başlangıçta çok zordur. Ancak, bir hologramı gözlemlerkenki gibi; ne gördüğünüz
tamamen hangi pozisyondan baktığınıza bağlıdır.
O zaman, hangi pozisyon “gerçek”tir?
Aslında, bu bir holografik evrendir. Her bakış açısı, izleyicinin kendine özgü bilinç seviyesi tarafından
tanımlanan bir pozisyonu yansıtır. Hologramın bu tarafındaysanız, algınız diğer taraftaki gözlemciyle aynı
fikirde olmayacaktır. Aynı fikirde olmamaya “Çıldırmış olmalı!”nşeklindeki tepki, bu kadar geniş bir tutarsızlığa
karşı yaygın olarak gösterilen bir tepkidir. Ve dünya, sınırsız boyutlarda bir hologramlar kümesidir. Sık sık
söylendiği gibi, zaman ve mekânda sabitlenen ve yalnızca tek bir duyumsal yansıma sunan sabit aynalar değil,
şimdiye kadarki tüm seslerin çekici alanlarının (attractor fields) holografik dizilerinin bir parçasıdır. Fiziksel dünya
da dokunsaldır. Doku, renk, boyut ve konum ve şekil gibi mekansal ilişkilere sahiptir ve bunların her biri, diğer tüm
niteliklerle birlikte, “An” olan varoluşun orijinal kaynağına “zamanın sonu”na geri dönen bir alt dizinin parçasıdır.
Diyebiliriz ki; bir hologram, bizatihi kendisi kendi başına bir prosestir. Üç boyutlu bir hologramda “sabit” bir
şey yoktur. Peki, dört boyutlu hologram nedir? 4 boyutlu hologram, aynı anda tüm olası örnekleri
içerecektir. Değişmek zamanda ilerlemek gibi görünür, ama eğer zamanın kendisi aşılırsa, o zaman “dizi-zaman
dizisi” diye bir şey de olmaz. Eğer herşey “AN”ise, buradan oraya kadar takip edilecek bir şey de yoktur. Her
hologram kendi içinde nedensel olarak ilişkili olmayan, ancak eşzamanlı olayların doğrusal olmayan sonsuz
matrisinden meydana gelen evrimsel bir izdüşümdür. 600 ile 700 enerji seviyesi arasındaki algısal düzeyde, “neydi,
ne oluyor, ne olacak” söze dökülmeden tam ve bütün, eşzamanlı holografik olasılık içinde idrak edilir. Bu
noktada “kelimelerle ifade edilemez, söze dökülemez” terimi anlam kazanmaya başlar.
Gelin bu söylediklerimi bir örnekle daha iyi anlamaya çalışalım:
Şimdi bir sokak köşesinde duran bir dilenci düşünelim…
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Büyük bir şehirde, ünlü markaların olduğu bir caddede üstü başı yırtık pırtık yaşlı bir adam çok zarif taşla kaplı bir
duvarın kenarına yaslanmış durmakta… Şimdi bu adama çeşitli bilinç düzeyleri ile bakalım ve nasıl göründüğüne
dair farklılıkları inceleyelim…
Bilinç seviyesinin en altında 20 düzeyinde (utanç seviyesi), bu adamı serseri, kirli, iğrenç, utanç verici görürdü.
Seviye 30’da (Suçluluk seviyesi) onun bu halde olmasından dolayı onu suçlardı. Ne yaptıysa bu hale gelmesi için
onu hak ettiğini düşünürdü… 50‘de (Umutsuzluk seviyesi) onun bu kötü durumda olması, çaresizlik, toplumun
evsizliğe dair hiçbir şey yapamayacağına dair delil ve umutsuzluk olarak görünebilirdi.. 75’de (Keder seviyesi) yaşlı
adam trajik, arkadaşsız ve kibar görünürdü.
Bilinç seviyesinde 100’de (Korku), onu tehdit edici, sosyal bir tehdit olarak görebilirdik. Belki de o bir suç
işlemeden önce polisi aramalıyız diye de düşünebilirdik. 125‘de (İhtiras) o, sinir bozucu bir problemi temsil edebilir
– neden biri bir şeyler yapmıyor? diyebiliriz. 150’de (Öfke) yaşlı adam şiddet gösterebileceği düşünülebilir, ya da öte
yandan, bu tür koşulların olmasından dolayı ona öfkeli de olunabilir. 175′de (Gurur) onu bir utanç olarak ya da öz
saygıdan yoksun olarak görebiliriz. 200’de (Cesaret), o civarda evsizleri için bir barınak olup olmadığını merak
edebiliriz; “İhtiyacı olan tek şey bir iş ve yaşanacak bir yer” diye düşünebiliriz.
250’de (Nötr) dilenci iyi görünüyor, hattâ belki de ilginç biri diyebiliriz. “kimsenin tercihlerine karışmayıp, farklı
şekillerde yaşayanları kabul edebiliriz. “Yaşa ve yaşat” diyebiliriz; Sonuçta, o, kimseyi incitmiyor diye
bakabiliriz. 310′da (İstekli), onun yanına gitmeye karar verebilir ve “köşede duran bu adamı neşelendirmek için ne
yapabiliriz?” diye düşünebiliriz ya da bu gibi kişilere yardım etmek için gönüllü oluruz. 350′de (Kabul) bu “köşedeki
adam ilgi çekici” ve “muhtemelen anlatacak ilginç bir hikayesi vardır ve belki de asla anlayamayacağımız
nedenlerden dolayı burada.” diye düşünebiliriz. 400’de (Akıl) “o, muhtemelen mevcut ekonomik ve sosyal
sıkıntıların bir neticesi olarak bu halde”, diyebiliriz, ya da belki de “o derinlemesine bir psikolojik çalışma için iyi bir
denek olabilir” diye düşünebiliriz.
Daha yüksek seviyelerde yaşlı adam, sadece ilginç değil, aynı zamanda sevimli ve hoş görünmeye başlar. Belki de o
zaman, aslında onun sosyal sınırları aşmış ve özgürleşmiş olabileceğini, yüzündeki bilgeliği ve maddi şeylere
kayıtsızlıktan gelen dinginliğini ve neşeli yaşlı bir adam olduğunu görebiliriz. 500’de (Sevgi), geçici bir ifadede o,
kişinin kendi benliği olarak ortaya çıkar.
Ona yaklaşıldığında, dilenci için de bu farklı bilinç düzeylerinin gösterdikleri tepkilere karşı tutumu değişiklik
gösterir.. Bazıları ile, kendini güvende hisseder, başkaları korkutur veya kederlenir. Bazıları onu kızdırır, bazılarından
da memnun olur. Bazılarından kaçınır, bazılarıyla da zevkle selamlaşır. (Sende olan karşındakinden yansıraynalama.)
Bilinç seviyemiz, pasif gözlemci olarak, karşılaştığımız dünyayı, ne gördüğümüze karar verir ve belirler.
Kurguladığımız gerçekliğimiz olur, algıladığımız seviyeye göre tepkilerimiz meydana gelir. Dış olaylar,
koşulları tanımlayabilir ama insan bilinç seviyesini belirlemez.
Örneğin, mevcut ceza sistemimizden örnek verirsek.. Aynı ve son derece stresli bir ortama yerleştirilmiş olan farklı
mahkumlar, “nereden geldiklerini” göre sıra dışı olarak değişen şekillerde tepki gösterirler. Bilinç düzeyi en altta olan
mahkumlar bazen hapiste intihar girişiminde bulunurlar. Diğerleri suçluluk duygusuyla psikotik ve sanrılı olurlar.
Bazıları da aynı şartlarda umutsuzluğa düşer,konuşmaz ve yemez. Diğerleri keder gözyaşlarını gizlemeye çalışarak
kafalarını elleri arasına koyup otururlar. Çok sık görülen bir ifade, paranoid savunmasızlık veya bariz ve utanmaz bir
yalakalık ile ortaya çıkan korkudur. Aynı hücre bloğunda, daha şiddetli enerji öfkesi olan, şiddet ve saldırıya maruz
kalan diğer mahkumları görüyoruz. Gurur, maço, palavra ve baskınlık biçiminde her yerdedir.
Ancak, bazı mahkumlar, neden orada olduklarına dair gerçeklerle yüzleşmek için cesaret bulurlar ve hayatlarına
dürüstçe bakmaya başlarlar. Ve her zaman sadece “zorluklara göğüs gerip üstesinden gelerek bazı şeyleri okumaya
çalışanlar vardır. Kabul düzeyinde, yardım arayan ve destek gruplarına katılan mahkumları görüyoruz. Ara sıra bir
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mahkumun öğrenmeye ilgi göstermesi, hapishane kütüphanesinde eğitim görmesi ya da hapishanede avukat çıkması
(tarihin en etkili kitaplarının bir kısmı parmaklıklar arkasında yazılmıştır) olağandışı bir durum değildir. Birkaç
mahkumun bilinçleri değişim ve dönüşüm yaşar ve arkadaşlarına karşı sevecen ve cömert olurlar. Yüksek enerji
alanlarıyla derinden ruhsal olarak gelişen ve hatta aydınlanmayı aktif olarak sürdüren bir mahkum da duyulmuş bir
örnektir.
Nasıl tepki verdiğimiz, dünyayı nasıl algıladığımıza bağlıdır. Kim olduğumuz ve ne gördüğümüz “algı”
tarafından belirlenir. Bilinç seviyesi bir kişinin ne kadar düşükse, göz teması kurması da o kadar zordur.
Düşük seviyenin en uç-dip noktasında görsel kontaktan tamamen kaçınılır.
Öte yandan, yüksek bilinç seviyelerinde ise uzun ve hiç bitmeyen derin bakışlar o seviyelerin bir özelliğidir…
Güç ve algı beraber işler..
O zaman algı nasıl çalışır?, Mekaniği nedir?
Algının öznel olarak benzersiz olması, yaygın gözlem ile kanıtlanmıştır: Hepimiz bir hukuk okulunda, farklı
tanıkların aynı olayın çılgınca farklı hesaplamalara giriştiği sahte duruşma örneklerini biliriz. Algı mekanizması,
bilincin kendisinin projektör olduğu bir sinema gibidir. Film emülsiyonundaki formlar çekici enerji kalıpları,
örüntüleridir (attractor energy patterns) ve ekrandaki hareketli görüntüler, algıladığımız ve “gerçeklik” dediğimiz
dünyadır. Filmdeki konfigürasyonlar akılda tutulduğunda ABC (Sebep Gözlenemez) çekici alanları ve ekran
üzerindeki hareketli resmin ise olağanüstü dünya olarak gözlenen A> B> C (sonuçlar gözlemlenebilir) olduğunu
söyleyebiliriz.
Bu şema, ekranın seviyesinde değil, film seviyesinde nedenselliğin doğasını daha iyi anlamak için bir model
sunmaktadır. Dünya, girişimlerini A> B> C (sonuçlar gözlemlenebilir) düzeyinde yaşam ekranına rutin olarak
uyguladığından, bu girişimler etkisiz ve maliyetlidir. Nedensellik, enerji seviyelerinin çekici kalıplarından
kaynaklanır ve zihin filmi üzerine basılmış ABClerden (sebep gözlemlenemez) oluşan konfigürasyonlardır ve bilinç
tarafından açığa çıkar.
Bilinç akışının doğası, onun düşünce biçimi, algısı, hissi ve hafızası ile ona hakim olan çekici enerji alanının
sürümünün sonucudur, tahakkümün iradî olduğunu hatırlamakta fayda var ve empoze edilmez, ancak kendi tercihleri,
inançları ve hedeflerinin sonucudur.
Bizler, belirli işleme biçimleri gösteren ve bütün kararları beraberindeki değerler ve anlamlara göre oluşan bir alan
modeli ile senkronize oluruz. Bir seviyeye göre önemli ve heyecan verici gibi gözüken bir bilgi parçası, başka bir
seviyede sıkıcı veya hattâ itici olabilir; Gerçek Subjektiftir. Bu korkutucu olabilir. Şu anki bilimi, yanılmaz ve kahin
durumuna yükseltmek, evrensel olarak öngörülebilir nesnel dünyayı “güvenceye alabileceğimizi” hissetmek içindir
ve bu bir güvensizlik ifadesidir.
Fakat algının duygusal çarpıklıklarını aşarken, bilim de kendi parametrelerinin sınırlarından dolayı başka bir
kavramsal çarpıklık yaratır. Bilim, gerekliliklerini araştırmak için içeriği bağlamdan kaldırmalıdır, fakat sonuçta,
verilere tüm önemini veya değerini veren de yine bağlamdır. İleri düzeydeki teorik fiziğin ulaştığı nihai keşif, insan
bilgisinin herhangi bir organize alanından elde edilebilir:”dışarıda” diye adlandırılan yapıyı ne kadar çok detaylı
analiz edersek, incelenen şeyin gerçekte ne olduğunu daha çok keşfederiz. Aslında bu da şunu ortaya çıkarır: Bilincin
kendisinden başka hiçbir şey yoktur. Kendimizi aksine inandırmaya yönelik alışkanlığımız temel
yanılsamamız, illüzyonumuzdur.
Objektif olarak, düşüncelerin gerçekten de dünyanın bilincine ait olduğu görülebilir; bireysel akıl, sadece onları yeni
kombinasyonlar ve permütasyonlarda işler. Gerçekten orijinal düşünceler gibi görünen şey, yalnızca dahilik
aracılığıyla ortaya çıkar. Tıpkı hiç bir kar tanesinin birbirine benzemediği gibi bizler de benzersiziz.
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Hepimiz doğuştan bir insan aklına sahip doğarız. Aklın sınırlarını aşmak için, gerçekliğin tek hakimi olan zihnin
tahakkümünden kurtulmak zorundayız.
Faydasız, beyhude bir zihin, asıl “hakiki” anlamda yaşam adlı filmin yaşanmasını engeller; zihin doğası gereği,
yaşadığımız eşsiz deneyimlerin “hakiki, gerçek” olduğuna bizi ikna eder ve böylelikle her bir birey gizliden gizliye
dünyada deneyimlediklerinin doğru ve gerçek olduğunu hisseder.
Bilinç seviyelerini incelerken, Gurur’un olumsuz taraflarından birinin “inkâr” olduğunu belirttik. Her akıl,
“doğruluğunu” korumak için inkâr eder.
Bilinç düzeyindeki büyük sıçramalar daima “Biliyorum” illüzyonundan vazgeçmekle gerçekleşir. Değişime
olan isteğe ulaşmanın tek yolu, bir kişinin dibe vurduğunda yararsız, boş inanç sistemlerinden vazgeçmesi ile
olur.
Işık kapalı kutuya giremez; felaketin iyi tarafı, daha yüksek bir farkındalık seviyesine bir açılım
yapabilmesidir. Hayat bir öğretmen olarak görülürse, o zaman ondan öğrenilecek çok şey olur. Acı verici hayat
derslerini, alçakgönüllülükle büyüme ve gelişmeye açılan kapılar olarak görmedikçe bu deneyimler israf olur.
Bizler belirgin, zahir olan deneyim süreçlerine şahit oluruz, gözlemleriz ve kaydederiz.. Ancak, farkındalığın
kendisinde hiçbir şey olmaz. Farkındalık, sadece deneyimleneni kaydeder; bunun üzerinde etkisi
yoktur. Farkındalık, yaşamın kendisiyle özdeş olan sınırsız gücün her şeyi kapsayan çekici alanıdır.
Zihin içeriğiyle özdeşleşir. Ona ulaşana göre hüküm verir; över ya da suçlar. Zihnin deneyimlediğini söylemek onu
aşağılamak olur. Aslında deneyimin kendisi deneyimleyendir. Deneyim, deneyimler. Zihin dünyayı
deneyimlemez, duyular öyle olduğunu söyler. Sonuçta tek bir fonksiyonumuz var. O da: Deneyimi
deneyimleme.
Bilincin başlıca sınırlanması onun masumiyetindendir. Bilinç saftır; duyduğu her şeye inanır. Bilinç, içine konulan
herhangi bir yazılımı oynatacak bir donanım gibidir. Bilin masumiyetini asla kaybetmez; bir çocuk gibi naiftir ve
güvenir. Onun tek koruyucusu gelen programı inceleyen ayırt edici farkındalığıdır.
Sadece gözlemleyen zihin ile kişinin bilinç seviyesi yükselir. Zihni izlediğinizde, düşüncelerinizi takip ettiğinizde, o
zihin alçakgönüllü olur ve herşeye karşı olan iddialarından vazgeçer. Alçakgönüllü olduğunda kendimize gülme
kapasitesimiz açığa çıkar ve zihninin daha az kurbanı, daha çok ustası oluruz.
“Zihin olduğumuzu” düşünmekten “zihne sahip olduğumuzu” ve zihnin de düşünceleri, inançları, duyguları
ve fikirleri olduğunu düşünmeye başlarız.
Sonunda da, tüm düşüncelerimizin sadece bilincin büyük veritabanından ödünç alındığına ve asla bize
ait olmadığına dair bir idraka ulaşabiliriz.

Hakim düşünce sistemleri, an ve an revaçta olan yeni fikirlerle yer değişir, yeniden tanımlanır. Bu her an değişen
nosyonlara fazla değer vermediğimiz için de onlar bize hükmetme gücünü yitirir ve bizler de zihinden özgürleşip,
gitgide artan bir özgürlüğü deneyimleriz. Bu deneyim de yeni bir haz kaynağına dönüşür; tam olarak, varoluşun
kendinden kendine olan bu haz, bilinç seviyesinin yükselmesi ile olgunlaşır.
Çeviren : AylinER
David R. Hawkins’in “POWER VS FORCE” adlı kitabından çevrilmiştir.
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Şeker, 60 Yaş ve Üzerindekilerde Hafızayı Güçlendiriyor!
Özet: Yeni bir araştırmaya göre; 60 yaş ve üzerindekilerin kan şekeri düzeylerinin artması, hafıza
ve performanslarının gelişmesine yardımcı oluyor.

Kaynak: Warwick Üniversitesi
Warwick Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora öğrencisi Konstantinos Mantantzis, profesör Elizabeth Maylor
ve Dr Friederike Schlaghecken’in önderliğinde yürütülen bir çalışmada, şekerin, yaşlı yetişkinlerin hafızasını
geliştirdiği ve zorlu iş ve görevlerde onları tam kapasite performans göstermeye motive ettiği ortaya kondu. Bu
araştırma, yaşlı yetişkinlerdeki yüksek kan şekeri seviyelerinin sadece hafıza ve performanslarını geliştirmediğini
ayrıca bir iş yaparken onların daha da mutlu olmasını sağladığını ortaya koyuyor.
Araştımacılar, yaşları 18 ile 27 arasındaki gençlere ve 65 ile 82 arasındaki yaşlı yetişkinlere glikoz içeren bir içecek
verirler ve bunu içip çeşitli işlerde performans sergilemelerini isterler. Diğer katılımcılara da plasebo içecek verilir
(yapay tatlandırıcı içeren bir içecek). Araştırmacılar, katılımcıların verilen işlere karşı meşguliyet seviyelerini, hafıza
skorlarını, ruh hallerini ve çaba algılarını ölçerler.
Yapay tatlandırıcılı içecek içenlere kıyasla glikozlu içecek sayesinde artan enerjiye sahip olan hem genç hem de
yaşlı yetişkinlerin kendilerine verilen işleri daha sıkı bir şekilde yapmaya çaba sarf ettikleri gözlemlenir. Genç
yetişkinler için ulaşılan son nokta bununla kalmış, glikoz onların ruh halini ya da hafızaya dair performanslarını
geliştirmemiştir. Ancak, yapay tatlandırıcılı içecek içen yaşlı yetişkinlere göre glikozlu içecek içen yaşlı yetişkinler
daha iyi hafıza ve daha olumlu ruh hali sergilerler.
Dahası, görev bağlılığının objektif ölçütleri, glikoz içecek içen yaşlı yetişkinlerin, yapay içecek içen yaşlı yetişkinlere
göre verilen görevlere karşı daha çok çaba sarf ettiklerini gösterir.Yapay tatlandırıcılı içecek içenler ayrıca, daha çok
çaba sarf etmeyi denemenin içlerinden gelmediğini de bildirirler.
Araştırmayı kaleme alan araştırmacılar, artmış kan şekeri seviyeleri formundaki kısa dönem enerji mevcudiyetinin
yaşlı yetişkinlerin en yüksek kapasitede görevlerini icra etmeye motive etmede önemli bir rol oynayabileceği
sonucuna varırlar.
Yükselen motivasyonun, artmış kan şekeri seviyelerinin yaşlı yetişkinlerde özgüveni artırdığı, çaba konusunda öz
algıyı düşürdüğü ve ruh halini iyileştirdiği söylenebilir.

Ancak, yine de enerji mevcudiyetinin bilişsel katılımı ve yaşlı yetişkinler için açık ve net beslenme kılavuzlarının
nasıl geliştirdiğini tam olarak anlamak için bu ortaya konan faktörleri çözmeye ihtiyaç vardır.
339

Warwick Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Konstantinos Mantantzis: “Yıllar boyunca çalışmalar, zor bilişsel
görevlerle aktif olarak ilgilenmenin yaşlılıkta bilişsel sağlığın korunması için bir ön koşul olduğunu
göstermiştir. Bundan dolayı, yaşlı yetişkinlerin katılım seviyelerini belirleyen mekanizmaların açığa çıkmasına
dair çıkarımlar anlaşılmayabilir.”
Dr Friederike Schlaghecken da şunları söylüyor:”Araştırmamızın sonuçları bizleri, yaşlı yetişkinlerin efor sarf
etmeye ve yapacakları işlerin imkansız gözükmesine rağmen onları deneme istekleri ve bu istekleri
artırmanın yollarını bulmayı neyin motive ettiğini anlamaya bir adım daha yaklaştırmıştır.”
Çeviren: AylinEr
https://neurosciencenews.com/memory-sugar-aging-9578/

Sahte Haberlere İnanmamızın Sebebi, Önyargı Değil, Düşünme
Tembelliği!

Sahte haber çabuk yayılır. Peki ama neden insanlar bunlara inanır? Sahte haberlerin, dünya görüşümüzü onaylayan
hikayelere inanmayı sevdiğimizden dolayı yayıldığı yaygın olarak düşünülmektedir.
Ancak, 3000 kişi ile yapılan çalışma sonucunda, bir haber başlığının sahte ya da doğru olduğuna inanmanın
daha çok sizin zihinsel kısa yollara karşı direnme yeteneğinizle ilgili olduğu ortaya çıktı.
İnsanlar, mümkün olduğu her an düşünmekten kaçınmalarıyla tanınırlar. Bilinçaltı, otomatik düşünme, hızlı,
çabasız ve sezgiseldir ve sınırlı zihinsel kaynaklarımızı idareli kullanmamıza müsaade eder. Bunun olumsuz
yanı, hemen sonuçlara varmamıza ve yararsız klişe, basmakalıplarla başa çıkmada başarısız olmamıza neden
olur. Verimli, bilinçli düşünce, bize önyargılarımızı sorgulamamıza yardımcı olabilir. Ancak, bu yapılan
araştırma, verimli ve bilinçli düşüncenin, iklim değişimi ve silah kontrolü gibi kutuplaşmış görüşleri desteklemek için
de kullanabilindiğini göstermiştir.
Daha Fazla Düşün
Araştırmada gönüllüleri, bağırsak tepkilerine meydan okuyan bir test olan Bilişsel Yansıma Testi ile derecelendirip,
değerlendirirler.
340

Onlara Facebook’ta yayılanan haber başlıklarını gösterirler. Bu başlıklar üç çeşittir: Gerçek haber başlığı, onların
siyasi görüşerilerini yansıtan,destek veren sahte haber başlığı ve onların görüşleri ile ters düşen sahte haber başlığı.
Her bir kişiye, bu her bir haberin ne kadar doğruluğu sorulur.
Konu üzerinde düşünen kişilerin, kendi politik görüşlerine uygun olsun ya da olmasın, sahte ve gerçek haberi
birbirlerinden daha iyi ayırt edebildikleri görülür. Konu üzerinde düşünmeden hareket eden kişiler
ise,okudukları herşeye inandıkları gözlemlenir.
Rand: “Çılgınca ve saçma sapan şeylere inanan insanların neden bunlara inandıklarını bize söylemek istemediler ve
bundan dolayı onlardan direk bir kanıt toplayamadık. Ancak yine de bu durum bize sahte habere inanama
sebeplerinin tamamen gaflet, dikkatsizlik, ilgisizlik olduğunu gösteriyor.”
Ama bunun kişinin genel zekası ile bir ilgisi de olmayabilir. Rand: “Düşünmekle meşgul olma ve düşünce beceriniz
farklı şeydir. Düşünmeyi bıraktığınızda ya doğru cevap ya da yanlış cevap üretirsiniz. Ama ilk aşamada bunu (doğru
cevap mı yanlış cevap mı diye) düşünüp, dert eder misiniz?…”
İyi haber, bunun, bu problem ele almayı daha da kolaylaştırması. Rand: “İnsanları daha az taraftar, yandaş yapmanız
ve önyargılarını bıraktırmanız gerekmiyor. Daha basit anlamda yapmanız gereken şey; sadece insanları biraz daha
düşünmeye sevk etmek.”
Sosyal medya platformları, insanlara bir hikayenin “doğruluğu” konusunda, doğru olup olmadığına
bakmalarını hatırlatarak, “ne kadar doğru acaba?” diye sorgulamalarına yardımcı olabilir.
Çeviren: AylinER
Kaynak: New Scientist Dergisi 18.7.2018

Kolesterol Endişe Kaynağı Değil
Bilimadamları Sonunda Kolesterolün Endişe Kaynağı Olmadığını Kabul
Etti!

Ülkenin en önemli beslenme danışma panelinde, kolesterol yüklü yiyecekleri tüketme konusunda dikkat çekmeyi
azaltmaya karar verildi. Bu hareket, hükümetin kolestrol yüklü yiyecekler hakkında neredeyse 40 yıldır yaptığı
uyarıları ortadan kaldırabilecek nitelikte.
5 yıl önce komite toplanıp, yiyeceklerdeki kolesterol için “endişe verici besin-yapı maddesi” olduğunu ilan
etmişlerdi. Ancak bu durumun aksine grup, bunun artık böyle olmadığını tespit etmiştir.
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Bu bulgu ile artık pek çok beslenme uzmanı, sağlıklı yetişkinler için yüksek kolestrollü gıdaları tüketmenin
kandaki kolesterol düzeylerini önemli ölçüde etkilemeyeceğine veya kalp hastalığı riskini artırmayacağına
inanmaya başlamıştır. Kolestrol hakkındaki bu şekildeki düşünce, bir evrim niteliğindedir.
Uzmanlar bu konudaki daha büyük tehlikenin, yüksek kolesterollü yumurta, karides veya ıstakoz gibi
ürünlerde değil, yağlı etler, tam yağlı süt, tereyağı, yağlı etler gibi doymuş yağ ağırlıklı gıdalar olduğuna
inanıyor.
Gıdalardaki kolesterol hakkındaki yeni görüş, kalp hastalığı ile ilişkilendirilen kandaki yüksek seviyelerde “kötü”
kolesterol ile ilgili uyarıları aksi yönde değiştirmiyor gözüküyor. Dahası, bazı uzmanlar, diyabet gibi belirli sağlık
sorunları olan kişilerin kolesterol açısından zengin diyetlerden kaçınmaya devam etmeleri gerektiği konusunda yine
uyarmaktalar.
Bilimadamları birbirleriyle çelişen diyet tavsiyelerine alışkın olsalar da, kolesterol konusundaki
değişiklik, “Beslenme Rehberi”nin bilimsel temelini oluşturan bir grup olan Diyet Rehberi Danışma Kurulu’ndan
gelmektedir. Bu federale ait yayın Amerikan diyetine geniş ölçüde katkıda bulunur, okul öğle yemeklerinin içeriğini
belirler ve gıda üreticilerinin ürünlerinin tanıtılmasında etkileri vardır ve pek çok beslenme önerileri için temel teşkil
eder.
Panel, son toplantısında, beslenme rehberlerinin bir sonraki versiyonu için temel oluşturacak bir rapor yazmadan
önce, Aralık ayında kolesterol hakkında aldıkları kararı sundu. Toplantının bir videosu daha sonra çevrimiçi olarak
yayınlandı ve bu konu ile ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kişi kolesterol bulgusunun grubun bir kaç hafta içinde
hazırlayacakları nihai rapora ekleneceğini söyledi.
İlgili alt komitenin başkanı olan Marian Neuhouser, Aralık toplantısında panele kararını açıkladıktan sonra, Panel
üyesi Tufts Üniversitesinden profesör Miriam Nelson: “O zaman kolesterol konusunda bu rapor elimeze geçene
kadar tavsiye vermiyoruz öyle mi?”diye sorar.
Beslenme Kılavuzu Danışma Kurulu olarak adlandırılan panelin üyeleri, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve
Tarım Bakanlığı’na verilecek olan raporlarının yayınlanmasına kadar yorum yapmayacaklarını belirtir.
Uzmanlar, komitenin tavsiyelerini bazı kuruluşlar göz ardı edebilecek olsa da, bu konuda büyük sapmaların yaygın
olmadığını da dile getirir.
Beş yıl önce, 2010 yılında komitenin başkan yardımcısı olarak görev yapan Vermont Üniversitesi’nden Profesör
Naomi K. Fukagawa, “Beslenme Rehberi’nin komitenin raporundan saptığını, ayrıldığını düşünmüyorum”
dedi. Fukagawa kolesterol konsundaki fikir değişimini desteklediğini söyledi.
Harvard Halk Sağlığı Okulu’ndaki beslenme bölümünün başkanı Walter Willett de kolesterol hakkındaki fikir
değişimini “makul bir hamle” olarak nitelendirdi.
Ancak, gıdalardaki, beslenmeyle ilgili kolesterol konusundaki fikirlerdeki değişim aynı zamanda beslenme biliminin
karmaşıklığının ve kesin araştırmaların eksikliğini de gösteriyor ve Amerikalılar, ne yiyeceklerine dair onlara
rehberlik edecek önerileri ararken de genellikle birbirleriyle çelişen önerilerle karşılaşıyor.
Kolesterol, Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Kalp Derneği tarafından oluşturulan kılavuzlarda ortaya
çıktığı 1961 yılından beri gıda uyarılarında bir fikstür, bir demirbaş olmuştur. Daha sonra federal hükümet tarafından
kabul edilen bu tür uyarılar, beslenme alışkanlıklarının değişmesine yardımcı oldu (kişi başına düşen yumurta
tüketimi yaklaşık yüzde 30 azaldı) ve bundan zarar gören de yumurta üreticileri oldu.
Bugün bile, bir asırdan fazla zamandır yapılan bilimsel araştırmadan sonra, bilim insanları kendi aralarında ayrılığa
düşüyorlar.
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Bazı beslenme uzmanları, kolesterol uyarısının uzun süreden beri gecikmiş bir uyarı olduğunu belirterek, Amerika
Birleşik Devletleri’nin gıda kurallarında kolesterolü dışarıda tutmayan diğer ülkelerle birlikte adım attığını belirtti.
Diğer grup ise, kolestrol konusunda uyarıyı sürdürmeyi destekliyor.
Beslenme Kılavuzunun bir sonraki versiyonunda (belge her beş yılda bir gözden geçirilmektedir) pek çok benzer
tartışmaların ve çelişenlerin olması beklenmektedir. Bunlar arasında: tuz, kırmızı et, şeker, doymuş yağlar ve yemek
yapanların en sevdiği Omega-3’ler yer alabilir.
Gıda panelinde kolestrol hakkındaki tavsiyeler, federal bürokratlar tarafından, Amerikalılara açık talimatlar (ve bazen
çok spesifik, miligramlara kadar inen reçeteler) sunmak için yeni prensipler, genel bilgiler tasarlanıp hazırlanacak.
Yıllar içinde aksine kanıtlar ortaya çıksa bile, gıdalardaki kolesterole karşı kampanya devam etti. 1994 yılında, gıda
üreticilerinin beslenme etiketindeki kolesterol değerlerini bildirmeleri istendi. 2010 yılında, en son “Beslenme
Kılavuzu” nun yayınlanmasıyla, uzmanlar yine “aşırı diyet kolesterol” sorununa odaklandılar.
Ancak, çoğu kişi, kolesterole karşı olan kanıtların zayıf olduğunu görmüştür. 2013’ün sonlarına doğru, Amerikan
Kardiyoloji Koleji ve Amerikan Kalp Derneği tarafından düzenlenen bir çalışmada bir grup araştırmacı gıdalardaki
kolesterol çalışmalarını inceledi ve diyet kolestrol ve serum kolestrol türketimi arasında kayda değer bir ilişki,
kanıt olmadığını göstermiştir.
Bu çalışmanın eş başkanı ve Colorado Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Robert Eckel: “Literatüre baktığımızda,
diyet kısıtlamalarını destekleyen bir tür bilim göremedik.”
Mevcut ABD Beslenme Rehberi, günde 300 miligram kolesterol alımını kısıtlamaya yöneliktir. Federal rakamlara
göre, Amerikalı yetişkin erkekler günde ortalama 340 miligram kolesterol almakta. Eckel, 300 miligramlık tavsiye
edilen rakama dair kanıtlar çok az olmasına rağmen bu durum böyle aktarılmaktadır.”
Diğer önemli çalışmalar, günde bir yumurta yemenin, sağlıklı bir kişide kalp hastalığı riskini artırmadığını, ancak
diyabet hastalarının daha fazla risk altında olabileceğini göstermiştir.
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Daha önceki yüzyıllara göre ortalama çok daha az yumurta yenmekte.Yumurta tüketimi, 2.Dünya Savaşında
en üst seviyeye gelip, hemen sonrasında düşüşe geçmiştir.
ABD Tarım Bakanlığı’nda beslenme uzmanı olan David Klurfeld:“ABD, dünyadaki diyet kolesterolüne belirli bir
sınır koyan son ülkedir. Bazıları bilimsel eylemsizliktir.”
Kolesterol hakkındaki korkunun devam etmesi, tehlikesinin kısmen makul olmasından kaynaklanabilir.
Tarihçiler,19. yüzyıla kadar, bilim insanlarının, arterleri tıkayan plağın, kısmen de olsa, kolesterolden kaynaklı
olduğunu fark ettiklerini dile getirirler.
O zaman bu, mantıklı görünüyordu, durum böyleyse, o zaman kolesterol düzeyindeki bir diyetin arterlerini sarıp,
tıkaması gerekirdi.
1913’te, Niokolai Anitschkov ve St. Petersburg’daki Çar Askeri Tıp Enstitüsü’ndeki meslektaşları, tavşanlarda bir
deneme yapmaya karar verdiler. Grup, yaklaşık dört ile sekiz hafta boyunca tavşanlara kolesterol verdi ve kolesterol
diyetinin onlara zarar verdiğini gördü ve bunun büyük bir şey olduğunu düşündüler.
Anitschkov ve meslektaşı, 1913’de bir makalede yer alan araştırma yazısında bu çalışmaya dair şöyle bri şey dile
getiriyor: Bilim tarihinin çoğu zamanında araştırmacılar, bilimsel sorulara yeni bir bakış açısıyla bakmamızı
gerektiren sonuçlar elde ederler.”
Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalp hastalığının arttığı 1940’lara kadar, insanlar için kolesterol diyetinin
tehlikelerine kesin ve net bir şekilde odaklanmaya başlanmamıştı.
Biyolojideki deneyler ve geniş kitlelerin diyetlerini takip eden diğer çalışmalar, yüksek kolesterol diyetlerini, kalp
hastalığına bağlamış gözükmekteydi.
Hemen sonrasında bunu kamu uyarıları takip etti. 1961’de Amerikan Kalp Derneği, insanların kolesterol tüketimini
azaltmasını ve sonunda günde 300 miligramlık bir sınır belirlemesini tavsiye etti. (Karşılaştırma için, tek bir
yumurtanın sarısı yaklaşık 200 miligrama sahiptir.)
Sonunda, kolesterolün zararlı olduğu fikri, tüm ülkenin bilincine yer etti ve ülkedeki pazarlamacılar “kolesterolsüz”
şeklinde gıdalarını tanıtmaya başladılar.
Anitschkov ve diğer erken dönem bilim insanlarının öngörememiş olabilecekleri şey; kolesterol ve kalp
hastalıkları biliminin ne kadar karmaşık olabileceğidir: gıdadan alınandan çok daha büyük miktarlarda
kolesterolü bedenin kendisi meydana getirir. Beden kanda ne kadar kolesterol olduğunu ve hem “iyi” hem de
“kötü” kolesterolü düzenler.
Karmaşıklığa ek olarak, insanların kolesterolü işleme şekli de farklıdır. Bilim insanları, bazı insanların, (yaklaşık
yüzde 25’inin) kolesterol açısından zengin diyetlere karşı daha savunmasız göründüğünü söylerler.
Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olan Lawrence Rudel: “Bu kolestrolün, herkesin bildiğinden
daha kadar karmaşık olduğu ortaya çıkmıştır.”
1960’ların sonlarında Arkansas Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Rudel, Anitschkov’un makalesine
rastladı ve merak ettiği konulardan bir tanesi olan bu konu ile ilgilenmeye karar verdi. 1913 yılında yayınlanan
Anitschkov’un makalesinde kolesterol diyetinden tavşanlar zarar görürken, beyaz fareler üzerinde hiçbir etkisi
olmadığı yazılmıştı. Aslında, eğer Anitschkov tavşanın yanı sıra başka herhangi bir hayvana odaklanmış olsaydı,
etkiler o kadar net gözükmeyebilirdi (tavşanlar yüksek kolesterol diyetine alışılmadık derecede savunmasızdır)
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Rudel: “Farkın sebebi (neden bir hayvanın kolesterol diyetinde ayrı düştüğü ) bulunacak bir şey gibi
gözüküyor. Bu çalışma 40 yıl önceydi. Farkın ne olduğu ve neyle açıkladığını halâ bilmiyoruz. ”
Aslında, bilim insanları bir miktar ilerleme kaydettiler. Rudel ve meslektaşları, diyet kolesterolüne karşı daha
savunmasız olan sincap maymunlarını (saimiri) beslediler, yetiştirdiler. Bu ve diğer kanıtlar, bazı kişilerin sincap
maymunlarının genetiğinin suçlaması gerektiğini düşündürdü.
Rudel, Amerikalıların halâ kolesterol hakkında uyarılması gerektiğini söyler.
Rudel:“Yumurtalar neredeyse mükemmel bir yiyecek, ancak kolesterol potansiyel olarak yine de kötü bir şey.
Günde çok fazla yemek herkese zarar vermez, ama bazı insanlara da zarar verebilir.”
Bilim insanları, obeziteden ölümünlerin yanısıra, kötü beslenme alışkanlıklarına bağlı diğer hastalıkların her yıl yarım
milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu tahmin ediyor. Bu oran genellikle beslenme konusunda daha fazla
araştırma için bir argüman olarak kullanılmakta.
Şu anda, Ulusal Sağlık Enstitüleri, toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 5’i olan miktarı beslenme araştırmalarına
harcıyor. Bu da yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar.
Bazı eleştirmenler, kolesterol hakkında değişen bu fikirlerden dolayı, beslenme biliminin daha fazla kanıta ihtiyacı
olduğunu ve bu kanıtları toplamak için de araştırmalara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söylüyorlar.
Diğer eleştirmenler de kolestrol konusunda değişen fikrin, gelişimin bir işareti olarak görülebileceğini dile
getiriyorlar.
Birmingham’daki Alabama Üniversitesi’nde halk sağlığı profesörü olan David Allison: “Alandaki bu geri dönüşler
kafalarımızı biraz karıştırıyor. Ama bilimde değişim normal ve beklendik.”
Allison: “Kozmos hakkındaki görüşümüz Ptolemy’nin görüşünden Copernicus’a, Newton’unkinden Einstein’a
kaydığında,“Aman Tanrım, ‘Aman Tanrım, fizikte bir şeyler yanlış gidiyor!” demeyiz, bu şekilde tepki
vermeyiz. ‘Aman Tanrım bu çok havalı, harika?”deriz.”
Allison, beslenmedeki sorunun, bazen diyet tavsiyesine eşlik eden kibirden de kaynaklandığını dile getirdi. Biraz
alçakgönüllülük kişiyi, daha uzun ömürlü yapabilir.
Çeviren: AylinER
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/10/feds-poised-to-withdraw-longstanding-warnings-about-dietarycholesterol/?noredirect=on&utm_term=.5a02cfad9a2b

Bilincin Bilimi ve Felsefesi
“Bilinç”, pek çok disiplinin büyük düşünürlerinin aydınlatmaya çalıştığı çözülmemiş gizemlerden biridir. MerriamWebster Sözlüğü, bilinci basitçe “farkında olma niteliği veya durumu” olarak tanımlar. Ancak, bilincin gerçek
tanımı yüzyıllar boyunca büyük düşünürler tarafından tam anlamıyla tanımlanmaya çalışılmıştır; felsefeciler,
doktorlar, psikologlar, nörobilimciler ve bilimsel araştırmacılar bilinç üzerinde önemle durmuşlar, her dalda onu
tanımlamaya çalışmışlardır.
Bilincin gizemini çözmenin bir yolu, zıt halini -bilinçsizlik durumunu – incelemektir. Bir kişi genel
anestezi (tıbbi olarak uyarılmış koma) aracılığıyla bilinçsiz hale gelebilir. Batı Yarımkürede insanlara uygulanan
anestezinin kökeni kısa ve nispeten modern bir tarihe uzanır.
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Sıvı eter, 1540 yılında hayvanları uyutmak için Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim) tarafından
kullanılmıştı. Ancak 1842’de Amerikalı cerrah Dr. Crawford Williamson Long, ilk kez insanlarda anestezi olarak
bir gaz olan dietil eter kullandı.Dr. Long daha sonra keşfini 1849’da yayınladı.
1846’da William Morton adında bir Bostonlu dişçi hastası üzerinde dietil eter kullanarak ona anestezi vererek,
cerrahi müdahelede bulundu. Ertesi yıl, İskoç doğum uzmanı Dr. James Young Simpson, Londra Tıbbi Gazetesinde
seksen hasta üzerinde onlara kloroform koklatarak bayıltıp, müdahele ettiğine dair yazdığı makaleyi yayınladı. Bugün
çeşitli ilaç şirketleri tarafından üretilen çeşitli intravenöz (damardan) ve inhale (soluyarak) anestezikler (uyuşturma
özelliği olan) vardır. Anestezi ilaçları beyin dalgalarında veya salınımlarda hızlı bir başlangıç yaparak çeşitli beyin
bölgelerinin aktivitesini ve iletişimini sağlar. Ancak, hiç kimse anestezinin insanı bilinçsiz hale nasıl getirdiğinin
kesin mekanizmalarını bilmez – bunu bilmek için, bilincin gerçek doğasını anlamak gerekmektedir.
Bir teoride; anestetiklerin, insan beyninin bilgiyi fonksiyonel bir kopukluk yoluyla bütünleştirmesini engellemesi
olarak dile getirilmekte.
Bilinç, beynin fiziksel öğelerine içsel olarak bağlı bir biyomekanik fenomen mi? Başka bir deyişle, beyin
yüzünden mi bilinç var? Bu biyomekanik kavram, en az bir tanınmış bilinç hipotezi – global çalışma alanı
(GWT) teorisi- ile belirli bir anlam kazanır.
“Global Çalışma Alanı Teorisi”, La Jolla, Kaliforniya’daki Neurosciences Enstitüsü’nde Hollandalı nörobilimci
Bernard J. Baars tarafından formüle edildi. Baarlar, insan beynini, benzersiz bir çalışma belleğine sahip, bilgi
işlemlerini sürekli olarak işleyen, dağınık bilgisayımsal uzmanlar topluluğuna benzetir. 2005 yılında Beyin
Araştırmalarında İlerleme adlı dergide yayınlanan “Bilinç Teorisinin Global Çalışma Alanı: İnsan Deneyiminin
Bilişsel Sinirbilimine Doğru” adıyla yayınladığı makalede, Baars bunu, anının, tek bir seferde-zamanda, tek bir
tutarlı içerikle doğada seyri olarak nitelendirdi. Baar, “bilinç”i, idareci rehberliğinde dikkatin spot ışığı ile ona
çevrilen anlık hafıza sahnesindeki parlak bir noktaya benzetir.
Bilinç, hafızanın içeriğini tüm sisteme genişletebilir ve yayınlayabilir. Metafor kullanarak yaptığı açıklamasında,
Baars, genel tiyatronun karanlık ve bilinçsiz olduğunu ve sahnede spot ışıklı alanın bilinci temsil ettiğini öne
sürmektedir. Bilinç, “beyne geçittir, ağgeçitidir” ve problem çözme konusunda birden fazla ağın işbirliği
yapmasına ve rekabet etmesine olanak sağlar.”
Avustralyalı filozof David Chalmers, Baars’ın teorisini, deneyim yönünü açıklamada eksik olan “bilişsel
erişilebilirlik”ten bir tanesi olarak görüyor. Chalmers, 1995 yılında Bilinç Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir
makalede bilinç muammasını “kolay” ya da “zor” problem olarak ikiye ayırır. “Kolay” problemler, ya sinirsel ya
da sayısal mekanizmalarla açıklanabilen olgulardır.
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Örneğin; uyanık olma ve uykuda kalma arasındaki fark, Chalmers tarafından bilincin “kolay bir problemi” olarak
düşünülebilecek bir fenomendir ve bilişsel işlev olarak açıklanabilir. Chalmers’a göre, “bilincin zor problemi”, ne
nörobilim, ne de bilişsel bilim tarafından açıklanamayan deneyimin öznel doğasıdır.
Chalmers’ın “bilinç hakkındaki zor problemi” atlatmanın bir yolu da, bilince olduğu gibi yaklaşmaktır. Fransız
filozof, matematikçi, bilim adamı René Descartes, öz bilinci/özfarkındalığıiki bölümle ele alır: düşüncenin ve
varoluşun kendi farkındalığı/ kendinden kendine farkındalığı.
Bu kendine ait içsel-deruni algı görüşü, aynı zamanda İngiliz Filozof, Oxford Akademisyeni ve araştırmacısı John
Locke tarafından da ifade edilmektedir. John Locke kitabında, “Her duygu, akıl yürütme veya düşünmede, bizler
kendimizin,özümüzün-özbilincimizin farkına varıyoruz (kendimizden kendimize)”
Benzer şekilde, Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden İtalyan nörobilimci ve psikiyatrist Dr. Giulio Tononi,
Chalmers’ın “zor problemi”ni bilimsel terosinde sunduğu gibi bilincin varlığını kabul eden birleşik matemetik ve
felsefik yaklaşımla ortadan kaldırıyor.
BMC Sinirbilimi dergisinde yayınlanan “Bilişimin Entegre Bilgi Teorisi” başlıklı makalesinde Tononi, bilincin,
“bilgiyi bütünleştirmede-entegre etmedeki sistemin kapasitesine karşılık geldiğini söyler. Tononi, “bir sistem
için mevcut olan bilinç miktarının, bir unsurlar bileşiğinin Φ (“phi/fi ”) değeri olarak ölçülebileceğini
varsaymaktadır, “fi değeri”, öğelerin altkümesinin en zayıf bilgi bağına entegre olabilen nedensel olarak etkili
bilgi miktarıdır.
Matematiksel olarak, IIT(Entegre Bilgi Teorisi) , birbirine bağlı karmaşıklığın yüksek bilinçlilik için bir şart
olduğuna işaret eder. Örneğin; insan beyninin yüksek oranda entegre edilmiş nöronal ağı ile bilinçli kısmı, yüksek
bağlantılı bir “fi (Φ) değeri”ne sahip olurken, birkaç transistör arasında düşük bir ara bağlanabilirliğe sahip olan
geleneksel bilgisayarların ise düşük bağlantılı bir “fi (Φ) değeri”ne sahip olacağı gibi..Bu da, günümüzün yapay
zekanın (AI) desteklediği robotların IIT’ye göre bilinçli olmadığı anlamına gelir.
Seattle’daki Allen Beyin Bilimi Enstitüsü başkanı ve müdürü Christof Koch, “Makine Bilincini Nicelleştirebilir
miyiz?” (IEEE Spectrum, Mayıs 2017) başlıklı makalesini Giulio Tononi ile beraber yazdı. Makalede, IIT’nin
etkilerinin gelecekteki makine zekasına etkileri inceleniyordu. Halen, geleneksel bilgisayar sistemleri, insan beyin
yapısının karmaşıklığından yoksundur ve bu nedenle bilinçli bir deneyime sahip değildirler.
Fakat, insan beynine göre modellenen nöromorfik hesaplama yapısı, birbirine oldukça yüksek şekilde birbirine bağlı
mantık ve bellek kapıları ile geliştirilmektedir. “Yüksek fi değerine” sahip nöromorfik bir makine, Entegre Bilgi
Teorisi’ne (IIT) dayanarak bilinçli olarak tanımlanabilir. Bu teknoloji, biyolojik beyin yapısından esinlenilen
tasarımla, nöromorfik donanım ve yapay sinir ağları tarafından beslenen yapay genel zekaya (AGI) doğru ilerledikçe,
gelecekte yasal ve etik kaygılar arttırabilir.
Bilinç, henüz tam olarak açıklanamamış, belirsiz bir kavramdır. Bilim adamları ve araştırmacılar, insan beyninin
biyomekaniğine dair çalışmalarda ilerledikçe, bir gün “kolay” problem daha iyi anlaşılabilir. Bilincin doğası, insan
aklı-zihni kadar karmaşıktır.
Erwin Schrödinger şöyle diyor: “Bilinç, fiziksel olarak açıklanamaz. Bilinç, kesinlikle temeldir. Başka hiçbir şey
açısından açıklanamaz. (The Observer, 1931)
Çeviren: AylinER
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-future-brain/201807/the-science-and-philosophyconsciousness?amp&__twitter_impression=true
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Bağışıklık Sistemi Bedendeki Mikropları Tespit Etmede Duyusal
Bir Organ Gibi Beyne Yardım Edebilir

10 yıllardır anatomi ders kitaplarında bedendeki karmaşık olan beyin ve bağışıklık sisteminin birbirinden tamamen
ayrı işlediği öğretiliyordu. Eldeki tüm verilere göre, beyin, bedeni yönetme işine ve bağışıklık sistemi de kendini
korumaya odaklıydı. Sağlıklı kişilerde bu ikili hiç bir zaman bir araya gelmiyordu. Sadece belirli hastalıklar ya da
travmada bağışıklık sistemindeki hücreler beyne giriyordu ve bunun da tek sebebi beyne saldırmaktı.
Ancak, son yıllarda, yeni buluşlar sayesinde bilim insanlarının bu iki sisteme karşı bakış açıları ve anlayışlarında
kökten değişiklikler oldu. Artan kanıtlar, beyin ve bağışıklık sisteminin hem hastalıkta, hem de sağlıkta rutin
olarak etkileştiğini gösteriyor.
Bağışıklık sistemi, örneğin; yaralı bir beynin tedavisine destek olup, yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemi, aynı
zamanda, beynin stresle başa çıkmasına yardım edip, öğrenme ve sosyal davranış gibi temel beyin işlevlerine de
yardımcı olabilir.
Dahası, bağışıklık sistemi, vücudumuzdaki ve etrafımızdaki mikroorganizmaları tespit eden ve tıpkı en az
gözlerimiz kadar görsel bilgiyi ve kulaklarımız kadar işitsel bilgiyi beyne aktaran bir çeşit gözetim organı
olarak nitelendirilebilir.
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Başka bir deyişle, beyin ve sindirim sistemi, daha önce düşünüldüğü gibi sadece yolları sık sık kesişmiyor,
ayrıca tamamen birbiri ile iç içe geçmiş, dolaşık haldeler.
Araştırmacılar, halâ bu yeni gelişen nöroimmunoloji alanını incelemenin ilk aşamasındalar. Daha şimdiden, beynin
immünolojik bilgiye verdiği yanıt ve bu bilginin beyin devrelerini nasıl kontrol ettiği ve nasıl etkilediği, otizmden
Alzheimer’e kadar birçok nörolojik hastalığın anlaşılmasının ve onlar için yeni tedavilerin geliştirilmesinin anahtarı
olabilir. Bu tür bozuklukları tedavi etme çabaları genellikle hayâl kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Çünkü, çoğu ilâç beyne
nüfuz edemez. Nöroimmunolojiden elde edilen bulgular, bağışıklık sistemini hedef almanın daha etkili bir taktik
olabileceği olasılığını artırmaktadır.
Bu keşiflerin önemini anlamada elde edilen ve kabul gören ilim, beynin ve bağışıklık sisteminin nasıl yapılandırıldığı
ve nasıl çalıştığı hakkında biraz bilgi edinmemize yardımcı oluyor. Beyin, süper bilgisayar ve ana
düzenleyicimizdir, Merkezi Sinir Sistemini (MSS) oluşturan omurilik ve birkaç kranial sinir ile birlikte
çalışarak tüm vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Beynin sorumluluğunun geniş kapsamı göz önünde
bulundurulduğunda, bu organın inanılmaz derecede karmaşık olması şaşırtıcı olmaz. Temel fonksiyonel birimleri;
beynin yaklaşık yarısını işgal eden “nöronlar”dır.
İnsan beyni, sinaps adı verilen yaklaşık 100 trilyon bağlantı ile birbirine bağlanmış tahmini 100 milyar nöron içerir.
Nöronlar, glia adı verilen çeşitli nöral olmayan hücrelerle birlikte, beyin parenkimini(esas ve işlevsel elemankendine özel doku yapısı), bilgiyi işlemeden sorumlu fonksiyonel dokuları oluştururlar. Diğer anahtar oyuncular
arasında, parenkimal dokuları fiziksel olarak destekleyen ve parenkimayı çevreleyerek ona destek sağlayan bağ
dokusu kitlesi ve beyni besleyen ve kan-beyin bariyerini oluşturan kan damarlarını oluşturan stromal hücreler ve
vücudun diğer kısımlarından beyne geçişi sınırlayan endotel hücreleri (kalp ve diğer vücut boşlukları ile kan ve lenf
damarlarının iç yüzlerini döşeyen tek sıra yassı hücrelerden oluşmuş epitel tabakası) bulunur.
Onun için, bağışıklık sistemi iki ana kısımdan oluşur; doğal-doğuştan gelen bağışıklık, uyarlayıcı bağışıklık.
Doğuştan gelen bağışıklık, ilk hücrelerde milyarlarca yıl önce, düşman kuvvetlerini çabucak tespit etmek ve
öldürmek için çok hassas bir şekilde evrimleşmiş olan daha ilkel bir öğedir. Vücudu, patojenlere karşı, fiziksel ve
kimyasal engeller oluşturan, savunan ve onları öldüren ilk savunma hattıdır. Doğuştan gelen bağışıklık, beyaz kan
hücrelerinin enfeksiyon bölgesini beslediği ve patojenleri sınırlamak ve yok etmek için ısıya ve şişliğe neden olan
proteinleri dışarı atan iltihaplanma tepkisini başlatır.
Doğuştan gelen bileşenlerden sonra gelişen adaptif-uyarlayıcı bağışıklık, esas olarak belirli bir patojeni (hastalığa
neden olan her türlü organizma ve madde) tanıyan ve buna karşı hedefe yönelik bir saldırı oluşturabilen T lenfositler
ve B lenfositler olarak adlandırılan hücrelerden oluşur. Mükemmel bir dünyada, tüm uyarlayıcı-adaptif bağışıklık
hücreleri, yalnızca dışsal patojenleri hedef alır ve vücudun kendi proteinlerine veya hücrelerine dokunmaz. Ancak,
populasyonun yaklaşık yüzde 1’inde, uyarlayıcı bağışıklık kontrolü kaybeder ve kendi dokularındaki hücrelere
saldırarak birçok skleroz (organ ve dokunun katılaşması-patalojik olarak sertleşmesi), artrit (eklemlerde meydana
gelen iltihabik bir durum) ve bazı diyabet formları gibi otoimmün hastalıklara neden olur. Yine de, sistem, bireylerin
yüzde 99’unda yabancı işgalcileri hedef alan etkileyici bir başarı oranına sahiptir.
Araştırmacılar, uzun zamandır bağışıklık sisteminin, bir organizmanın kendi bileşenlerini, kendilerinden olmayanları
ayırt etmekle uğraştığını düşündüler. Ama sonunda daha karmaşık teoriler ortaya çıkmaya başladı. 1990’larda Ulusal
Allerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Polly Matzinger, bağışıklık sisteminin sadece yabancı istilacılara değil, aynı
zamanda dokulara da zarar verdiğini öne sürmüştür. Bu düşünce, yaralı, iltihap kapmış veya başka bir şekilde zarar
görmüş dokular tarafından salınan moleküllerin tanımlanmasından destek almıştır.
Bu moleküller, bağışıklık sisteminin aktivasyonuna yol açan bir dizi olayı tetikleyerek, bağışıklık hücrelerini,
yaralanan bölgeye toplama ve alarmın neden olduğu istilâcıyı yok etme veya yaralanmayı gidermede
kullanır. Buna ek olarak, deneylerle, adaptif-uyarlayıcı bağışıklığın baskılanmasının tümörlerin gelişimini ve
büyümesini hızlandırdığını ve hasarlı dokularda iyileşme sürecini yavaşlattığı da tespit edilmiştir. Bu tür
bulgular, bağışıklık sisteminin (bir zamanlar yabancı istilacılardan lazer-odaklı vücudun korunması
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düşünülürdü) aslında çok daha büyük bir alana sahip olduğunu gösterir: vücudun dokularını, ister içerden
ister dışardan her türlü saldırıya karşısı dengede kalmaya yardımcı olacak şekilde düzenler.
Ancak yakın zamana kadar, bilim adamları bu alanın beyne uzanmadığından emindi. 1920’lerin başlarında,
araştırmacılar, sağlıklı beynin (Merkezi Sinir Sisteminin (MSS) mikroglia denen immune-bağışıklık hücrelerine
sahip olmasına rağmen, vücudun başka yerlerinde –periferik bağışıklık hücreleri diye adlandırılan- bağışıklık
hücrelerinin genellikle bulunmadığını gözlemlemişlerdi. Kan-beyin bariyeri onları dışarıda tutuyordu.
1940’larda araştırmasından dolayı Nobel Ödülü kazanan biyolog Peter Medawar, vücudun, beyne yerleşen
yabancı bir dokuyu, vücudun başka herhangi bir yerine yerleşenlere göre daha yavaş reddettiğini gösterdi.
Medawar:“Beyin, bağışıklık konusunda ayrıcalığa sahip. Bağışıklık sistemine karşı dayanıklı.” Bununla
birlikte, periferik immün/bağışıklık hücreleri, beyin enfeksiyonları veya yaralanmaları olan hastaların
parankimi (organ ya da bezin görev gören dokusu) ve omuriliğinde ortaya çıkar. Ve farelerde
yapılan çalışmalar, bu hücrelerin, hastalık ile ilişkili elden ayaktan düşüren, zayıflatıcı felce neden olduğunu
göstermektedir. Bunun gibi bulgulara dayanarak, bilim insanları, beyin ve bağışıklık sisteminin, bağışıklık
hücrelerinin Merkezi Sinir Sistemine (MSS) girmesi ve nöronlara savaş açması dışında birbiri ile hiç bir alakası
olmadığını öne sürdüler. (Bu gibi durumlarda bağışıklık hücrelerinin kan beyin bariyerini nasıl aştığını tam olarak
bilinmemekle birlikte, bariyerlerin bağışıklık hücrelerinin geçmesine izin verecek şekilde belki de beyin hastalıkları
sırasında aktif hale gelebiliyordu.1992’de yayınlanan bir yazısında Stanford Üniversitesi’nden Lawrence
Steinman ve meslektaşları, multipl skleroz benzeri bir duruma sahip farelerde periferik immün hücrelerinin,
bariyere nüfuz etmelerine izin veren “α4β1 integrin” adlı bir protein oluşturduğunu keşfettiler: integrin ve
endotel hücreleri arasındaki etkileşimi engelleyen bir ilaç olan Tysabri, multipl skleroz hastaları için en etkili
tedavilerden biri.
Beyin ve bağışıklık sisteminin birbirinden ayrı yaşamlar kurduğu teorisi on yıllarca kabul gördü ama şüphe de
edilmiyor değildi. Bazıları: “Eğer bağışıklık sistemi, vücudun patojenlere karşı ana mücadele kuvveti ise, beyin
böyle bir savunma sistemine erişimden neden vazgeçmeye hazır ki?..” diye merak etti.
Teorinin destekçileri, kan-beyin bariyerinin, çoğu patojenin beyne girmesini önlediği şeklinde cevap
verirler. Dolayısıyla, beyin, özellikle de orada bulunarak örneğin; nöronlarla savaşmak gibi,sorunlara yol açabilen
bağışıklık sistemini barındırmaya gerek duymaz. Bu konuda kuşku duyanlar, bazı virüslerin yanı sıra bazı
bakterilerin ve parazitlerin de beyne erişebileceğine ve etkileyeceğine dikkat çektiler ve bağışıklık sisteminin,
bu transgresyonları (kan beyin bariyerini aşmayı) görmezden gelmek şöyle dursun, onlara tepki verdiğini ve
istilacı ajanla başa çıkmak, kontrol etmek için beyne koştuğunu açıklarlar. Belki de beyindeki patojenlerin
kıtlığı, kan-beyin bariyerinin onları filtrelemede bu kadar etkili olmasından değil, bağışıklık sisteminin
bunlarla savaşmakta çok etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de, çalışmalar, immünsüprese
(bağışıklığı baskılanmış) olan hastaların sıklıkla Merkezi Sinir Sistemi’ni (MSS) etkileyen komplikasyonlara
(yan etki) maruz kaldıklarını göstermiştir.
Nihayetinde bu gibi argümanların ve bağışıklık sisteminin hasarlı vücut dokularını desteklemesindeki rolünün açığa
çıkıp bu konudaki onayların ve takdirin artması, araştırmacıların, Bağışıklık sisteminin, Merkezi Sinir Sistemin’deki
(MSS) rolünü yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.
Omurilik yaralanmaları olan sıçanlarda ve farelerde MSS’e daha yakından baktıklarında, bunların infiltre edici (her
tarafa yayılan, nüfuz edici) immün-bağışıklık hücreleriyle taştığını buldular.
1990’ların sonlarında yapılan deneylerde, İsrail’in Rehovot’taki Weizmann Bilim Enstitüsü’nden Michal
Schwartz, Merkezi Sinir Sistemi’ne (MSS) zarar verdikten sonra bağışıklık hücrelerinin ortadan
kaldırılmasının, nöron kaybını ve beyin işlevini kötüleştirdiğini, buna karşılık bağışıklığı güçlendirmenin,
nöronun hayatta kalmasını sağladığını gösterdi. Son zamanlarda, Houston Methodist Hastanesi’nden Stanley
Appel ve Irvine, Kaliforniya Üniversitesi’nden Mathew Blurton-Jones‘un önderliğindeki araştırmalar, amiyotrofik
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lateral skleroz-Motor Nöron Hastalığı (ALS) ve Alzheimer hastalığının, normal farelere göre uyarlayıcı
bağışıklığı az olan farelerde daha ciddi ve hızlı geliştiğini bulmuşlardır. Uyarlayıcı bağışıklığı geri kazanmak,
güçlendirmek, bu tür hastalıkların ilerlemesini yavaşlatır. Bu sonuçlar, bağışıklık hücrelerinin, daha önce
bilindiği gibi, sadece bunlara zarar vermek yerine nöronlara yardımcı olduğunu göstermektedir.
İlk bakışta, bağışıklık sisteminin, zarar görmüş Merkezi Sinri Sistemini (MSS) korumaya yönelik müdahalesi pek de
mantıklı gelmiyor. MSS, travmayı sürdürdüğü zaman, bağışıklık sistemi, patojenleri yok etmek için toksik maddeleri
serbest bırakır ve bazı durumlarda dengeyi bozan hasarlı hücreleri devreden çıkarmak için, iltihabi bir tepki verir.
İnflamatuar-iltihabi yanıt baskılayan bir araçtır. Ancak, kötü, hasarlı olanların yanında iyi olanlardan bazılarını de
devre dışı bırakır. Diğer dokularda, buna bağlı hasarlar tolere edilebilir. Çünkü, dokular kolaylıkla yenilenir.
Ancak, MSS doku büyümesi sınırlıdır, yani bağışıklık tepkisinden kaynaklanan hasar tipik olarak kalıcıdır.
Bağışıklık aktivitesinin beyinde hasara yol açma potansiyeli göz önüne alındığında, müdahale etmenin bedeli
genellikle faydalarından daha ağır basabilir. Ancak, MSS hasarı sonrası gözlemlenen başıklık yanıtı, normal
şartlarda beyin fonksiyonlarına yardımcı olan bağışıklık yanıtının bir uzantısıdır.
Son çalışmalar bu görüşü desteklemektedir. İsrail’deki Negev Üniversitesi ve Schwartz’dan Hagit Cohen ile
yaptığım işbirliğimde; doğal yırtıcılarının kokusuna maruz kalma gibi stresli uyaranlara maruz kalan farelerin ani
stres yanıtı geliştirdiğini tespit ettik. (böyle bir durumda, fareler keşfetmek yerine bir labirentte saklanıyor) Vakaların
yüzde 90’ında stres, saatler veya günler içinde kayboluyor. Ama diğer yüzde 10 için, stres tepkisi günlerce, haftalarca
devam ediyor. Dolayısıyla, bu son gruptaki fareler, travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) bir hayvan modeli
olarak hizmet edebilir.
İlginç bir şekilde, adaptif-uyarlayıcı bağışıklığı olmayan fareler, normal bir bağışıklık sistemine sahip olan
fareler ile karşılaştırıldığında, TSSB Travma Sonrası Stres Bozukluğu) durumu birkaç kat artmıştır. Bu
sonuçlar, bağışıklık sisteminin sadece enfeksiyonlar ve yaralanmalar sırasında değil, aynı zamanda psikolojik
stres sırasında beyni desteklediğini gösteren ilk göstergeyi oluşturur. Dahası, bazı kanıtlar, insanlarda bağışıklık
sisteminin TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.
Bir yırtıcıya maruz kalma kadar sinir bozucu olmasa da, öğrenmeyi gerektiren görevler de streslidir. Bir sınava
hazırlanmayı ve hattâ yeni bir yemek tarif hazırlamayı düşünün. Stresle baş edememe, öğrenme sürecinin kendisini
engelleyebilir mi? Bu hipotezi test etmek için, arkadaşlarım ve ben çeşitli davranışsal testlerde bir kontrol grubu ile
adaptif-uyarlayıcı bağışıklığı olmayan farelerin performansını karşılaştırdık.
Adaptif-uyarlayıcı bağışıklığı olmayan farelerin, kontrol grubu olan normal farelerden farklı olarak, büyük bir su
havuzunda saklı bir platformun yerini belirlemek gibi, mekansal öğrenme ve hafıza gerektiren görevlerde yetersiz
performans gösterdiklerini tespit ettik. Bu tespitimizden sonra da adaptif-uyarlayıcı bağışıklığı olmayan farelerin
sadece mekânsal öğrenme davranışının bozuk olmadığını ayrıca, başka bir fare yerine zamanlarını cansız bir nesne ile
harcamayı tercih eden sağlıksız sosyal davranışlar da sergilediğini gösterdik.
Bağışıklık sisteminin farklı beyin işlevlerinde önemli roller oynadığına dair kanıtlar çoğaldıkça, yeni bilinmeyenler
ortaya çıktı. Bir tanesi; bağışıklık sisteminin MSS’deki etkisini nasıl uyguladığı. Sonuçta, mikroglia dışında, sağlıklı
bireylerin parankimi (bir organ ya da bezin görev gören dokusu) içinde hiç bir immün-bağışıklık hücresi yoktur.
İpuçları, immün hücreler tarafından üretilen ve diğer hücrelerin davranışlarını etkileyen sitokinler (hücreler arası
sinyal mekanizmasında görev alan ve hücrelerin davranışlarını değiştirebilen proteinler) adı
verilen proteinlerden gelmektedir. Periferik bağışıklık hücreleri tarafından salınan sitokinler beyni etkileyebilir.
Muhtemelen bunlar, düzgün kan beyin bariyerinden yoksun olan beyin bölgelerinden içeri girerler ve beyinden
batın bölgesine kadar uzanan “vagus siniri” yoluyla beyni doğrudan etkileyebilirler.
Mevcut kanıtlar, meninksler (beyin ve omurilik zarları) içindeki bağışıklık hücrelerinin aynı zamanda beyin
işlevini etkileyebilen sitokinlerin kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu bağışıklık hücrelerinin meninkslere nasıl
girdiği, oralarda nasıl dolaştığı ve sitokinlerini nasıl ürettikleri, şu anda yoğun bir araştırma konusudur.
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Son zamanlarda meslektaşlarım ve ben bu sorulara cevap olabilecek ilginç bir keşif yaptık: Bu keşif, vücudun
toksinlerden ve atıklardan nasıl kurtulduğu ile ilgili. Vücuttaki dokular iki tür damar içerir. Tıpkı bir evde su
ve diğeri de kanalizasyon için kullanılan iki tip borunun olması gibi, dokularımız da onlara oksijen ve besin
taşıyan kan damarlarına ve dokuların ürettiği toksinleri ve diğer atık maddelerini kaldıran lenf damarlarına
sahip. Lenfatik damarlar, ayrıca, bir bağışıklık tepkisi uyandırabilen maddeler olan antijenleri, dokulardan alıp,
boşlatma dokusu hakkında bilginin incelenmesi için bağışıklık hücrelerine sunulan doku drenaj lenf düğümlerine
taşırlar.

Dokudaki yaralanma veya enfeksiyon gibi bir problemin tespit edilmesinde, bağışıklık hücreleri problemi çözmeye
çalışmak için aktive olur ve o dokuya doğru harekete geçer. Sağlıklı beynin bağışıklık sisteminden kopuk olduğu ve
parankimin lenfatik damarlar içermemesinin nedeni olduğuna uzun süredir inanan bilim insanları, ne beyin ne de
Merkezi Sinir Sistemi’nin geri kalan kısmına lenfatik ağ tarafından hizmet verildiğini uzun süre düşünmemişlerdir.
Ancak, bu varsayım bir bilmece, bir muammayı da ortaya çıkardı:
Beyin, neden bağışıklık sistemine dair potansiyel problemler hakkında bilgi vermiyor ve bağışıklık sisteminin bu
potansiyel problemleri çözülmesinde yardımcı olmasına neden izin vermiyor?.. Ve bağışıklık sistemi yine de beyin
enfeksiyonları hakkında bilgiyi nasıl alıyor? Daha da ötesi, çalışmalar beyin hasarlarının beynin dışında bulunan
lenf düğümlerinde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu nasıl mümkün olabilir?..
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Meninglerdeki bağışıklık aktivitesi ve beyin fonksiyonu üzerindeki etkilerinden o kadar etkilendik ki, ben ve
meslektaşlarım ve ben bu zarları daha yakından incelemeye karar verdik. Bu incelmeyi yaparken, tesadüfi bir şekilde
bir şey keşfettik: Meninkslerin, lenf damarları barındırdıkları ortaya çıktı. Daha sonra pek çok araştırma grubu,
balıklar, fareler, sıçanlar, insan olmayan primatlar ve insanlarda benzer bulgular tespit ettiler. Sonuçlar, 200 yıl önce
yapılan, ancak büyük oranda reddedilen beyin ve lenf sistemi arasında bir bağlantı olduğuna dair daha önceki
önerileri doğrulamaktadır. Bu damarlar, beyin iltihapları ve bağışıklık sistemi yaralanmaları hakkında bilgi
aktaran MSS’den (Merkezi Sinir Sistemi) yara- iltihabı boşaltan hakiki, gerçek bir lenfatik ağı temsil eder.
Meninkslerdeki (beyin ve omurilik zarı) hem lenf damarlarının, hem de bağışıklık hücrelerinin varlığı, araştırmacılar,
bu zarların tam işlevini öğrenmek için bunları yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini düşündüler. Geleneksel
açıklama, sadece beyni harekete geçiren beyin-omurilik sıvısını taşıdıklarını gösterir. Ancak, beynin kurucuyapıtaşını oluşturan hücrelerin ne kadar yoğun bir şekilde bir arada olduğu ve beyin nöronlarının elektrik sinyallerini
ateşlediklerinde ne kadar duyarlı olduğu düşünüldüğünde, beynin, bağışıklık aktivitesini tüm menenjeal (beyin
zarı ile ilgili) sınırlara taşıyarak, nöron fonksiyonuna müdahele etmeden tüm Merkezi Sinir Sistemine hizmet
etmesine izin vermesi, uzun süredir tartışılan problemin (beyin ile bağışıklık sistemi birbirinden ayrı mı?) belki de
evrimsel çözümdür.
Beynin lenfatik damarlarının keşfi, bağışıklık sisteminin Merkezi Sinir Sisteminde oluşan doku hasarı
hakkında nasıl bilgi aldığını ortaya koyuyor. Menenjeal (beyin zarı ile ilgili) bağışıklık hücrelerinin aslında
parankim (bir organ ya da bezin görev gören dokusu) ile nasıl iletişim kurdukları ve bunu uzaktan nasıl etkiledikleri
hakkında bilgi edinmek için, beynin atık giderme sisteminin başka bir koluna bakmalıyız. Keşfettiğimiz lenfatik ağa
ek olarak, Merkezi Sinir Sisteminde, beyin omurilik sıvısının beyne girdiği parankimde bir kanal ağı da vardır.
Rochester Üniversitesi’nden Maiken Nedergaard bu ağa glimfatik sistemi (uyku sırasında beyindeki atık
moleküllerin uzaklaştırılmasıyla görevli, bağışıklık sistemine benzer şekilde çalışan bir sistem)adını verdi.
Sıvı, parankime meninkslerden beyni saran damarları çevreleyen boşluklarından girer ve damarları çevreleyen
boşlukların içinde toplanıncaya kadar dokuları yıkar ve daha sonra meninkslerdeki beyin omurilik sıvı havuzuna geri
döner. Bu akışkan sıvı, muhtemelen, meninkslerden sitokinlere, bağışıklık moleküllerini, etkilerini
uygulayabilecekleri parankime taşır.
Sitokin (hücreler arası sinyal mekanizmasında görev alan hücrelerin davranışlarını değiştirebilen
proteinler) çalışmaları, davranışı nasıl düzenlediklerini aydınlatır. Örneğin; şu anda Texas Üniversitesi MD
Anderson Kanser Merkezi’nde Robert Dantzer ve Urbana Champaign’daki Illinois Üniversitesi’nden Keith
Kelley, interlökin-1 beta’nın hastalık davranışlarını başlattığını, bu hastalığa verilen isim, insanların hasta
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olduklarında örneğin; aşırı uyku, daha az yemek ve sosyal ilişkiye girmeme,geri çekilme gibi, tipik olarak ortaya
koydukları davranış durumundan yola çıkılarak verilmiştir. Ve çalışma ekibim,yakın zamanda, menenjeal T hücreleri
tarafından üretilen ve bir sitokin olan interferon gama‘nın (virüslere karşı savunma tepkisi olarak vücut hücreleri
tarafından üretilen, birbirine yakın bir kaç porteinin adı) beynin, sosyal davranış da dahil pek çok işleve sahip
olan prefrontal korteksindeki nöronlarla etkileştiğini gösterdi.
Şaşırtıcı bir şekilde, bu sitokin etkisi, beynin yerleşik bağışıklık hücreleri mikrogliya yoluyla göstermez.
Etkisini, sosyal davranışla ilişkili devreleri kontrol eden nöronlarla gösterir. Aslında, bu devrelerin düzgün
çalışması için sitokinler çok önemlidir: T hücreleri veya interferon gama yokluğunda, bu nöronlar devrelerin doğru
bir şekilde düzenleyemez ve hiperaktivite devreye girer. Böylece, meninksler içinde bağışıklık hücreleri
tarafından üretilen bir sitokin, nöronların aktivitesini ve devrenin işlevini ve altta yatan davranışı
değiştirebilir.
İnterferon gama, beyin fonksiyonunu etkileyen tek bağışıklık molekülü değildir. İngiltere’deki Moleküler Biyoloji
Laboratuvarı’ndan Mario de Bono ve meslektaşları, başka bir sitokin olan IL-17‘nin, yuvarlak solucan
Caenorhabditis elegans’ta duyu nöronlarını harekete geçirdiğini ve onun oksijen algılama davranışını
değiştirdiğini göstermiştir. Massachusetts Institute of Technology’den Gloria Choi‘nin ve onunla çalışan diğer
araştırmacılar, fareler üzerinde yakın zamanda yaptıkları çalışmalarında, IL-17’nin, beyin korteksindeki nöronlarla
etkileşime girebileceğini ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili davranışları değiştirebileceğini göstermiştir.
BAŞKA BİR DUYU ORGANI MI?
Bir kişi, beyin kadar güçlü bir organın düzgün işlemesi için bağışıklık sistemi tarafından neden kontrol edilip,
desteklendiğini merak edebilir.
Bu iki sistemin bu kadar yakından birbiri ile neden bağlantılı olduğuna dair bir hipotez geliştirdim. Koku, dokunma,
tat alma, görme ve duyma gibi beş yerleşik duyumuz var. Konum ve hareket veya propriyosepsiyon (eklemlerin
boşluktaki pozisyonunu, konumunu, hareketini algılama) hissi genellikle altıncı his olarak adlandırılır.
Bu duyular, iç ve dış çevrelerimiz hakkında beyne bilgi verir ve beynin kendini koruması için gereken
aktiviteyi hesaplayabilmesini sağlar. Bu ortamlarda mikroorganizmalar bol miktarda bulunur ve onları algılama
yeteneği (gerektiğinde onlara karşı savunmak) hayatta kalmanın merkezinde yer alır. Bağışıklık sistemimiz tam
olarak da bunu yapmaktadır. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi ile istilacıların örüntülerini ve türlerini tespit
eder ve uyarlanabilir bağışıklık sistemimiz de özel istilacıları tanıma yeteneğine sahiptir. Bana göre bağışıklık
sisteminin rolünü tanımlamak gerekirse; bu sistem, mikro organizmaları saptar ve bunları beyne bildirir.
Düşündüğüm gibiyse, eğer bağışıklık tepkisi, beyinle fiziksel bağlantılıysa, bu yedinci bir his olabilir..
Bu hipotezi test etmenin yolları var. Beynin devreleri birbiri ile bağlantılı olduğu için, bir devreye yapılan müdahale
diğerlerini de etkiler. Mesela, koku duyumuz bozulduğunda yemeğin tadı da bozulur, farklılaşır. Bağışıklık girdisinin
diğer devreleri bozduğunu gösteren kanıtlar, bağışıklık tepkisinin fiziksel bağlantılı bir yedinci his
olduğu iddiasını destekleyecektir. Buna olası bir örnek hastalık davranışından verilebilir. Belki de, patojenik
enfeksiyonun beyni bilgilendiren yedinci histen gelen sinyallerinin yoğun girdisi, hastalık sırasında uyku, açlık ve
benzerlerini modüle eden devreleri bozar ve bundan etkilenen bireylerde karakteristik davranışsal değişime yol açar.
Bundan farklı olarak, bağışıklık algılama sistemi tarafından beyne iletilen mikroorganizma bilgisi, beynin
hastalık patolojilerini en aza indirip, hastanın enerjisini koruması açısından hastalık davranışı başlatmasını da
sağlayabilir.
Beyin ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki hakkındaki bilgimiz halâ başlangıç aşamasında. Önümüzdeki 10 veya 20
yıl boyunca bu alanda yeni keşiflerin iki sistemi tamamen farklı yönlerini açığa çıkarsa şaşırmamalıyız. Bugün sahip
olduğumuz temel anlayış, yeni tür araştırmaların sonuçlarıyla tamamen ters yüz olabilir ve zenginleşebilir. Öncelikle,
bir araştırma, bağışıklık bileşenlerinin ve sinirsel devrelerin sağlık ve hastalığa nasıl bağlandığını, etkileşimde
bulunduğunu ve birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu haritalandıracak. Bu ilişkileri bilmek, araştırmacıların nörolojik
ve zihinsel bozuklukların tedavisinde bağışıklık konusuna da dikkatle odaklanmalarına imkan sağlayacaktır.
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Bağışıklık sistemi, Merkezi Sinir Sistemi’nden daha kolay ilaçla tedavi edilebilir ve bir gün, gen terapisi ile bağışıklık
sisteminin tedavisi, hattâ kemik iliği transplantasyonu yoluyla hasarlı bir bağışıklık sisteminin iyileşmesi ile beyin
bozukluklarının tedavi edilmesi mümkün olacaktır. Beyin bozukluklarındaki sayısız bağışıklık değişiklikler göz
önüne alındığında, nöroimmün etkileşimler üzerine yapılan araştırmalar muhtemelen gelecek on yıllar boyunca
devam edecek ve giderek beyindeki daha derin gizemleri ortaya çıkaracaktır.
Çeviren: AylinER
Ağustos 2018 Scientific American dergisinden çevrilmiştir.

Sonsuz Veri tabanına Erişme

‘’Kuantum alanının büyük ve görünmez bir veri tabanı olduğunu ve bu devasa veri tabanının ihtiva ettiği

enformasyona erişim yolunun merkezi sinir sisteminizden geçtiğini düşünün.’’
– Dr. Joe Dispenza
Eğer çalışmama aşinaysanız, o zaman muhtemelen benim kuantum alanının hayati önem taşıyan sonsuz frekanslardan
oluştuğunu söylediğimi duymuşsunuzdur. Fakat bugün sizden uzay ve zaman ötesindeki bu görünmez alanı yeni bir
şekilde değerlendirmenizi istiyorum: Kuantum alanının büyük ve görünmez bir veri tabanı olduğunu ve bu devasa
veri tabanının ihtiva ettiği enformasyona erişim yolunun merkezi sinir sisteminizden geçtiğini düşünün.
Kuantum alanına bağlandığımızda – o yer ki, bütün yeni potansiyeller henüz 3D gerçekliğimizde maddeleşmemiş
olasılıklar halinde mevcuttur – sinir sistemimiz, görevi bu alandan biyolojimize daha yüksek derecede organize
olmuş, ahenkli enerji, enformasyon ve bilinçlilik çekmek olan bir anten veya süper iletken gibi olur (Bilinçliliğin
farkındalık ve farkındalığın dikkatini vermek olduğunu hatırlayın).
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Bunu, bu üç-boyutlu gerçeklikteki maddesel her şeyden dikkatimizi alıp, birleşik alana koyarak yapıyoruz. Bu tabii ki
dikkatimizi görünmeyen, duyularımızla deneyimleyemediğimiz bir şeye vermemizi gerektiriyor (kuantum veya
birleşik alan duyularımızın ötesinde mevcuttur). Bu, bir çok kişinin inancını kaybettiği, sabırsızlandığı, ve cesaretini
kaybettiği yerdir. Bununla birlikte, bir şeyi görememen demek onun varolmaması demek değildir. Bir çok birey
sadece yaratımlarını gerçekleştirme inancından yoksun değildir (ki bunlar içlerinde inançtan yoksundurlar), fakat
onlar (duyularıyla) hemen gerçekleşecek bir şey ararlar.
Eğer hayat enerjinizin ve dikkatinizin büyük kısmı dışardaki üç-boyutlu gerçekliğe ayrıldıysa (çünkü dikkatinizi
verdiğiniz yer, enerjinizi yönlendirdiğiniz yerdir), o zaman kendinizin ve duyularınızla algıladığınız maddesel her
şeyin ötesine geçmek için uğraşıda bulunmanız gerekir. Bu, zamansızlıkta beden, birim, şey, yer olmamanızı
gerektirir. Bunu elde ettiğimizde saf bilinç oluruz ve saf bilinç olduğumuzda artık fiziksel herhangi bir şeyle
tanımlama yapmayız. Daha çok enerji ve daha az madde oluruz.Bu, bizi kuantum alanına bağlayan köprüdür Herkesin, her birimin, her şeyin, her yerin ve her zamanın bilinci. Bu iğnenin deliğidir. Fakat buradan kendi
kimliğinizle veya onu maddesel herhangi bir şey olarak tanımlayarak geçemezsiniz- her şeyi kapıda bırakmak
zorundasınız. Diğer bir deyişle, herhangi birisi olarak giremezsiniz, bir hiç kimse olarak girmelisiniz.
Bir kere saf bilinç olduğunuzda, bir öznel özgür iradeli bilinç olarak doğanın bütün kanunlarını yöneten nesnel alanın
bütün olasılık ve potansiyellerine bağlanabilirsiniz. Sonsuz mertebedeki sonsuz sayıda frekanslar sizin
deneyimlemeniz için bu alanın içinde (veri tabanı) varolmuştur.
Beyniniz yeni bir bilinç ve enerji akışını işlemden geçirirken – ve çünkü beynin içinde hareket eden bilinç ve enerji
zihni yaratır – biz şimdi mistiklerin, dahilerin, şifacıların, ve benzerlerinin zihni olabiliriz.Çünkü bu olasılıkların
hepsi bu alanda potansiyel olarak bulunmaktadır. Bütün yapmanız gereken dikkatinizi onun üzerinde (o her neyse)
muhafaza etmek, onunla beraber kalmak ve onun farkında olmaktır. Bu enformasyona tamamen kendinizi bırakıp onu
somutlaştırdığınızda sanki geleceğinizi hatırlamış gibi olursunuz. Geleceğinizi her hatırladığınızda onu kendinize
çağırırsınız. Şimdi biyolojinizin çalışma sistemini bir üst seviyeye yükseltiyorsunuz ve indirilen enformasyon 3D
gerçekliğinin yavaş tekamülünden gelmiyor. İlahi ve doğaüstü olanın işletim sistemlerini kuruyorsuz. Bu, hem
birimin, hem de kollektifin hızlı tekamül yoludur.
Ebedi şu anın en etkili noktasındayken, sizin yapacağınız hiç bir şey yoktur ve geleceğinizi yaratmak için gideceğiniz
hiç bir yer yoktur. Sadece dikkat göstermeli ve deneyimlemek istediğiniz şey ne ise onun tekrarlarla daha ve daha
fazla bilincinde olmalısınız. Bu potansiyele defalarca akort olduğunuzda çevrenizde olanların etkilerini ölçmeye
başlayabilirsiniz. Kendinizin ötesine geçebildiğinizde ve potansiyelin frekansına akort olduğunuzda aynı internetten
enformasyon istediğinizde sunucu ve veritabanlarından bilgi çektiğiniz gibi bu potansiyelleri biyolojinize ve
hayatınıza çekersiniz.
Şimdi o meydana gelmeden önce kendi geleceğiniz oluyorsunuz. Ben bunu biyolojik yükseltme olarak
adlandırıyorum, ve haydi, yeni sonsuz olasılıklar yazılımını kuralım ve insan deneyiminin ötesine tekamül edelim.
Çeviren: Emre Ümit Tuncel
http://www.drjoedispenza.com/blog/consciousness/accessing-the-infinite-database/
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Bilim Adamları, İnsanların Başkalarının Enerjilerini
Emebileceklerini Doğruladılar

Bielefeld Üniveristesi’nden biyolojik araştırma ekibi çığır açan bir keşifte bulunarak, bitkilerin diğer bitkilerden
alternatif enerji kaynağı elde ettiklerini söyledi. Bu bulgu biyoenerjinin geleceğinde müthiş bir etki yaparak,
insanların da aynı şekilde diğer insanlardan enerji çektiklerinin kanıtı olabilir.
Prof. Dr Olaf Kruse’nin biyolojik araştırma ekibi üyeleri ilk defa, Chlamydomonas reinhardtii adlı yeşil alg
bitkisinin sadece fotosentez yapmakla kalmayıp, aynı zamanda alternatif bir enerji kaynağına sahip olduğunu
gösterdi: diğer bitkilerden enerji çekebiliyor.
Bitkilerin büyümek için su ve ışığa ihtiyaçları var ve insanlar da farklı değiller. Fiziksel yapımız tıpkı etraflarını
içine çeken sünger gibiler. Psikolog ve enerji iyileştiricisi Dr Olivia Bader Lee: “ Bu nedenle, enerji ve duygu
karışımı olan bazı ortamlarda bazı insanlar son derece rahatsız hissederler.”
Professor Dr. Olaf Kruse ve ekibi, minik yeşil alg türü olan Chlamydomonas reinhardtii’yi yetiştirdiler ve
enerjileri azaldığında, bu tek hücreli bitkilerin komşu sebze selülozdan enerji çekebildiklerini gözlemlediler. Alg,
selülozu sindiren, minik şeker bileşenlerine ayıran enzim salgılar. Bunlar daha sonra hücrelere gönderilir ve bir
tür enerji kaynağına dönüşürler: Böylelikle, alg büyümesine devam edebilmektedir. Prof. Kruse, ilk defa bir bitki
organizmasında bu tür bir davranış gözlenip doğrulandığını söyledi. Professor Kruse: “Alglerin selülozu
sindirebilmesi şu ana kadar ki tüm ders kitaplarıyla çelişen bir şey. Aslında bir bitkinin diğer bitkiyi
yemesine şahit oluyoruz.” Bilim insanları şu anda bu mekanizmanın diğer alg türlerinde de geçerli olup
olmadığını bulmaya çalışıyorlar.
Bader lee: “Önümüzdeki yıllarda enerji çalışmaları ilerledikçe bunun insanlarda da olduğunu göreceğiz.
İnsan organizması da bitkilere çok benzer. Duygusal durumlarını besleyebilmek için gerekli enerjiyi
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çekerler. Bu durum hücreleri canlandırır veya kortizol artışına sebep olabilir; duygusal tetiklemeye
dayanan hücreleri katabolize eder.”
Bader Lee, biyoenerji alanının gelişmekte olduğunu ve bitkiler ve hayvanlar üzerindeki çalışmaların kısa süre
içinde, enerji metafizikçilerinin zaten uzun süredir bildiklerini açıklar nitelikte olacağını söylüyor: Yani
insanoğlu da tıpkı bitkilerdeki gibi enerji transferi yaparak birbirlerini iyileştirebilirler. Bader Lee: “İnsanlar,
diğer insanlardan, hayvanlardan ve doğanın herhangi bir parçasından enerji alarak iyileşme
sağlayabilirler. Bu yüzden doğada olmak genellikle pek çok insan için canlandırıcı ve enerji vericidir.”

Bu 5 Enerji Aracıyla Alanınızı Temizleyebilir ve
Enerji Kaçaklarına Engel Olabilirsiniz
1. Ruhsal Özelliklerinizi Tanıyın
Ruhsal özeliklerle donatıldığınızı bilirseniz, alanınıza hangi enerjinin girdiğini anlayabilir ve kolaylıkla dönüşüm
sağlayabilirsiniz.

2.

Direnç Göstermeyin

Ne zaman bir şeyi itmeye kalksanız, sanki üstünüze daha çok geliyor hissine kapılırsınız. Her bir aksiyonun
dengi ya da karşı aksiyonu vardır. Arınma direnç olarak algılanmamalıdır. Negatif enerjilere karşı çaba sarf
etmeye ya da görmezden gelmeye çalışmayın. Bilinçaltınıza yer edeceklerdir. Saf ve saydam olun; bırakın size
gelen sizden geçip gitsin.

3. Kendi Alanınızın Sahibi Olun
Hepimizde bu alan var, ama bu sahip çıkıyor muyuz? Bedeninizi çevreleyen alan, bir vakum yaratarak dışardan
enerji alır. Eğer bu alanı kontrol edip sahip çıkmazsanız, alanınız olumsuz olarak etkilenir ve zihinsel çöküşler,
depresyon ve mutsuzlukla sonuçlanır.

4. Enerji Arınması Yapın
Altın renginde enerji temizleme formülü olduğu bilinir. Yüksek titreşimler enerjiyi alıp götürebilir ve
arındırabilir. Bir dahaki sefere altın bir kapı tokmağına dokunduğunuzda, titreşimlerin sisteminize girdiğini ve
alanınızı arındırdığını hissedin.

5. Enerjinizi Geri Getirin
Eğer bir mutfak dolabını kendi ihtiyaçlarınızla doldurursanız, ev arkadaşınız kendi ihtiyaçları için yer
bulamayacaktır. Alanınız ve enerji arasındaki ilişki de böyledir. Eğer enerjiniz arınmış ise ve siz tam olarak
bunun farkındaysanız, dışardan enerji gelebilmesi için alanınızda yer kalmamış demektir.
Enerji, hareket, konuşmalar ve diğer insanların varlığı, enerjiniz üzerinde etkilidir; bunu çekmek yerine kendinizi
arındırarak engel olun.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.theeventchronicle.com/editors-pick/scientists-confirmed-that-people-are-capable-of-absorbing-energy-from-others-2/
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İrade Gücünüzü Kullanarak Sorunlarınızın Üstesinden Gelin
İrade Gücünüzü Kullanarak Sorunlarınızın Üstesinden Gelin: Kendinizi Daha Sağlıklı ve Mutlu Hayal
Edebilirsiniz
Olumlu bir zihin yapısı sadece düşünsel bir şey değildir. Daha zinde, zayıf, enerjik ve daha az stresli olmanızı
sağlayacak fiziksel değişiklikleri tetikleyebilir.

Zihinlerimiz gerçekliği sadece gözlemleyen pasif gözlemciler değildir; aslında gerçekliği değiştirirler. “Yarın
algılayacağımız gerçeklik kısmen bugünkü zihin yapımızın ürünüdür.” Alia Crum, bu yıl İsviçre Davos’taki
Dünya Ekonomik Forum’unda küresel gidişatı belirleyen kişilere bu cümleyi söyledi. Bu sizlere Yeni Çağ saçmalığı
gibi gelebilir. Ama Kaliforniya Stanford Üniversitesi’nde Zihin ve Beden Laboratuarı başkanı olan Alia Crum
iddialarını, zihnimizin sağlığımız ve huzurumuz üzerindeki gizemli etkilerini gösteren sağlam kanıtlarla
destekleyebilir.
Crum’ın öncü araştırması, çocukluğunda jimnastik ve buz pateni yaptığı zamanlardaki deneyimlerine dayanıyor.
Crum: “Bir günden sonraki güne aynı fiziki yapıda olabilirsiniz ama düşünce yapınızın performansınız ve
fizyolojik yetenekleriniz üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır.” Crum bunun nedenini çok merak ettiğini
söylüyor. Daha sonra psikoloji öğrencisiyken, plasebo etkisini öğrenir ve “ah işte bu” diye düşünür: eğer
beklentilerimiz bir ilacın etkinliğini artırabiliyorsa, belki başka durumlarda da benzer sonuçlar elde edilebilir.
Crum ve arkadaşları bu fikir üzerinde yoğunlaşarak, düşüncelerimizin kilomuzu, formumuzu, uyku düzenimizi, stres
seviyemizi ve hatta ne kadar sağlıklı yaşlandığımızı bile etkileyebileceğini fark ettiler. Sonuç olarak, iki kişi aynı
genlere ve yaşam biçimine sahipken, sadece farklı düşüncelere sahip olmalarından dolayı, birinin diğerinden daha
sağlıklı olabileceğini bildirdiler.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg23931920-600-mind-over-matter-you-really-can-think-yourself-healthier-and-happier/
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Lektin Duyarlılığınız Olabilir mi !

Günümüzdeki buğday, taş devri dönemine göre çok çok farklıdır. Hayır genetiği değiştirilmemiştir ama o zamandan
bugüne dek çok sayıda çapraz melezleme, hibridizasyon yöntemi ile ayara tabi tutulmuştur. Bu ayarlama sonucunda
örneğin şu an bazı türlerde gluten oranı eskisine göre %50 fazladır (1). Bültenimizde daha önce glütenin ne gibi
sorunlara yol açabileceğinden bahsetmiştik. Bu bölümde yine bir başka tahıl proteini olan lektinlerden bahsedeceğiz.
Bir arkadaşım var, 45 yaşlarında erkek, son 1 yıldır ciddi kabızlık, karın şişkinliği, obezite, kronik yorgunluk,
depresyon, intihar eğilimi yakınması ile doktor doktor dolaşıyordu. En son dayanamayıp endoskopi, kolonoskopi,
gıda entolerans testi yaptırdı. Çölyak hastalığı ile ilgili tetkikleri negatifti. Panik atak tanısı aldı. Nasıl beslendiğini
sorduğumda Ahmet Hocanın taş devri diyetine bire bir uyduğunu, karbonhidrat olarak her öğün 2 dilim tam buğday
ekmeği yediğini söyledi. Ekmeği de bırakmasını söyledim. Bırakması ile birlikte ilginç bir şey oldu. Bir ayda 6-7 kilo
birden verdi ve tüm yakınmaları kayboldu. Altı dilim ekmek nasıl oluyor da 6 kiloya ve bu yakınmalara sebep olur bu
durum bana ilginç geldi. Arkadaşıma 2 günlüğüne ekmeğe tekrar geçmesini söylediğimde ekmek yemesi ile birlikte
gücünün tükendiğini, karnını şiştiğini, tüm yakınmalarının aniden geri döndüğünü, ekmeğin kendisini zehirlediğini
söyledi.
Şimdi bu küçük hikaye ışığında lektinlerden bahsedelim.
Lektin nedir, hangi gıdalarda bulunur ?
Lektin tüm yaşam formlarında karbonhidratlara bağlanan bir proteindir. Lektin sadece tahıllarda bulunmaz pek çok
gıdada yer alır. Ancak her gıdanın lektini farklı özelliklere sahiptir.
Lektin içeriği açısından zengin olan besinler:
-Özellikle buğday ve buğday embriyosu
-Kuru Baklagiller
-Suuni beslenen ineklere ait işlenmiş sütler
-Patates, domates, patlıcan, yer fıstığı
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Çok zengin olmasa da pirinç yulaf, karabuğday, mısırda da lektin bulunur.
Lektin faydalı mıdır?
Lektin özellikle bitkiler için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Bitkileri koruyan bir zırh gibidir. Bazı firmalar
böcek ilacı içeriğinde lektinden yararlanmışlardır. Örneğin acı kavun veya sarımsak lektin içeriği ile bir
böceksavardır.

Duyarlılığı olmayan kişilerde vücut içinde faydaları bulunur. Özellikle zararlı patojenlere karşı savunma sistemini
(kompleman sistemini) harekete geçirir (2). Antimikrobiyaldir (3). Kansere karşı koruyucu olduğuna dair bazı
çalışmalar vardır. Özellikle meme kanseri için (4). Bu faydalı özelliklerinden dolayı lektin alehtarı yazıların aslında
bilimsel bir kurgu olduğu ileri sürülmektedir.
Lektin zararlı mı? İşin doğrusu nedir ?
Bu sorunun cevabı kişinin duyarlılığına, maruz kalınan lektin türüne ve doza göre değişir. Duyarlı iseniz en zararlı
lektin buğday lektinidir. Buğday lektini WGA (buğday rüşeymi aglutinin) olarak isimlendirilir.
Duyarlı kişilerde WGA artmış bağırsak geçirgenliği sonucu dolaşıma geçer. Yabancı bir protein olduğu için vücudun
savunma sistemi harekete geçer. Vücutta ilthiabi reaksiyon oluşturur. İmmun sistem WGA ya saldırayım derken
kendi dokularına saldırarak otoimmun hastalıkların oluşumuna katkıda bulunur. Deney farelerinde WGA nın timusu
küçülttüğü gösterilmiştir.
VGA kan beyin bariyerinden geçerek beyinde şeker molekülü taşıyan yapılara bağlanarak nörotoksik etki gösterebilir
(5).
VGA nın özellikle tiroid dokusuna afinitesi vardır. Hem iyi hem kötü tiroid nodüllerine bağlanmış olduğu
gösterilmiştir (6).
WGA trombosit hücrelerinin aktive olmasına ve kümelenmesine neden olabilir. Böylece atheroskleroz için zemin
oluşturur. Yani kalp üzerine toksiktir (7, 8).
WGA böbrek patolojilerinde önemli bir rol oynayabilir. WGA insan böbrek glomerüller kapiller duvarlarına,
mezengial hücrelere, tubulus hücrelerine bağlanabilir. IgA nefropatisine eğilim oluşturabilir veya IgA nefropatisini
şiddetlendirebilir (9).
Taş devri diyeti yapan kişilerin nişasta bazlı besinleri terketmeleri ile eskisi kadar üst solunum yolu enfeksiyonuna
yakalanmadıkları yönündedir. Lektin olmadığı zaman virüslere karşı solunum yolu mukozasındaki koruyucu
tabakanın daha koruyucu olduğu düşünülmektedir (10).
Hayvan çalışmaları, lektinin mide mukozasındaki mast hücrelerine bağlanıp histamin salınımını artırarak mide ülseri
oluşumuna katkıda bulunabileceğini göstermiştir (11).
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Lektin duyarlılığının neden olduğu semptomlar nelerdir ?
İnsan vücudunda tendon, kıkırdak, kemik dokusunda, sindirim kanalının içini döşeyen bir mukuz salgı örtüsü
(glikokaliks) içinde N-asetilglukozamin bulunur. N-asetilglukozamin şeker yapısında bir moleküldür.
WGA duyarlı insanlarda bağırsak çeperindeki şeker yapılara (N-asetil glukozamin) bağlanarak bağırsak
geçirgenliğini artırır. Bağırsaktan geçerek dolaşıma katılır. Yapısal olarak oksitosin (süt salgılatan hormon) ve
vazopresin (su tutan hormon) benzer. Özellikle vazopresinin hipotalamustaki reseptörlerine bağlanarak idrar çıkma
sıklığını azaltır. Yine hipotalamusta yer alan GNRH reseptörlerine bağlanabilir. GNRH cinsel davranışları ve
testosteron salınımını ayarlayan bir hormondur. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Lektin bağırsaktan geçiyorda
kan beyin duvarından nasıl geçebiliyor ?. Aslında bu sorunun cevabı basit. Hipotalamus seviyesinde kan beyin duvarı
bulunmaz. Hipotalamusun uyku üzerinde regüle edici etkisi vardır. Buğday proteinleri hipotalamus üzerinden uyku
düzenini de olumsuz etkileyebilir (12).
Buğday lektini leptin rezistansı oluşturursa şişmanlayama neden olur. Bu nedenle bir türlü zayıflayamayan
kişilerde lektin alımı azaltıldığında zayıflama gerçekleştiği bildirilmektedir (13).
Serotonin taşıyıcılar şeker yapısında (glikoprotein) olduğu için lektinler doğrudan bu taşıyıcılara
bağlanarak serotonin eksikliğine neden olur. Unutulmamalıdır ki insan vücudundaki serotoninlerin % 90 ı bağırsakta
sentezlenir. Serotonin eksikliği kaygı, takıntılı davranış ve düşüncelere neden olabilir.

VGA pankreastan sürekli kolesistokin salgılanmasına neden olur. Kolesistokin sindirim sisteminin önemli
düzenleyici hormonlarından birisidir. Bu hormon yağ ve proteinli beslenme ile salgılanır, mide asidini azaltır,
sindirim sistemini yavaşlatır. Safra ve diğer sindirim enzimlerinin sekresyonunu uyarır. Böylece şişkinliği artırır,
iştahı azaltır. Bazı tohum lektinlerin kolesistokin salınımını uyararak şişkinlik yaptığı ve kilo kaybına yol
açabileceği ileri sürülmektedir (14).
WGA bağırdak iç yüzeyindeki hücrelerin kaybına bu hücrelerin dökülmesine neden olabilir.
Kolesistokin kaygı ve depresyona neden olur, stres hormonlarının (kortizol) salınımını artır (15-17). Vagusu inhibe
eder. Vagus sinirinin fonksiyonu bağırsakların çalışmasını sağlamak, kalp hızı ve tansiyonu azaltmaktır.
Lektin duyarlılığında semptomlar
• İmmun dengesizlik: Ottoimmun hastalıklar
•

Şişkinlik

•

Bağırsak problemleri: Gaz, karın ağrısı

•

Yorgunluk, özellikle yemekten sonra yorgunluk.

•

Beyin sisi: Konsantrasyon güçlüğü, kafayı toplayamamak

•

Aşırı kaygı, mükemmeliyetçilik, paranoya, sürekli işleri erteleme,

•

Serotonin eksikliğine bağlı takıntılı düşünce ve davranışlar
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•

Cilt problemleri (akne değil): Ekzema, mantar, psöriazis

•

Eklem ağrısı, bel ağrısı

•

Kilo problemi: İnatçı kilo alma veya almama

•

Su tutulmasına bağlı göz kapaklarında ve bacaklarda şişkinlik

•

Baş ağrısı, migren

•

Uyku düzensizliği
Niçin bazı insanlar lektine karşı duyarlı ?
Bu konuda yeterince çalışma yok. Yalnız bazı iler sürülen görüşler var. Bunlardan birincisi bazı insanların bağırsak
çeperinde sialik asit yüksektir. Sialik asit lektinin etkisini köreltir. Bir diğer görüş ise bazı kan gruplarına sahip
kişilerde daha fazla N-asetil glukozamin bulunduğu ve bunun lektine karşı hassasiyet yarattığı şeklindedir.
İbuprofen ve aspirin gibi ağrı kesicilerin bağırsak geçirgenliğini artırarak daha fazla VGA nın emilimine neden
olduğu ileri sürülmektedir. Ağrı kesici ve glukozamini birlikte içeren ilaçlarda glukozaminin, VGA nın bağlanacağı
bölgelere bağlanarak VGA nın olumsuz etkilerini azalttığı düşünülmektedir. Sürekli ağrı kesici, antidepresan ve
kabızlık ilacı kullanan pek çok erişkin olduğunu biliyorum. Bu kişiler için bu bilginin çok önemli olduğunu
düşünüyorum (18).
Lektin etkisizleştirilemez mi?
Lektinleri etkisizleştirmek o kadar kolay değildir. Lektin mide asidine ve sindirim enzimlerine dirençlidir. Özellikle
tahıl lektinler ısı, fermentasyon veya filizlendirmeye direnç gösterebilirler. Baklagillerin bir gece önceden suda
bekletilmesi, bekletilen suyun birkaç defa değiştirmesinin lektinleri uzaklaştırmak için yeterli olacağını ileri süren
yayınlar vardır (19).
İşlenmiş besinlerde lektin daha da aktif hale gelir toksiteleri artar (20).
Pastorize sütler işlem görmemiş sütlere göre daha fazla lektin içerir. Çünkü süt içinde lektini bağlayan salgısal IgA
pastörizasyon işlemi ile azalır. Sütün içerdiği lektin ineğin beslenme biçiminden de etkilenir. (21).
Önerilerimiz
Lektin duyarlılığını saptamanın bir laboratuvar testi yok. Yurt dışında kanda lektine karşı gelişmiş antikorlar,
adiponektin ve TNF düzeylerine bakılabiliyor. Bizim önerimiz ise;
Yukarıda belirtilen yakınmalar sizde var ise 7 günlüğüne tüm lektin ürünlerinin (kuru baklagil, tahıl, süt) tüketimini
bırakın. Sonra 8.gün diyeti tekrar bozun. Sonraki 2 gün tekrar diyeti yapın. Yakınmalarınıza bakın. Enerjiniz
tükeniyor hissediyorsanız, karın şişkinliği, uyku problemi, mod değişikliği yaşıyorsanız biliniz ki sizde lektin
duyarlılığınız mevcuttur. Size en çok dokunan gıdayı (muhtemelen tahıl) deneme yanılma ile bulup ondan uzak
durun.
Ülseratif kolit, hasimato tiroiditi gibi bağırsak geçirgenliğinde artış olan hastalıklarda lektin duyarlılığını yukarıda
bahsetmiş olduğum test ile test edebilirsiniz. Kendi vücudunuzu dinleyin.
Tam buğday unu kepeği ile rüşeymi ile buğdayın bütün olarak öğütülmesiyle elde edilen undur. Besleyici olması,
glisemik indeksi daha düşük olması nedeni ile genelde tercih ettiğimiz ekmek türüdür. Ancak içerdiği rüşeymi den
dolayı daha fazla lektin içerir. Duyarlı kişilerde sorun oluşturabilir.
Baklagillerin bir gece önceden suda bekletilmesi, bekletilen suyun birkaç defa değiştirmesinin lektinleri
uzaklaştırabilir.
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Otistik çocuklara aileleri glutensiz ve kazeinsiz diyet uygularken dikkatimi çeken bir şey var, o da glutensiz un ile
kurabiye, erişte, börek gibi karbonhidratları rahatlıkla tüketebileceklerini düşünmeleri. Bu durumun hatalı bir
yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Karbonhidratların bağırsak florasına olan olumsuz etkisi bir yana, eğer bağırsak
geçirgenliği fazla ise lektin duyarlılığı var ise glütenden kaçarken lektine tutulabilirsiniz. O zamanda ne takıntılar
düzelir ne de kabızlık.
Son olarak sözlerimi sevgili Prof Dr Ahmet Aydın hocamızın bir söylemi ile bitirmek istiyorum.
Taş Devri Diyeti’ni anlamak için ise evrim sürecini çok iyi bilmek gerekiyor. Maalesef insanlar ”ağızlarından girip
bağırsaklarından çıkan her ürünü” besin sanıyorlar ve her şeyi tüketebileceklerini sanıyorlar. Bu tamamen yanlıştır.
Bizler birer primat türüyüz ve primatların anatomik ve genetik yapısına uygun düşecek şekilde beslenmeliyiz. Biz
kanarya değiliz. Tahıl bize faydalı değil zararlıdır.
Sizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz hocam.
Doç. Dr. Hasan Önal
http://www.beslenmebulteni.com/lektin-duyarliliginiz-olabilir-mi/

Küresel Çalışma, Alkol Tüketiminin ‘Emniyetli’ Bir Düzeyi
Olmadığını Buldu

Yaklaşık 200 ülkede milyonlarca insandan elde edilen enformasyonu tahlil eden kapsamlı çalışma, alkolün her yıl
küresel olarak 3 milyona yaklaşan ölümle bağlantılı olduğunu ve bu ölümlerden onda birinin 15 ila 49 yaş arasındaki
insanların alkol kullanımı ile bağlantılı olduğunu buldu.(iStock)
Alkol tüketiminin ‘’emniyetli’’ bir düzeyi olmadığı sonucuna varan yeni bir çalışmaya göre, itidalli olarak alkol
içilmesi daha önceleri düşünüldüğünden daha fazla zararlı.
Yaklaşık 200 ülkede milyonlarca insandan elde edilen enformasyonu tahlil eden kapsamlı çalışma, alkolün her yıl
küresel olarak 3 milyona yaklaşan ölümle bağlantılı olduğunu ve bu ölümlerden onda birinin 15 ila 49 yaş arasındaki
insanların alkol kullanımı ile bağlantılı olduğunu buldu.
Daha fazlası, alkolün sağlığı bazı koruyucu etkileri, içkinin alkol tüketimi ile kanser riski arasındaki kuvvetli
bağlantılar, ve araba kazası yaralanmaları gibi riskleri yüzünden gözden çıkarıldı.
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Araştırmacılar 23 Ağustos’ta internette journal The Lancet‘te yayınladıkları akademik bildiride, ‘’Alkolün sağlığa
faydalı etkileri konusundaki yaygın görüş, tekrar gözden geçirilmeyi gerektirmektedir, elde ettiğimiz sonuçlar
içki içilmesinin en emniyetli düzeyinin, hiç içilmemesi olduğunu gösterdi’’ şeklinde yazdılar.
Bulgular çoğu sağlık yönergesinin, itidalli içmenin – bayanlar için günde 1 içki, ve erkekler için gönde 2 içki –
emniyetli olduğu söylemiyle tezat teşkil ediyor.
Diğer taraftan oldukça nadir içen bir kişi için – mesela iki haftada bir içki içen birisi – riskleri tahmin etmek zor, ve
bulgular bu popülasyon için geçerli olmayabilir.Stanford Üniversitesi’nde bir psikiyatri ve davranışsal bilimler
profesörü olan, ve bu çalışma içerisinde olmayan Keith Humphreys, ’’Bu, eğer doğum günlerinde veya Noel’de
içersen ölürsün anlamına gelmiyor’’ diyor.
Humphreys, bulgular daha ziyade günde bir içki veya haftanın çoğu günlerinde içki alan insanlar için geçerli diyor.
Humphreys ayrıca Live Science’a yeni çalışmaya göre bazı geçmiş çalışmaların bulduklarının aksine olarak ‘’her
hafta içen, fakat hiç bir zaman fazla içmeyen kişi tipi aslında içmeyen birinden daha iyi durumda değil’’ diyor.
‘Emniyetli’ düzey yok !…
Çalışma alkol alımının dünya çapında ne kadar yaygın olduğunu tahmin etmek için yaklaşık 700 geçmiş çalışmanın
enformasyonunu tahlil etti; ve alkole bağlı sağlık risklerini bulmak için de toplam 28 milyon kişinin kapsandığı 600
çalışmayı inceledi.
Araştırmacılar dünya çapında insanların yaklaşık üçte birinin (%32,5) alkol içtiğini buldular ki bu dünya çapında
kadınların %25’i ve erkeklerin %39’u olarak 2.4 milyar insana denk gelmektedir.
2016 yılında dünya çapında alkol içilmesi, erken ölümler kadın ölümlerinin %2’si ve erkek ölümlerinin %7’si için
yedinci ana risk faktörüydü.Yine 2016 yılında 15 – 49 arası yaş grubundaki insanlar için alkol tüketimine bağlı
ölümler kadın ölümlerinin %4’üne, erkek ölümlerinin %12’sine denk gelmekteydi.
Çalışma itidalli içmenin iskemik kalp hastalığına karşı koruyucu olduğunu buldu.Fakat bu fayda alkolün sağlık
risklerinin yanında çok hafif kalmaktadır.
Spesifik olarak, günde bir içki tüketen insanlar için alkole bağlı 23 sağlık probleminden birinin ortaya çıkma riski
içmeyene göre bir yılda %0.5 artar.
Fakat insanlar içmeyi arttırdıklarında risk süratli bir şekilde artar.Günde iki içki tüketen insanlar için alkole bağlı 23
sağlık probleminden birinin ortaya çıkma riski bir yılda %7 artar ve günde beş içki içenler için riskler yılda %35
artar.[Top 10 Leading Causes of Death]
Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nden küresel sağlık profesörü Emmanuela
Gakidou bir açıklamasında, ‘’Alkol, bugünkü politik aksiyon yoksunluğundan dolayı gelecekteki popülasyon
sağlığı için vahim dallanmalar doğurmaktadır’’ demiştir.
Araştırmacılar elde ettikleri sonuçlara dayanarak, halk sağlığı kampanyalarının alkolden uzak durmayı tavsiye
etmeyi dikkate almaları gerektiğini söylediler.
Alkolden sakınma ?
Humphreys çalışmayı ‘’insan sağlığı üzerinde alkolün tesiri konusunda şimdiye kadar yürütülen en karmaşık
küresel çalışma’’ olarak adlandırdı.
Humphreys, ‘’Çalışma alkolün dünyada yetersizliğin (disabilite) ana sebeplerinden biri olduğunu teyid
etti’’ dedi.
Diğer taraftan alkolden sakınmayı tavsiye etme konusunda Humphreys, böyle bir mesajı desteklemenin kısmen şu
anda içki içen büyük sayıda kişi olduğundan ve alkol pazarındaki güçlü endüstrilerden dolayı zor olacağını
söyledi.Humphreys, ‘’Bunun çok kötü bir fikir olduğunu söylemiyorum fakat, bu tesis edilmesi çok zorlu ve
yokuş yukarı bir savaş olacak’’ dedi.
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Alkolden sakınmayı değerlendirmeye ilave olarak araştırmacılar mesela alkol vergisini arttıracak, alkolün
bulunurluğunu ve satılabileceği saatleri kontrol edecek ve alkol reklamlarını regüle edecek şekilde popülasyonun
alkol tüketimini düşürmeye odaklanan diğer politikalar için de çağrı yapıyorlar. Gakidou, ‘’Bu politik hamlelerden
herhangi biri, ileri yönde hayati bir adım olan alkol kullanımı ile bağlantılı sağlık kayıplarını azaltma
konusunda popülasyon genelindeki tüketim düşüşlerine yardımcı olacaktır’’ dedi.
Çalışma Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilmiştir.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
Kaynak : https://twitter.com/foxnews/status/1033295601088319488?s=12Live Science

Bilim, İnsanlarda Manyetik Bir Altıncı His Olduğunu İddia Ediyor

ABD’de bir bilim insanı, insanlarda bilinçaltı düzeyde gezegenin manyetik alanını algılama yeteneğine sahip bir
altıncı his bulduğunu iddia ediyor.
Dünyanın manyetik alanını algılama yeteneği böcekler, kuşlar ve bazı memelilerde bulunuyor. Bu manyetik alanı
algılamaları sayesinde göç edebiliyorlar. California Institute of Technology’nin jeofizik uzmanı Joe Kirschvink, aynı
özelliğin aslında insanlarda da bulunduğunu söylüyor.
￼
Kirschvink, yaptığı deneyde sonuçların tekrarlanabilir ve doğrulanabilir olduğunu ifade ediyor. Bundan önce 24
kişilik küçük bir ekiple çalışmalar yürüten ve başarı sağlayan bilim insanı çalışmasını geliştirebilmek için 900 bin
dolarlık bir fon almayı başardı.
İnsan manyetizasyonunun varlığı daha önceleri yapılan bir dizi testle reddedilmişti. Ancak yapılan yeni testlerle
bunun olabilirliği tartışılmaya başlandı.
Joe Kirschvink’in bu konuda gerçekleştirdiği deneyler birçok bilim insanı tarafından destek görüyor. Dünyanın
manyetik alanını hayvanların algılıyor olduğunun kanıtı önceleri kuşlar ve kelebekler gibi kanatlı hayvanlar
üzerinden ilerlese de ortaya çıkarılan yeni bulgular köpekler gibi memeli hayvanların da bu manyetizmayı
algılayabildiği yönünde. Fareler ve sıçanların yuvalarını bu manyetik alan çizgileri boyunca inşa ettikleri biliniyor.
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￼Bununla beraber hayvanların bu manyetizmayı nasıl algılayabildiği konusunda farklı görüşler ortaya atılıyor.
Manyetresepsiyonun altında yatan biyolojik süreci açıklamaya çalışan iki temel hipotez var:
Bunlardan ilki; Dünya’nın manyetik alanının tespit edilmesinde kriptokrom adı verilen
proteinlerin kuantum reaksiyonları tetikleyebileceğini düşünüyor. Bu proteinler kuşların, köpeklerin ve hatta
insanların retinasında bulunuyor. Ancak manyetik bilgiyi beynin besleme şekli bilinmiyor.
￼Diğer hipotez ise vücudun, manyetit olarak bilinen manyetik bir demir cevherinden oluşan “küçük pusula
iğneleri” içeren, dünyanın manyetik alanlarına göre yönlendirilmiş reseptör hücrelerine sahip olduğu ileri
sürülmektedir. Magnetit, kuş gagası ve alabalık hücrelerinde bulunmuştur, ancak yine de bu kabiliyeti tam olarak
açıklayacak yeterli kanıt bulunmamaktadır.
https://www.sciencealert.com/scientist-claims-he-s-discovered-a-magnetic-sixth-sense-in-humans
PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.beyinsizler

En Besleyici 20 Bitkisel Gıda

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin
maddelerini sıraladı.
1. Badem
579 kalori (100 g) Besin puanı: 97
Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği
biliniyor.
2. Chia tohumu
486 kalori (100 g) Besin puanı: 85
Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenik asit, fenolik asit ve çeşitli
vitaminler de içermektedir.
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3. Kabak çekirdeği
559 kalori (100 g) Besin puanı: 84
En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.
4. Pazı
19 kalori (100 g) Besin puanı: 78
Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

5. Pancar yaprağı
22 kalori (100 g) Besin puanı: 70
Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin)
bakımından önemli bir bitkidir.
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6. Kuru maydanoz
292 kalori (100 g) Besin puanı: 69
Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin
olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

7. Kereviz kurusu
319 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit
kaynağıdır.
8. Su teresi
11 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.
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9. Mandalina
53 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.
10. Bezelye
77 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

11. Yeşil soğan
27 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.
12. Kırmızı lahana
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz’de deniz kenarında yetişen bir
bitki olduğu tahmin ediliyor.

370

13. Pembe greyfurt
42 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.
14. Karahindiba yaprağı
45 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

15. Dondurulmuş ıspanak
29 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha
besleyicidir.
16. Pul biber
282 kalori (100 g) Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
17. Fesleğen / reyhan
23 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

18. Kara lahana
32 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.
19. Acı biber
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından
zengindir.
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20. Uzun saplı brokoli
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.
Kaynak : https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-43034851

Beyindeki Yapışkan, Hatıraların Ömrünü Uzatıyor

Hatıralarımızı yaşlanma ya da Alzeimer’dan korumak için, beyin hücrelerini birbirlerine civatalayabilir miyiz?
Acayip bir fikir ama işe yarayabileceğine dair işaretler var.
Magdeburg’da “Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi”nden Rahul Kaushik ve arkadaşları, beyin hücreleri
arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir molekül yarattılar. Bu molekül, betonarmedeki çubuk demir işlevinde.
Yaklaşım henüz insanlar üzerinde denenmemiş olsa da, bu molekülün farelerin beynine enjekte edilmesi hafızalarının
geliştirilmesine faydalı olmuş görünüyor.
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İngiltere Cardiff Üniversitesi’nden John Aggleton: “Bu çok akıllıca ve mantıklı” diyor. Sinaps denilen beyin
hücreleri arasındaki bağlantılar sayesinde bir hücreden diğer hücreye sinyaller gönderilir. Hatıralar, milyonlarca
beyin hücresi arasındaki güçlü sinaps ağlarından oluşmaktadır.
Kaushik ve ekibi, bu bağlantıları güçlendirebilmek için CPTX denilen bir molekül tasarladılar. Bu kimyasal, sinapsın
diğer ucundaki beyin hücrelerinin yüzeyindeki bileşiklere bağlanıyor ve iki hücre arasında yapay bir köprü
oluşturuyor.
Alzheimer hastalığında, hafıza kaybı ve karmaşası başlamadan önce, hastalar 10larca yıl boyunca yavaş yavaş
sinapslarını kaybederler. Kaushik: “Bizim istediğimiz, sinapsların yok olmasına engel olmak. İki nöronun
birbirlerinden tamamen kopmasına izin vermek istemiyoruz.”
Ekip, Alzheimer benzeri semptomlar göstersin diye genetikleriyle oynanan farelere bu molekülü enjekte ettiklerinde,
farelerin hafıza testlerinde, aynı kimyasalı almayan aynı tür farelere kıyasla çok daha iyi olduklarını gördüler. Bu
testler arasında, yeni bir nesneyi tanımak ve belirli lokasyonlarda elektrik şok alacaklarını öğrenmeleri vardı.
Hayvanların beyinleri incelendiğinde, tedaviyi alanlarda almayanlara kıyasla %30 daha fazla sinaps olduğu görüldü.
7 gün sonrasında etki yavaş yavaş kayboldu. Ama ekip bir gen terapisi geliştiriyor ve beyin hücrelerinin kendi
“sinaps arttırma molekülünü” kendilerinin üretmesini umuyor. Kaushik: “Etkisi yıllar boyunca süren
sonuçlar elde edebiliriz” diyor.
İngiltere Alzheimer Araştırma Kuruluşu’ndan Carol Routledge:” Eğer bu teknik işe yararsa, semptomlar
başlamadan birkaç sene önce demans hastalığının başlangıcını da tespit edebilecek testlere ihtiyacımız
olacaktır. Pek çok insan erken teşhise odaklanmış durumda. Şu anda olduğundan çok daha erken tedavi
etmemiz gerektiğinin farkındayız.”
Routledge, bu çalışma sonuçlarının aynı zamanda yaşlanmaya bağlı hafıza kaybı yaşayanlar için de faydalı
olabileceğini söylüyor. Routledge: “Bilişsel yaşlanmayı yavaşlatıp yavaşlatamayacağımız ise başka önemli bir
mesele” diyor.
Bunun dışında büyük bir bilinmeyen daha var: Acaba yapay sinaps güçlendirici, normalde unutmak isteyeceğimiz
şeylerin de( mesela günlük ıvır zıvır bilgiler) daha geç unutulmasına yol açacak mı?
Aggleton, çalışma insanlar üzerinde test edilmeden fazla iyimser olunmaması gerektiğini söylüyor. Aggleton:
“Alzheimer lı farelerdeki değişiklikleri geliştirmenin yollarını gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır ama
deneyler insanlar üzerinde yapıldığında aynı pozitif etkiler çok nadir olarak görülmektedir”diyor.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
6 | NewScientist | 18 August 2018

Bağırsak Bakterileri Evrensel Donör Kan Grubunun
Yaratılmasında Anahtar Rol Oynayabilirler
Bakteriyel Enzimler İlk Defa A Kan Grubunu O Kan Grubuna Dönüştürebiliyor.
Kan gruplarının değiştirilmesinde anahtar rol bağırsaklarda olabilir.
Yeni bir araştırmaya göre, laboratuvar ortamında insanların sindirim sistemindeki bakteriler tarafından üretilen
enzimler, kırmızı kan hücreleri yüzeyindeki kan türünü belirleyen şekerleri ayrıştırabilir. Bu önemli çünkü bu
şekerler-ya da antijenler- belirgin kan grubu olmaksızın bir kişinin vücuduna nakledilirse immun reaksiyonun
hasarına sebep olabilirler. Geçmişte keşfedilen birkaç enzim, B kan grubunu O kan grubuna dönüştürebilmektedir.
Ama yeni keşfedilen enzimler ilk defa A kan grubunu O kan grubuna dönüştürebilmektedir.
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Boston’daki Amerikan Kimya Topluluğu Konferansında gazetecilerle konuşan British Columbia Üniversitesi’nde
biyokimyacı olan araştırmayı yürüten Stephen Withers: “Bugüne dek en zorlandığımız konu buydu” dedi.

Aranan Kan
Bilindiği üzere en çok aranan kan grubu “0”dır. Çünkü “0” kan grubunda hücre membranları üzerinde antijenler
yoktur ve bu da onu “evrensel donör” kan grubu yapar. Herhangi bir kan grubundaki insanlar, bağışıklık sistemleri
kırmızı kan hücrelerine tepki vermeksizin “0” kan grubu nakli alabilirler.
Buna karşın, A, B ve AB kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde belirli antijenler bulunmaktadır. Bu da şu demektir: A
kan grubunda olan insanlar sadece A kan grubuna veya AB kan grubuna kan verebilirler. B kan grubunda olanlar ise
sadece B veya AB kan grubunda olanlara kan verebilirler. Nakilden önce bu kan gruplarını antijenlerinden ayırmak
tüm kan gruplarını evrensel kan grubuna dönüştürebilir. Ama araştırmacılar bu işi güvenli ve etkin biçimde yapacak
enzimleri bulmak zorundalar.
Withers ve arkadaşları, bunun için aday bulmuş olabileceklerini düşünüyorlar. 20 Ağustos’ta yapılan bir ACS
toplantısında Withers, araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırma, insan bağırsak mikrobundan elde edilen DNA ile
üretilen enzimlerin, A ve B kan grubundaki antijenlerin kırmızı kan hücrelerinden ayrıştırılabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar bu enzimleri metagenomik denilen bir metotla buldular. Ekip, insan bağırsağında bulunan tüm
mikroorganizmalardan DNA çıkardı. Yani tek hamlede, bu mikroorganizmaların yapabileceği her şeyin DNA mavi
kopyasını aldılar. Buna, musin denilen şekerle kaplı proteinleri, sindirim sistemi duvarından koparmak üzere
bakterilere yardım eden enzimler de dahildi. (Bakteriler bu musinleri yemektedir.)
Bulgular henüz bir emsal değerlendirme dergisinden yayımlanmadı.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.nbcnews.com/mach/amp/ncna902971?__twitter_impression=true
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Olumlu Düşünce Gerçekte Nasıl Daha Sağlıklı Bir “Beden”
Yaratıyor
Olumlu bir veritabanı ya da bilinç sadece düşünsel değil, aynı zamanda fiziksel değişiklikleri de tetikleyerek sizi
daha zinde, zayıf, enerjik aynı zamanda da daha az stresli yapabilir. Hatta, daha uzun yaşamanıza da yardımcı
olur. (David Robson Makalesi)

Bilinçlerimiz, gerçekliği sadece kendisine sunulduğu gibi pasif olarak gözlemlemezler; gerçekliği değiştirirler
de. Yarın deneyimleyeceğimiz gerçeklik kısmen bugünkü bilgi alanının bir sonucudur. Alia Crum, Davos,
İsviçre’deki bu seneki Dünya Ekonomik Formunda küresel kamuoyuna söylediği buydu. Kulağa başka bir New Age
saçmalığı gibi gelebilir, ancak Stanford üniversitesinde ‘Bilinç ve Beden’-(Mind & Body) laboratuarının başında olan
Crum, bu tezini, bilincin sağlık ve zindelik üzerindeki gizemli etkilerini gösteren güçlü delillerle destekliyebiliyor.
Crum’ın öncül araştırması, jimnastikçi bir çocuk ve kolejdeki buz pateni oyunculuğu deneyimlerine dayanıyor. ‘Belli
iki günde aynı fiziksel varlık olduğunuz halde, bilinç durumunuz performans ve fiziksel yetileriniz üzerinde dramatik
bir etkiye sahip olabilir’ diyor. Bunun nedenini hep merak etmiş ve nihayetinde bir psikoloji öğrencisi olarak
plasebo etkisi üzerine okurken ‘eureka anı’ yaşamış: Eğer beklentilerimiz bir ilacın etkinliğini değiştirebiliyorsa,
belki benzer bir durum başka oluşumlarda da mümkün olabilir.
Bu anafikri takip eden Crum ve diğerleri, bilinç durumunun kilo ve zindeliğinizden, uykusuzluk ve strese hatta ne
kadar iyi yaş aldığınıza kadar her şeyi etkilediğini keşfettiler. Nihayetinde, tamamen aynı genlere ve hayat tarzına
sahip iki kişiden birinin daha sağlıklı olması, değişik düşüncelerine bağlanabiliyor.
Plasebo, klinik ilaç deneylerinde kullanılan etkisiz haplardır. Katılımcılar gelişigüzel iki gruba ayrılır: Yarısı test
edilen ilacı, geri kalanlar ise karşılaştırma amacıyla aynı görünümlü şeker hapı alırlar. Hiçbir aktif madde içermeyen
plasebo herhangi bir etki yapmamalıdır. Yine de, beklentiler yüzünden, doğal ağrı kesicilerin salınımını tetikliyerek
kan basıncını düşürürerek, çoğu zaman ölçülebilir değişikliklere sebep olurlar. Bazen hastalar ‘plasebo’ aldıklarını
bilseler bile, bu faydaları görmektedirler. Dezavantaj olarak, bir hap hakkındaki beklentilerimiz mide bulantısı ve deri
döküntülerine sebep olabilmektedir. Bu plasebo etkisinin ‘kötücül’ ikizi olan nosebo etkisidir.
Bu etkilerin ne kadar güçlü olabileceğini öğrendiğinde, Crum çok şaşırdı. ‘Fakat beni en fazla şaşırtan şey, sağlık
ve esenliği iyileştirme konusunda onları anlamak ve geliştirmek için nispeten çok az şey yaptığımız gerçeğiydi’
diyor. Hükümetler, bizlerin daha sağlıklı hayat tarzları benimsememiz konusunda çok büyük harcamalar yapıyor.
Crum’un merak ettiği şey ise, bir ilacın verimliliğinin plasebo ya da nasebo etkileriyle psikolojik süreçler tarafından
değişmesinin, çabalarımızı güçlendirdiği mi yoksa zayıflattığı mı yönünde. Geçtiğimiz on yılı bu olasılığı araştırarak
geçirdi.
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Crum’ın ilk deneylerinden biri 84 otel temizlik çalışanının fiziksel sağlamlığını incelemesidir. Bir kaçının işlerinin
gerektirdiği egzersizden haberdar olmasından ve bu yüzden yaptıkları antremanların bütün getirisinden
faydalanamayacak olmalarından şüpheleniyordu. Manipülasyon için katılımcıların yarısına işlerinin gerektirdiği
fiziksel ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi- paspas yapmanın saatte 200 kalori yaktığı gibi- ve onları işte yaptıklarının
Amerikan cerrahlarının genel egzersiz tavsiyeleriyle uyumlu olduğunu söyledi.
Bir ay sonra, perhizlerinde ya da iş dışındaki aktivitelerinde bir değişiklik olmamasına rağmen, bu bilgiyi alan
çalışanlardan her biri 1 kg verdi ve ortalama kan basınçları yüksekten normale döndü. Diğerleri ise bir değişiklik
göstermedi. Kuşkusuz, bu küçük bir çalışma ve Crum gerçek davranışları kaydetmedi. ‘Yatakları yapmak
konusunda biraz daha cazibe katmış olabilirler’ diyor.
Bir egzersiz çalışmasının faydalarını görmek için spor salonuna gitmenize gerek yok (Micheal
Loewa/Camerapress)
Öbür taraftan, Crum’ın meslektaşı Octavia Zahrt ile yaptığı bir takip çalışması, beklentilerin, bedenlerin egzersize
verdiği tepkiyi etkilediği fikrini detekliyordu. Bu çalışmada 60,000 kişiden 21 yıl boyunca sağlık anketlerinin sonucu
elde edilen veriler kullanılmıştı. Zahrt, katılımcıların ‘algılanan zindeliğinin’ egzersiz yaparak geçirdiklerini
söyledikleri zamandan ‘ölüm riskini’ tahmin etmede daha iyi bir indikatör olduğunu buldu. Bir kısmı, belli süreler
boyunca ivme ölçer takmışlardı, ancak gerçek fiziksel aktiviteleri hesaba katıldığında, ‘algılanan zindelik’ aynı
kaldı. Egzersiz rutinleri ne olursa olsun, zindelikleri konusunda kötümser görüşe sahip olanların bu çalışma süresince
ölmesi, ortalama bir kişiden daha aktif olduğunu düşünenlere oranla, %71 daha olasıydı.
Bunun nasıl çalıştığı hala bir sır niteliğinde. Beyinin, otonom sinir sistemi yoluyla doğrudan kan basıncını kontrol
edebileceğini biliyoruz. Buna ek olarak, Crum, zayıf bir ‘algılanan zindelik’ oranının iltihab ve kortizol
hormonlarının salınmasını tetikleyebileceğinden şüphelenmektedir ki, bu da bedenin egzersize nasıl tepki verdiğini
belirlemeye yardımcı olabilir. Ekibi olası mekanizmları araştıra dursun, Crum ‘bu etkilerin avantajlarından
yaralanmak için çok erken olmadığını’ söylüyor. Kendisinin de takip ettiği tavsiyesi, kendinizi fitness durumunuz
hakkında aldatmazken aynı zamanda da egzersizlerinizi de küçümsememeniz yönünde. Ayrıca, kendinizi, özellikle
sportif olan, akranlarınızla karşılaştırmaktan kaçınmalısınız.
İtalya’daki Turin Tıp Üniversitesi’nde plasebo ve nosebo etkileri üzerine araştırmalara öncülük eden Fabrizio
Benedetti, bulguları övüyor. Crum’ın çalışmasının çok ilginç ve sağlık konusuna olan yaklaşımı hem tıbbi hem de
psikolojik açıdan önemli olduğunu söylüyor. Günlük zindeliği etkileyen bir çok unusur göz önüne alındığında,
dikkatli olma gereğini vurgulamakla birlikte, bu tür çalışmalardan zihin-beden bağlantısı hakındaki mekanizmalar,
etkiler ve uygulamalar konusunda çok şey öğrenebileceğimizi belirtiyor.
Crum bilincimizin sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği bir çok başka yolları da belgeledi. Örneğin, nocebo etkisi,
perhizle kilo verme çabalarını zayıflatabilir. 2011 de, Crum gönüllülere laboratuarında ‘milkshake’ içirdi, akabinde
normal şartlarda yemek sonrası düşen açlık hormonu ‘ghrelin’ seviyesini ölçtü. Herkes aynı milkshake içmesine
rağmen, bazılarına içtiğinin sağlıklı olduğu söylendi, bazıları ise ‘şımartıcı’ bir muamele gördüklerine inandırıldı.
Sonuç çarpıcıydı. Düşük kalorili bir ‘shake’ içtiklerini düşünenler, yüksek ghrelin seviyesi gösterdiler ve kendilerini
daha az doymuş hissettiler.
‘Stresin Mutlaka Zarar Verici Olmadığını Anlamak Onunla Başa Çıkmayı Kolaylaştırabilir’
Ghrelin hormonu sadece iştahı etkilemez. Aynı zamanda gıda yoksunluğuna işaret ederek, metabolizmayı yavaşlatır,
bedeni, yağları yakma yerine depolamaya yönlendirir. Kaynaklar kıtken, enerji tüketimini azaltmak evrimsel olarak
manalı olsa da, ancak amaç zayıflamak olunca, kötü haberdir. Crum, ‘insanlar sağlıklı beslendiklerini
düşündüklerinde, bunun yoksunluk hissi ile ilgili olduğunu’ söylüyor. Ve bu zihniyet fizyolojik tepkimizi
şekillendirir. Bunun yerine, perhiz yapanların bir nevi ‘tatmin zihniyeti’ geliştirmelerini ve yediklerinden hem lezzet
hem doku olarak haz almalarını öneriyor.
376

Perhiz yapmayanlar da bu etki için av konumuna düşebilirler. Şeker ihtiva eden bir içecek içtiğimizde, beynimiz
sıvıyı bir enerji kaynağı olarak algılamıyor, sindirimi buna göre ayarlamakta zorlanıyor, o yüzden sonrasında, aynı
miktarda kalori içeren yemeğe kıyasla, daha fazla yemeğe eğilimliyiz. Ancak, bu etkiyi beklentileri değiştirerek
yıkmak mümkün. Indiana’daki Purdue Üniversitesi’nden Richard Mattes, insanları, bir içecek mideye ulaştığında
katılaştığına inanmalarını sağladı. Ghrelin seviyesinin düşmesinin yanı sıra, insülin tepkimesini de arttırdı ve içecek
midelerinde daha uzun süre kaldı ki, bunların hepsi kendilerini daha doygun hissetmelerini sağladı. Mattes ‘bunu
günlük enerji tüketiminin azalmasının izlediğini’ söylüyor.
Köpüklü içecekler beyninizi aldatıyor bu yüzden katı yiyeceklere kıyasla daha az doyurucular
(plainpicture/Blend Images/Moxie Productions)
Crum aynı zamanda beklentilerimizin stres üzerindeki etkilerini de araştırıyor. Kronik stresin, düşük bilişsel
performans, yüksek kan basıncı ve ona eşlik eden zayıflamış bağışıklık sistemine yol açtığı bilinmektedir. Fakat stres
korkusu, stresin zararlarını kötüleştirebilir mi? Bunu bulabilmek için, Crum, öğrencilerden ilk olarak, ‘ stres sağlımı
ve canlılığımı bozar’, ‘stres performansımı ve üretimimi arttırır’ gibi önermeleri derecelendirmelerindeki
tutumlarını değerlendirdi. Akabinde onlara kısa bir sunum yapmaları gerektiğini söyledi. Bu gibi bir durumla karşı
karşıya kalan öğrencilerden, stresi güçlendirici olmaktan ziyade zayıflatıcı olarak görenler, stres hormonu olan
kortizol seviyesinde daha yüksek dalgalanmalar da dahil olmak üzere, en büyük fizyolojik tepkileri verdiler.
Bu tür tepkilerin stresin en zarar verici etkilerini desteklediği düşünülmektedir. Bununla birlikte, düşük seviye stres
tepkisi, diğer bazı unsurların yanında hücre gelişimi için gerekli olan hormonları da tetikliyerek aslında sağlığı
olumlu yönde geliştirebilir. Crum, bir çok geliştirici etkisi varken, stresin etkileri hakkında bizi uyaran halk sağlığı
mesajlarının tek yönlü ve stresin zararlı olduğu konusunda bir zihniyetini oluşturduğunu söylüyor. Dahası, stresin
mutlaka zarar vermesi gerekmediğini anlamak, bedenlerimizin stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Stresin
odaklanma ve yaratıcılığı arttırdığı yönünde bir video izledikten sonra, Crum’ın katılımcıları-kendini ılımlı seviyede
kortizol ve artmış büyüme hormonu ile ifade eden- stres altında daha optimal seviyede hormonal tepki gösterdiler.
Her zaman yorgun musun?
Stresi kafaya takmanın getirdiği stres, uykusuzluk sorunlarını da açıklamaya yardımcı olabilir. İnsanların dörtte
birinin ne kadar iyi uyuduklarıyla ilgili algıları, gerçek uyku kaliteleriyle uyumlu değil ki bu durumun belirgin
sonuçları sözkonusu. ‘Şikayetçi iyi uyuyanlar’- gece beyin aktiviteleri tersini önerse bile uykusuzluk sorunu
yaşadığına inananlar, – gün içinde yorgunluk, yüksek kan basıncı, depresyon ve anksiyete semptomları yaşamaktadır.
‘Şikayet etmeyen kötü uyuyanlar’ ise, bunun tersine belirgin bir şekilde bu kötü etkilerden muaftır. Bu araştırmayı
yapan Alabama Üniversitesi’nden Kenneth Lichstein, ‘kötü uyku‘ konusunda endişe etmek, zayıf uykudan daha
güçlü bir patojendir diyor.
Sürekli gündüz yorgunluğunun, insanların yorgunluğa neden olan uykusuzluk yerine, uykusuzluk hastası (imsoniak)
olarak teşhis edilmelerine yol açması daha olasıdır. Ancak, en az bir araştırma, plasebo etkisinin bu durumdan
sorumlu olduğunu destekler nitelikte. Katılımcıların kötü uyuduklarını ya da olağan dışı iyi uyuduklarını
düşünmeleri, ertesi günkü bilişsel fonksiyonlarını etkilemektedir.
Bütün bu bulgular, zihniyetimizi sorgulamamız için bize birçok neden vermektedir. Ancak, olumsuz inançların
yaşamınızdan on yıllar alabileceğine dair güçlü kanıtlarla, belki de en kışkırtıcı araştırma yaşlanmayla ilgilidir.
Bu araştırmanın ilk ipuçları 1980 lerde belirdi. Daha sonra otel temizlik çalışanları çalışmasında Crum ile işbirliği
yapan Harvard Üniversitesi’nden Ellen Langer, bir grup emekliyi New Hampshire’daki bir manastıra götürdü ve
onlara kaldıkları süre boyunca 22 yaş daha gençmiş gibi davranmalarını söyledi. Manastır 1959 senesiymiş
gibi dekore edilmiş ve o yıldan kalma müzik, film dergi ve kitaplarla doldurulmuştu. Odalarda ayna yoktu, sadece
katılımcıların gençlik resimleri mevcuttu. Sadece beş gün sonra, emeklilerin romatizmaları olumlu yönde gelişti,
duruşları dikleşti ve düşünme yetenekleri IQ testiyle ölçüldüğü üzere daha keskindi.
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Bu çalışmadan esinlenerek, diğer ekiplerde davranışlarımızın, bedenimizin yıllar içinde nasıl yaş aldığını etkilediğini
gösterdiler. Genel olarak, yaşlanma konusunda olumlu düşünenler, yaşlanmayı kırılganlık ve bunama ile
özdeşleştirenlere göre ortalama 7,5 sene daha uzun yaşamaktadırlar. Yaşlılık konusundaki olumsuz algılar sadece
bozulan sağlıkla ilgili değil; bu algılar 38 seneye kadar semptomları öne çekebilmektedir.
Yaşlanma konusunda olumlu bir tavır sizi hem daha sağlıklı ve hem uzun süre daha aktif tutar (David Alan
Harvey/Magnum)
Kuşkusuz, yaşlanma konusunda karamsar görüşü olan insanlar daha az aktif olurlar ve ihtaç duyduklarında tıbbi
yardım alma olasılıkları da daha azdır. Ancak, bir çok çalışma bunun sağlık üzerindeki etkisini açıklayamamaktadır.
Olup biten nedir?
Yaşlanma ile ilgili olumlu düşüncesi olan insanlar strese daha az tepki vermektedirler ve iltihaplanma gelişimi
olasıkları daha azdır ki, bu ikisi de daha yavaş yaş aldıkları anlamına gelebilir. Yale Halk Sağlığı Okulu’ndan Becca
Levy, bu kişilerin daha uzun telomerlerlere -kromozomların sonundaki koruyucu kapak- sahip olmaya meyilli
olduklarını bulmuştur. Bu önemlidir çünkü telomer zamanla yıpranır, bu yüzden bir yaş ölçüsüdür. Bu kişilerin
Alzheimer hastalığına bağlı beyin değişiklikleri yaşama olasılıkları, yaşlanmayı olumsuz görenlere oranla, daha az
olasıdır.
Yaşlılık derinlere kazınmış bir konu. Levy, daha 3 ya da 4 yaşlarındaki çocukların kültürlerinin yaş tipolojilerini
asimile ettiklerini bildiğimizi söylüyor. Ancak, güncel çalışmalar yaşlılık hakkındaki tutumların değişebileceğini
göstermektedir. Birinde, yaşları 61 ile 99 arasındaki katılımcılar bir bilgisayar oyunu oynarken kendilerine ekranda
anlık olarak beliren yaş ile ilgili olumlu ‘bilge’, ‘olgun’ ve ‘tecrübeli’ gibi kelimeler gösterildi. Bu kelimeleri her ne
kadar bilinçli olarak kaydetmemiş olsalar da, katılımcıların hem yaşlanma ile ilgili algıları hem de fiziksel
zindelikleri dört seans sonra belirgin şekilde gelişti. Şaşırtıcı bir şekilde, artan hareketliliği de içeren bu faydalar, 6
aylık bir fiziksel egzersiz programından elde edilebilecek faydaları geçmekteydi.
Daha Faydalı Zihniyetleri Seçebilme Olsılığının Verdiği Güç
Bazı araştırmacıların halkı yaşlanma ile ilgili tehlikeler hakkında eğiten kampanyalar çağrısında bulunmalarına
şaşmamalı. Levy, ‘bu klişelerin farkında olmak, onları sorgulamak ve onlara karşı direnç geliştirmek,
insanların her yaşta öğrenebileceği yararlı bir beceri’ diyor.
Tabii ki, olumlu bir zihniyet her derde deva değil. Fakat bu bulgular, egzersiz, dengeli beslenme, rahatlama ve iyi bir
gece uykusuyla sağlıklı bir hayat sürdürme çabalarımızdan daha fazla fayda sağlamamıza yardımcı olabilir. Crum
‘her şey, bilinçli varlıklar olduğumuz gerçeğini ve bunun önemini farketmek, daha kullanışlı zihniyetler
seçebilme olasılığı ile güçlenmek hakkında’ diyor.
Günlük Plasebolar
Kafein: Eğer güçlü bir espresso sinirlerinizi oynatıyorsa, bu daha çok beklentilerinizle ilgili olabilir. Gönüllülere
kafein içerdiği söylendiğinde, saf su bile uyanıklığı arttırdı ve kan basıncını yükseltti. Sabah kahvesi içemediğinde
yoksunluk semptomları çekenler; hepsi kafanızın içinde olabilir.
Spor takviyeleri: Bu ürünlerin birçoğunu destekleyecek bilimsel kanıt çok kısıtlı, ancak çalışmalar, daha yüksek
dayanıklılık ve güç gösterebilmek için, insanların performans arttırıcılar ya da enerji içecekleri aldıklarına inanmak
zorunda olduklarını gösteriyor. Steroidlerin etkileri bile plasebo tepkisiyle arttırılabilir.
Tasarımcı Markalar: Genel ürünlerden daha mı iyiler? Şart değil. Tasarımcı güneş gözlükleri taktığına inandırılan
insanlar, parıldıyan ışıkta küçük yazıları, daha az prestijli markalar kullandığına inananlara göre kolayca okuyabildi.
İçki: İçki kültürü votkaya Red Bull eklemek ‘sizi kanatlandırır’ gibi kentsel mitlerle doludur. Çalışmalar, gerçekte,
beklentilerin sarhoşluk hissini arttırdığı göstermektedir.
Uğur: Bunlar işe yaramaktadır çünkü işe yarayacağına inanırız. Bir profesyonel golfçünün atış sopasını kullandığını
düşünen golf oyuncuları delikleri normalden daha büyük olarak algıladılar ve sonuç olarak daha doğruydular.
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Vudu Bilimi
Antroploglar ‘cadı doktarlarının’ bir lanetle insanları öldürdüğünü ilk duyduklarında, akılcı açıklamalar arayışına
girdiler. Bu arayışları, batılı doktorların da benzer güçleri olduğunu keşfettiklerinde , oldukça zarar gördü.
1970’lerde, örneğin, bir adam doktorların kendisine son dönem karaciğer kanseri olduğunu söylediklerinden aylar
sonra öldü. Halbuki otopside, teşhisin yanlış olduğu ortaya çıktı. Adam kanserden değil, kanser olduğu
düşüncesinden dolayı ölmüştü.
Bu tuhaflıkların arkasında neler döndüğünü biliyoruz: Nosebo etkisi. Plasebo etkisinin ‘kötücül’ ikizi; olumsuz bir
bakış açısının sağlık ve refah için ters sonuçları olmasıdır. Örneğin, insanlara tıbbi bir prosedürün aşırı derecede ağrı
verici olacağını söyleyin, normal şartlarda olması gerekenden daha fazla ağrı hissedeceklerdir. Buna benzer olarak,
bir ilacın olası yan etkileri hakkındaki uyarı, hastaların söz konusu yan etkilerini deneyimlemelerini daha olası kılar.
Nosebo etkisi yaygındır; klinik deneylerde katılımcıların dörtte biri, kendilerine şeker hapı verilmesine rağmen yan
etkiler yaşarlar. Güncel bir araştırma, nosebo etkisinin, özellikle insanlar kaygılı ya da doktorlarının kendilerini
anlamadığını veya inanmadıklarını hissettiklerinde, plasebo etkisinden daha güçlü olabileceğini belirtmektedir.
Ayrıca nosebo etkisi sadece sağlık alanındaki bir sorun değildir. Kilo verme, forma girme, stresle başa çıkma ve daha
pek çok konularda da çabalarınızı zayıflatabilir.
Çeviren : Cemal Serhan ORALKAN
https://www.newscientist.com/article/mg23931920-600-how-a-positive-mind-really-can-create-a-healthierbody/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=SOC&utm_source=Twitter#Echobox=1535536475

Önceki Evrene Kısa Bir Bakış
Chelsea White, büyük patlama öncesinden kalan kara delikler görebilir miyiz diye soruyor.
Gökyüzündeki türbülanslı desenler, büyük patlama öncesinde yıkıma uğramış olan bir evrenden sağ çıkmış olan
karadeliklerin işaretleri olabilir.

Oxford Üniversitesi’nde bir matematiksel fizikçi olan Roger Penrose, ‘’İddia ettiğimiz şey, geçmiş sonsuzlukta
buharlaşmış bir karadeliğe ait son kalıntıları görmekte olduğumuz’’ diyor.
O, konformal periyodik kozmoloji teorisinin (CCC) eş yaratıcılarından biri. Teori, büyük patlama ile başlamaktan
ziyade, evrenin sonsuz sayıda periyodik şişme ve küçük bir noktaya dönüşme döngüsü yaptığını belirtiyor.
Bu, elektromanyetik ışımanın bir sonsuzluktan diğerine zarar görmeden geçmesine izin verebilir. Ve Penrose ve
arkadaşları bu kalıntıları evreni dolduran zayıf bir ışıma halinde kozmik mikrodalga arka fonunda (CMB) görüyorlar.
Onlar gökyüzündeki bu noktaları Stephen Hawking’in son zamanlardaki çalışmasından dolayı Hawking noktaları
olarak adlandırdılar.
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Hawking, kara deliklerin küçük miktarlarda elektromanyetik ışıma yayınlaması gerektiğini öngördü.Bu Hawking
ışımasını hiç görmedik fakat bu ışımanın, kara delikleri buharlaşıncaya kadar büzmesi gerekir. Penrose geçmiş bir
evrenden kalan Hawking ışımasının işaretlerini görmemizin mümkün olabileceğini söylüyor. Penrose, ‘’Sanırım o
öngörüsünün etkilerini bir gözlemde görebilseydi mutlu olacaktı’’ diyor.
Penrose ve arkadaşları, bu Hawking noktalarının Güney Kutbu’ndaki BICEP2 adlı radyo teleskopun oluşturduğu bir
haritada birden bire ortaya çıktığını söylüyor.

2014 yılında BICEP2, kozmik mikrodalga arka fonunda (CMB) kendine özgü polarize ışık türbülansları buldu.
BICEP2 takımı, B-modları olarak bilinen bu türbülansların şişmeden – evrenin büyük patlama’dan sonraki en büyük
atılım çabası – kaynaklanan çekim dalgaları sebebiyle oluştuğunu söyledi.
Daha sonra Planck uzay aracından gelen veri, B-modlarının muhtemelen yıldızlararası tozdan kaynaklandığını
gösterdi, fakat Penrose ve arkadaşlarının başka bir açıklaması var. Onlar BICEP2 haritasında iç ve dış kısımlar
arasında devasa bir sıcaklık farkını gösteren polarize ışık halkası ile çevrili bir nokta farkettiler.
Onlar, bunların geçmiş sonsuzluklardaki kara deliklerden kalan ve Hawking ışıması yayan manyetik alanlar
olduklarını öneriyorlar.
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Konformal periyodik kozmoloji teorisine (CCC) göre evren yeni bir sonsuzluk için tekrar genişlemeden önce
büzülürken, buharlaşan bir kara deliğin tüm enerjisi küçücük bir noktaya bastırılacaktır. Penrose, ‘’Hawking
noktalarının kendilerini veri içerisinde göremiyoruz, çünkü CMB ölçümleri büyük patlamanın 380,000 sene
sonrasına kadar gidebiliyor, fakat halkaları görüyoruz’’ diyor.
Penrose ve arkadaşları BICEP2 haritalarında bu ısı artış alanlarından 20 adet kadar gördüler. Şu ana kadar bunlardan
birinin bir Hawking Noktası’ndan olduğunu düşünüyorlar, fakat Penrose dört veya beş adedinin daha araştırmayı
garanti ettiğini söylüyor (arxiv.org/abs/1808.01740).
Kaliforniya’da NASA’nın Jet İtki Laboratuarı’ndan Olivier Dore, başka etkiler bu sinyali taklit edebilir diyor ve
‘’Onların kozmolojik modelinin verilerde özel imzalar öngördüğü olgusuna bayılıyorum’’ diyor. ’’Fakat iddia
ettikleri şey hakkında ikna olmak için daha fazla detayı görmeye ihtiyacım var, böyle olursa çok ilgi çekici
olacak.’’
BICEP2 takımı üyelerinden biri olan San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden Brian Keating, sorgulanan Bmodu noktasının muhtemelen ışığın uzaydaki büyük kütleli nesnelerden dolayı bükülmesinden kaynaklandığını
söylüyor ve ‘’Onlar sonuçları bizim yaptığımız şekilde yorumlamıyorlar. Fakat fotonlar, ‘Ben bir kara delikten
geliyorum’ veya ‘Ben bir toz tanesinden geliyorum’ şeklinde bir işaretle gelmiyorlar’’ diyor.
Daha büyük bir problem ise BICEP2 takımı ham verilerini açıklamadı ve Penrose takımı fotoğraflardan çalışıyor.
Keating, her bir piksel kozmozun çok geniş alanlarına ait verileri ortalama olarak gösteriyor ve tek bir nokta hakkında
iddialarda bulunmak çok zor diyor.
Penrose ve takımı bu noktaların BICEP2 haritasının bir sürprizi olup olmadığını kontrol etmek için Planck uzay
teleskopundan alınan CMB haritalarını kullandılar. Onlar ayrıca gelişen bir evrenin 400 simülasyonunu çalıştırdılar
ve bu anomali noktalarının hala ortaya çıktığını buldular.
Penrose’un takım arkadaşlarından biri olan New York’taki SUNY Maritime Koleji’nden Daniel An, ‘’Bu, onların
muhtemelen şans eseri değil, fakat bazı fiziksel olgulardan kaynaklanmakta olduğu anlamına geliyor.
Konformal periyodik kozmoloji teorisi (CCC) gördüğü sinyalleri öngörürken, belki de teori doğrudur’’ diyor.
Çeviren: Emre Ümit Tuncel
4 | NewScientist | 18 August 2018

Google Sizi İzliyor
GOOGLE SİZİ KONUM GEÇMİŞİNİZ KAPALI OLSA BİLE İZLİYOR.
İŞTE ONU DURDURMANIN YOLU

Eğer çoğu insanlar gibi hesap ayarlarınızda Konum Geçmişinizi kapattığınızda Google’un konumunuzu izlemeyi
bıraktığını düşündüyseniz, hata yaptınız.Pazartesi günü yayınlanan bir AP araştırmasına göre Konum geçmişini pasif
hale getirseniz bile, bu arama devi siz Google Haritalar’ı her açtığınızda, belirli otomatik hava durumu
güncellemelerinde, veya tarayıcınızda bir şeyler aradığınızda sizi hala izliyor.Bunu durdurmanın bir yolu var-fakat
biraz derine kazı yapmak gerekiyor.
Princeton Üniversitesi’ndeki araştırıcılar tarafından tarafından doğrulanmış AP raporuna göre bu problem bir
Android veya iPhone telefonu olan ve cihazlarında Google Haritalar’ı kullanan herkesi etkiliyor. Bu, iki milyardan
fazla insan demek oluyor.
Konum geçmişinizi yönetme ve silme amaçlı Google destek sayfası onu kapattığınızda ‘’Gittiğiniz yerler artık
kaydedilmez.Google hesabınızın Konum Geçmişini kapattığınızda o, artık bu Google hesabınızla bağlantılı
bütün cihazlar için kapalı olur’’ diyor. AP araştırması bunun doğru olmadığını buldu.
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Aslında Konum Geçmişinizi kapatmak, sadece sizin bir zaman aralığı için gözlemleyebileceğiniz konum bilgisi
oluşturulmasını durduruyor. Bazı uygulamalar sizi hala izliyor ve cihazlarınızdan zaman damgalı konum verisi
kaydediyorlar.
Daha spesifik olarak AP, Princeton araştırıcısı Güneş Acar’ın ev adresini, ve sadece Google Web ve uygulamalarını
kullanarak onun haber ajansı ile paylaştığı günlük aktivitelerini izleyebiliyordu.
Elektronik Mahremiyet Enformasyon Merkezi’nde kıdemli konsey üyesi olan Alan Butler, ‘’Eğer Google
kullanıcılarına konum izlemesini kapatabileceklerini veya duraklatabileceklerini sunuyor, fakat yine de
onların konumunu izliyorsa bu bana ders kitabı aldatmacası gibi geliyor’’ diyor.
Konum izlemesini gerçekten kapatmak için Google, hesabınızın derinliklerinde gömülü Web & Uygulama aktivitesi
adlı bir ayar bölümüne gitmeniz gerektiğini söylüyor.Bu ayar sadece konum için değil, fakat ayrıca IP adresiniz ve
daha fazlası için varsayılan olarak enformasyonunuzu paylaşmaya ayarlıdır.Bu ayarı bulmak hiç de kolay değildir.
iOS’unuz veya masaüstünüzdeki bir tarayıcıdan veya Android ayarlar menüsünden Google hesabınıza giriş
yapın.Tarayıcıda sağ üstteki açılır listeden Google Hesabı’nı bularak giriş yapın ve Kişisel Bilgiler & Gizlilik’e
gidin.Etkinliğim’e Git’i seçin, sonra sol taraftaki seçeneklerden Etkinlik Kontrolleri’ne tıklayın.Buraya
girdiğinizde kapatabileceğiniz Web ve Uygulama Etkinliği’ni bulacaksınız.
Android telefonunuzda Google Ayarları’dan Google Hesabı’na gidin ve sonra Veri & Kişiselleştirme’yi
tıklayın. Burada Web ve Uygulama Etkinliği’ni bulacaksınız.
Google daha da fazlası olarak Web ve Uygulama Etkinliği’nin konumla alakalı bir şey olduğu gerçeğini de
gizliyor. Aslında Konum Geçmişi seçeneğinin hemen sağ üstündeki ayarlar ilk bakışta bu iki şeyin oldukça
bağımsız olduğunu öneriyor. Ve Google’un ‘’Etkinliğinizi Google web sitelerinde ve uygulamalarında size
daha hızlı arama, daha iyi tavsiyeler ve Haritalar, Arama ve diğer Google Hizmetleri’nde daha fazla
kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kaydeder’’ şeklinde sıradan Web ve Uygulama Etkinliği tanımı…
Buradan Daha fazlasını Öğrenin’i tıklamalı ve sonra sayfayı Web & Uygulama Etkinlikleri Olarak
Kaydedilenler’e kaydırmalısınız. Sonra Google konumunuz hakkında bir şey söylemeden önce
tekrar Aramalarınız ve daha fazlası’nı tıklayın.
İzlenmeyi durdurmak için mavi Web ve Uygulama Etkinliği kaydırıcısını kapatın. Bundan sonra Google size
bir uyarı mesajı verecektir: ‘’Web ve Uygulama Etkinliği’ni duraklatmak Google hizmetlerinde daha fazla
kişisel deneyimi sınırlayabilir veya işlevsiz hale getirebilir. Mesela ilgilendiğiniz yerler hakkında ilgili daha
fazla arama sonucu veya tavsiyeleri görmeniz kesilebilir. Bu ayar duraklatılsa bile Google en son
aramalardaki bilgileri aktif arama oturumunun kalitesini geliştirmek için geçici olarak kullanabilir.’’
Bu, gerçekten sanki haksız bir biçimde aldatıcı alışveriş uygulaması olarak okunuyor. Ben gerçekten FTC’nin
hemen araştırması gerektiğini düşünüyorum.
– Alan Butler, EPIC
Google, AP’e ‘’araçların açık tanımlarını sağladığını anlattı fakat Android telefonda başlanacak açıklamaya
ulaşmak bile – eğer tam olarak nereye gittiğinizi biliyorsanız – sekiz tıklama alıyor. AP’nin bildirdiğine göre
WIRED ve daha bir çok mahremiyet kuşkusu taşıyan bilinçli yayınların tavsiye ettiği şekilde Konum İzleme
Geçmişini kapatan çoğu insan, konumlarını gizli tutmak için gerekli tüm adımları attıklarını varsayıyorlar.
Öyle de olmalı. Google’un kendisi konum hakkında en az üç destek sayfası teklif ediyor. Konum Geçmişini
yönetme veya silme, Android cihazınızın konum özelliğini açıp kapatma, ve Android uygulamaları için konum
ayarlarını yönetme.Bunlardan hiç biri Web ve Uygulama Etkinliği’nden bahsetmiyor.
Buna rağmen, Google sözcüsü WIRED’a ‘’Biz Konum Geçmişi kullanıcıları bu ürünü etkisiz hale
getirdiklerinde, konumu mesela bir Google araması yapmaları veya Google’u sürüş yönleri için kullanmaları
halinde Google deneyimlerini geliştirmek için kullanmaya devam ediyoruz.’’ dedi.
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Bu, Konum Geçmişini kapattığınızda ‘’bunun cihazınızdaki diğer konum servislerini etkilemeyeceği’’
hakkında açıkça bir uyarıya işaret ediyor.’’Diğer taraftan, bu açılır pencerede hiç bir yerde Web ve Uygulama
Etkinliği’ni duraklatarak diğer bütün konum izleme formlarını da kapatabileceğinizi gösteren bir şey
bulunmuyor.
Kaliforniya Üniversitesi Berkeley mezunu araştırıcı K Shankari, AP’i problem hakkında ilk defa alarma geçiren bir
blog bildirisinde, ‘’İnsanları rızası olmadan ve yerinde uygun kontrollar yapılmadan izlemek tüyler ürpertici
ve yanlış’’ diye yazdı.
Bu tüyler ürperticiliğin ötesinde Google’un konum izlemesi ayrıca Federal Ticaret Komisyonu’nun aldatıcı alış veriş
uygulamasına karşı tüketici koruma statüsünü de ihlal ediyor olabilir.Butler, ‘’Ben gerçekten FTC’nin bunu hemen
araştırması gerektiğini düşünüyorum’’ diyor.
Google’un Konum Geçmişi durumu Facebook’un FTC ile ilgili muhtelif koşuşturmalarını anımsatıyor. 2011’de ajans
herkesin bildiği gibi sosyal medya devlerinin tüketicilerin mahremiyetlerini koruma sözlerini tutamadıkları
konusunda Facebook’la anlaşmıştı. Anlaşmanın bir parçası olarak kullanıcı verilerini nasıl elde ettiği ve paylaştığı
hakkında bir reform yapma sözü vererek verilen hüküme rıza göstermişti. Bu hüküm son zamanlarda FTC’nin bu
baharda Facebook’un Cambridge Analytica ile veri paylaşımının 2011 anlaşmasını ihlal edip etmediği konusunda bir
araştırma açmasıyla haberlerde görülmeye başlandı. FTC daha da yakınlarda UBER, Vizio, telefon üreticisi Blu, ve
diğer bir çoklarını müşterilerini verilerinin nasıl toplandığı, depolandığı ve paylaşıldığı hakkında yanlış
yönlendirmekten dolayı cezalandırdı.
Önceki FTC şefi teknolojist Ashkan Soltani bir twitinde Google’un ‘’kafa karıştırıcı gizlilik diyaloğunun’’ ajansın
bir araştırmasını hak edebileceğini not etti.
Butler, ‘’Google’un kullanıcıların kişisel veri noktalarını silebilmesi veya kullanıcıların ayarlarda derinlere inebilmesi
ve belirli web ayarlarını kapatabilmeleri gibi konumla hiç ilgisi olmayan işlemlerle ilgili tepkisi olumlu
olmalı.Sanırım Google esasen neyle ilgilendiklerini yanlış anlıyor.’’
‘’Birisinin zamana bağlı olarak tarihsel bir kütüğünü tutuyorsanız, bu enformasyon eşsiz derecede hassastır
ve buna göre ele alınmalıdır’’ diyor.
Açığa çıkanlar Google’a muhtemelen bir ateş fırtınası gibi gelecek.Şimdilik yapabileceğiniz en iyi şey labirent gibi
ayarlarınızda seyretmek ve muhtemelen durduracağını düşündüğünüz bir şeyde ‘’duraklat’’ a basmak.
Çeviri : Emre Ümit Tuncel
https://www.wired.com/story/google-location-tracking-turn-off/

Herşeyin Anahtarı
911 mi? Acil durum. Evrenin en önemli parçacığı kayıp. Florian Goertz, bunun bir polis vakası olmadığını biliyor
ama yine de sabırsızca bir cevap bekliyor. Bu 911 bir telefon numarası değil, dünyanın kuzeyinde en büyük parçacık
hızlandırıcısındaki bir bina.
Fransa-İsviçre sınırı altında 27 km boyunca uzanan ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı içinde barındıran CERN,
Temmuz 2012 de Higgs Bozonunun varlığını onaylamıştı. Bu çok büyük bir olaydı. Ama Goertz’in aradığı
parçacıktan beklenenler ile kıyaslanamaz bile. Higgs parçacığı, diğer temel parçacıkların kütlelerini nasıl elde
ettiklerini buldu. Goertz’in aradığı parçacık ise, fizikte cevaplanmayı bekleyen 5 problemi aynı anda çözebilecek. Bu
problemler arasında atom altı parçacıkların açıklanamayan işleyişleri, evrenin başlangıcının gizemi, gizemli karanlık
maddenin kimliği de yer almaktadır. Oxford Üniversitesi’nde parçacık kuramcısı Giulia Zanderighi: “Bu
problemlerin her hangi birinin çözümlenmesi, fizik alanında Nobel ödülüne layık olabilecek bir buluş
olacaktır.”
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Gerçek olamayacak kadar güzel değil mi? Goertz bunu araştıran tek kişi değil. Almanya Heidelberg’deki Max Planck
Enstitüsün’deki ofisinde tüm dünyadan araştırmacılarla iş birliği içinde çalışarak, parçacığın özelliklerini
tanımlamaya ve neler yapabileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Eğer haklı çıkarlarsa, öngörülerinin test edileceği
yer olan 911’den gelen bir arama, şu ana dek evrende bulunan en önemli parçacığı onaylamış olacak. Bunun neden
bu kadar önemli olduğunu anlamak için, öncelikle bir parçacığın ne olduğunu tanımlamakta fayda var. Genellikle
parçacıkların mikroskobik boyutta bilyeler olduğunu, boşlukta birbirlerini itip durduklarını ya da katı bir şeyin içinde
birbirlerine sıkıca bağlı olduklarını düşünürüz. Ama parçacıkların davranışlarını anlamak istiyorsak, bu bakış
açısından vazgeçmemiz gerekir. Bunun yerine evrenin, dalgalanmakta olan alanlarla dolu olduğunu düşünmek daha
iyi olacaktır. Bu alanların kuantum seviyede bozunumu, bize kendilerini parçacıklar ya da kuvvetler olarak
göstermektedir.
Teorisyenler, temel problemlerden birisine çözüm bulabilmek için sürekli bu alanların var ve yok olduğunu hayal
ederler. Ama her biri bir parçacık yarattığı için, sadece bir parçacık detektörü ile sağlam deneysel kanıt elde
edilebilir.
Higgs alanı ve Higgs bozonu ile ilgili durum buydu. Higgs bozonu 1964 te, zayıf nükleer kuvvetin kısa menzilini
açıklamak üzere öngörülmüştü. Higgs’in bulunması neredeyse 50 yıl sürdü. Bu esnada daha teorik sızıntılar ortaya
çıktı.
Örneğin Süpersimetri teorisinde, bilinen her parçacık daha büyük bir ortağa sahipti. Parçacık fiziğinde tek seferde 3
problemi çözmesi beklenen ikili. Bu süpersimetrik parçacıkların işaretlerinin, 2009 yılında ilk başlatıldığında ve daha
sonra 2015 yılındaki yenilenmeler sonrasında Büyük Hadron Çarpıştırıcısın’da da ortaya çıkması bekleniyordu. Ama
henüz hiç biri saptanmadı.
Diğer teorisyenler daha da eli sıkı davrandılar. 2016 yılında Fransa’daki Paris-Saclay Üniversitesi’nden Guillermo
Ballesteros, 6 extra parçacık ilave ederek 5 gizemi çözebileceğini iddia etti. Bu hipoteze SMASH denmektedir.
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Goertz ve çalışma arkadaşları için bu bile çok müsrifçedir. Goertz ve arkadaşları: “Bir sürü yeni parçacık hayal
etmek yerine, ya zaten teorisi yapılan parçacıkların bir kısmı tek bir çatı altında toplanabilirse?” diyorlar. Bu
kesinlikle teorisyenlerin utancını azaltırdı: Bir sürü parçacık bulamadıklarını kabul etmek yerine, sadece bir tanesinin
peşine düşebilirler.
Sonuç, tüm karmaşık problemleri çözebilecek, çok yönlü bir parçacık. İlk tarih olarak, 1977de Stanford
Üniversitesi’nden Roberto Peccei ve Helen Quinn, kuantum kromodinamiğindeki en zorlu problemlerden biri olan ve
protonlar ve nötronlar arasındaki etkileşimi tanımlayan teoriyle karşılaştılar.
CP denilen problem, proton ve nötronların içinde ortaya çıkan güçlü kuvvetin, bazı durumlarda CP simetrisi denilen
bir tür simetriyi bozmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu tür bir bozunum görmemiş olmamızın bir açıklaması olmalı.
Peccei ve Quinn’in bunu bulma planları, görünmeyen simetri bozunumunu etkisiz hale getiren yeni bir alan tanıtmak
ile eş değerdir. Bu alanın varlığını onaylama teşebbüsüyle, Nobel ödüllü Frank Wilczek, yeni alanın yeni bir parçacık
için potansiyel yarattığını söyledi. Wilczek buna “axion” dedi.

Parçacık fiziğindeki ikinci bir problem de aynı zamanlarda ortaya çıktı. İngiltere Glasgow Üniversitesi’nden Colin
Froggatt ve Danimarka Kopenhag Üniversitesi’nden Holger Nielsen, kuarklar, proton ve nötronları ve dolayısıyla da
tüm maddeyi oluşturmak üzere bir araya gelen atom altı parçacıklar hakkında konuşuyorlardı. 6 tane kuark vardır
ama kütlesel olarak birbirlerinden çok farklıdırlar. Üst kuark(top quark), yukarı yönde (up quark)ın kütlesinin
yaklaşık 80bin katıdır. “Aradaki farkı anlayamazsınız. Bunların kütlelerinin aynı olmasını beklersiniz. Ama
doğadaki şeyler birbirlerinden farklıysa, bu aradaki farkın nedenini de anlamak istersiniz.”
Froggart ve Nielsen problemi çözmek için “flavon alanı” dedikleri bir şey öngördüler. Bu alan farklı kuarklar
tarafından farklı şekillerde bölünen bir simetriyi anlatmaktadır. Bu durum, kuarkların son deerce farklı kütlelere sahip
olmalarına neden olur.
Peki, görünüşte farklı olan kuarklar nasıl olur da tek bir kuark da birleşir? Son birkaç yıl içinde, iki grup fizikçi
bağımsız olarak kozmik bir tesadüfün perdesini araladılar: Flavon alanı tarafından üretilen parçacığın, axion benzeri
bir bileşeni bulunmaktadır. Goertz: “Öyle görünüyor ki axion, flavon alanın bir parçasıysa, güçlü CP problemini
yine de çözmektedir.” Bu arada flavon aynı zamanda problematik kuark kütlelerini de çözüme kavuşturuyor.
Axiflavon ya da flaxion denilen, axion ve flavon birlikteliğinin başka faydaları daha var. Evrenin devasa sıkalaları
yüzünden şaşkınlığa düşen fizikçiler, evrenin büyük patlama sonrası son derece hızlı bir şekilde genişlediğini
varsayıyorlar. Uzay ve zamanın bu şekilde genişlemesine inflaton denilen bir parçacık sebep olmuş olabilir. Üstelik
karanlık maddeyle ilgili standart araştırmaların başarısızlığı, alternatif bir karanlık madde adayı olarak axion üzerine
olan ilginin artmasına neden oldu.
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Eğer bu yeterli değilse, axiflavonun ilave bir süper gücü olabilir. Goertz: “Çok daha büyük bir birleşme üzerinde
çalışıyoruz: Axiflavon ve Higgs birleşimi.”
Bu son derece kayda değer teorik bir atılım ama başka bir temel probleme de çözüm getirebilir.2012 yılında Büyük
Hadron Çarpıştırıcısı tarafından Higgs bozonu keşfedildiğinde, pek çok fizikçinin beklediğinden çok daha hafifti.
Teori 1019 gigaelektronvolt olması gerektiğini söylerken, ağırlığı sadece 125 GeV idi. Hiç kimse aradaki bu farkın
nedenini açıklayamıyor. Ama uygun şekilde konfigüre edilen axiflavon, Higgs bozonunun kütlesini sınırlar içinde
tutabilir.
Axiflavon, fizikteki en büyük problemlerden 5 tanesine tek seferde çözüm olabilir: güçlü kuvvet etkileşimindeki CP
simetrisinin beklenmedik korunumu, kuarkların birbirinden çok farklı olan kütleleri, evrenin ani genişlemesi, karanlık
maddenin kaynağı ve Higgs bozonunun şaşırtıcı hafifliği.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
18 August 2018 | NewScientist | 29

Bağırsak Bakterileri
Bağırsak Bakterileri Üzerinde Çalışmak Sağlık İçin Bir Anahtar mı? Yoksa Para Kaybı Mı?
Genomunuzu boşverin – şimdi bağırsaklarınızdaki mikropların DNA’sının sıralanması için ödeme yapabilir ve
sağlık için hangi yiyeceklerin yeneceği konusunda tavsiyeler alabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş sağlık, gelişmekte olan bir sektör haline geldi ve birçok yeni girişim artık bağırsaklarınızda yaşayan
tüm mikropların DNA’sını sıralamaya hazırlanıyor.
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Gelişmekte olan araştırmalar, toplu olarak bağırsak mikrobiyomu olarak bilinen bu organizmaların sağlıklı bir
şekilde üretilmesinin, bizleri obezite, diyabet, kalp hastalığı, irritabl bağırsak hastalığı, artrit ve depresyon
dahil olmak üzere en büyük sağlık tehditlerine karşı koruyabileceğini ileri sürmektedir.
Bu organizmaları ilaçlarla kontrol edebiliriz (bkz. “Bağırsak Tıbbı”), fakat bazı kaynak yönetimi sistemleri (rms)
yiyeceklerin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünür. Bu şirketler, “iyi” ve “kötü” bağırsak mikropları karışımınızı
geliştirmek ve sağlığınızı optimize etmek için özel diyet tavsiyeleri verebileceklerini söylüyor. Ancak, araştırmacılar,
bilimin, sağlık bilincine sahip tüketicilere yardımcı olacak kadar sağlam olmayabileceğini söylüyor.
Avustralya’daki Deakin Üniversitesi’nden Amy Loughman: “Sağlığı iyileştirmek için, hangi mikropların
kullanılacağını tespit etmek ve onları kullanmak büyük bir sıçrama!”
Tüketicilere doğrudan bağırsak mikrobiyom dizilimi sunan ilk şirket, 2012 yılında kurulan ABD rm uBiome oldu.
Tıpkı iki kitlesel fonlama (crowdfunded) araştırma projesi American Gut ve British Gut’un yaptığı gibi, ABD’de
de Thryve ve İngiltere’de de Atlas Biomed gibi firmalar kısa bir süre sonra benzer araştırmalar yapmaya başladılar.
“Bağırsak mikroplarının sağlıklı şekilde dengede olması, bizleri obezite, diyabet ve depresyona karşı koruyabilir.”
Önceki yapılan testlerde, müşterilerin dışkılarındaki ve dolayısıyla bağırsaklarındaki bakterilerin türlerini belirlemek
için 16S ribozomal RNA analizi adı verilen bir teknik kullanmıştır. Bu analiz, sadece geniş mikrop kategorilerini
tanımlayabilirdi. Çünkü, teknoloji, tüm bakteri genomunun sadece küçük bir bölümünün dizilimini yapar.
Yakın zamanda, çifte metagenomiği (birden fazla mikroorganizma içeren örneklerin izole edilmeden ve kültür
edilmesine gerek duyulmaksızın direkt olarak doğal ortamlarından DNA’nın ekstrakt edilmesi ve sekanslama
tekniği kullanılarak analiz edilmesi) olarak adlandırılan bir yöntem, daha fazla detaylı olarak incelenmesini
mümkün kılmıştır. Bu analiz, birbirinden farklı türdeki mikropların tüm genomlarını bir dışkıda dizerek, bireysel
türleri tanımlamanızı sağlar. Bakteri toplamaya ek olarak, mantarı, arkeleri (biyokimyasal özellikleri bakımından hem
bakterilerden hem de ökaryotlardan farklı olan, prokaryotlar) ve virüsler gibi sağlığa zararlı olabilecek diğer
mikropları da tespit eder.
2016 yılında, İsrail şirketi DayTwo, Weizmann Bilim Enstitüsü’nün araştırmasına dayanarak, bu yeni metagenomik
testin ilk rt tüketici versiyonunu başlattı. uBiome daha sonra bu sene Ocak ayında benzer bir test yapmaya başladı ve
Queensland Üniversitesi’nden biyologlar tarafından kurulan Avustralyalı Microba şirketi de Temmuz ayında
yaptıkları çalışmalarla onları takip etti.
Her şirket testleri 300 $ civarında satıyor. Şirketler evlere dışkı toplama kitlerini postayla gönderiyorlar, daha sonra
binlerce mikrobiyal türün kodunu çözmek içinmetagenomikleri kullanmadan önce müşterilerin örneklerin özü
çıkarıp, DNA dizilimi yapıyorlar.
uBiome, müşterilere tespit edilen mikropların, okunan değerlerinin yanı sıra ürettikleri vitaminler gibi
bedende neler yaptıklarının da bilgisini sunuyor. DayTwo ve Microba şirketleri de daha da ileri giderek, kişideki
mikroplara dayanarak kişisel diyet tavsiyeleri veriyorlar.
DayTwo, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olacak ve böylece de diyabet, obezite ve kalp hastalığına karşı
koruma sağlayacak yiyecekleri tespit edebileceğini söylüyor. Şirketin tavsiye ettiği yiyecekler, her bireyin
bağırsaklardaki mikrop karışımına göre farklılık gösteriyor.
Bu tavsiyeyi sunmak için, rm Weizmann araştırmacıları tarafından geliştirilen bir algoritma kullanıyorlar. 2015
yılında yayınlanan bir çalışmada, kişilerin özgün bağırsak mikrobiyomlarından dolayı aynı yemeğe farklı cevap
verdiğini görürler. Örneğin, bazı insanlar suşi yedikten sonra, kan şekeri seviyesi dondurma yedikten sonrakiden daha
yüksektir.
Araştırmacılar, 800 kişiden gelen verileri kullanarak, her birey için, hangi gıdaların en iyi kan şekerini düşürdüğünü,
bağırsak mikroplarına dayanarak tahmin etmek isterler ve bunun için de bir makine öğrenme/otomatik öğrenme
algoritması geliştirirler. Daha sonra, 26 kişiyi takibe alıp, tespitler yaparlar. Lougman: “Muhtemelen bu, şimdiye
kadar yapılan testlerin en çok kanıta dayalı olanı.”
Microba daha geniş, kapsamlı bir yaklaşım benimser. Bir dizi hastalık geliştirme riskiyle ilişkili 17 bakteri türünü
desteklemek için gıda tavsiyeleri sunar. Örneğin; bağırsak kanseri ve iltihaplı bağırsak hastalığına karşı koruma
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sağladığı düşünülen Faecalibacterium prausnitzii’nin seviyelerini ölçer. Müşteriler ortalamanın altındaysa,
şirket, onlara yaban mersini, karpuz, kuşkonmaz, brokoli gibi bakterinin büyümesini destekleyen besinleri
yemelerini önerir.
Bunun aslında sağlığınıza farklı bir etki yaratıp yaratmayacağı belli değil. Loughman: “Bu iyi bir başlangıç, ama
bizim bağırsaklarımızda daha başka binlerce bakteri var ve biz sadece hangisinin önemli olduğunu ve birlikte
nasıl çalıştıklarını henüz anlamaya başlıyoruz.” “Çoğu durumda, bir hastalığı neden olan tek bir tür
olmayabilir.”
Microba şirketi henüz diyet tavsiyelerini doğrulamada klinik denemeler yapmadı. Ancak, takip çalışmaları (followup studies) için müşteri kabul etmeyi planlıyor. Şirketin biyologlarından biri olan Alena Pribyl: “Şu anda,
yaptığımız test temel olarak düzgün bir bilgilendirme aracı gibi ele alınmalıdır. Hastalığı teşhis edebileceğimiz
veya tedavi edebileceğimiz noktada değiliz.”
Pribyl, Microba şirketinin, neden belirli yiyecekleri yemeleri gerektiğini açıklayarak insanlara yardımcı olduğunu
söylüyor. Pribyl: “Hepimize daha fazla meyve ve sebze yememiz söylendi, ama neden yememiz gerektiği
söylenmiyor, çoğumuz da yemiyoruz. Yaban mersininin potansiyel olarak hastalıklara karşı koruma
bakterilerini destekleyeceği bilseniz, o zaman bu motive edici olabilir ve onu yiyebilirsiniz.”
San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden Rob Knight, testlerin “muazzam bir potansiyele” sahip olduğunu
söylüyor. Ancak, şu an için dikkatli davranılmasını da tavsiye ediyor. Knight: “Büyük bir özgüvenle
kişiselleştirilmiş diyet önerileri yapabilmek için henüz yeterince şey bildiğimizi düşünmüyorum.”
Bazı müşteriler farklı hizmetlerden elde edilen sonuçları karşılaştırdıktan sonra testlerin güvenilirliğini
sorgulamışlardır. Örneğin; Harvard Üniversitesi’nden Tami Lieberman, aynı dışkının farklı kısımlarından alınan
bölümlerden iki ayrı şirket olan uBiome ve American Gut’ınfarklı sonuçlar ortaya koyduklarını belirtmiştir.
Diğer başka müşteriler ise, farklı rms’lerden gelen çelişkili gıda tavsiyeleri aldıklarını belirmişlerdir. Örneğin; bir
şirket kahve ve kırmızı şarap içmeyi tavsiye ederken diğeri onlardan kaçınmaları için tavsiyede bulunmuştur.
Knight: “Şöyle diyor ki, bu farklılıklar, örneklerin hazırlanması, DNA’nın çıkarılması ve sıralanması ve
verilerin yorumlanması için kullanılan farklı yöntemlerden dolayı olmakta.” Knight, açıklanmayan tescilli
yöntemlere sahip olanlardan ziyade, araştırma yoluyla onaylanan protokolleri test eden firmaların seçilmesini
önermektedir.
Loughman, mikrobiyoloji sağlığına olan ilginin artmasıyla, bazı şirketlerin aşırı umut vaadinde bulunma riski
taşıdığını dile getiriyor. Loughman: “Bu durumu halihazırda genom dizilim rms’leri sırasında gördük.
Bunlardan bazıları, DNA’larına göre müşterileri için mükemmel bir antremanı veya romantik partneri
seçebilme konusunda tartışmalı iddialarda bulunuyor. Aslında bu tarz çalışma yapmanın da tam zamanı.
Çünkü, şu anda bağırsak sağlığında çok fazla para var ve halkın ilgisi de çok.”
Knight, şimdilik mikrobiyom diziliminin sağlığımızı güçlendirmek için güvenilir bir yoldan ziyade eğlenceli bir bilim
projesi olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Knight: “Keşif süreciyle ilgileniyor ve kim olduğun ve bedeninde ne
olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsan, o zaman bunun için o şirketlere gidebilirsin, ama, bu
yöntem, henüz sağlık sorunlarının üstesinden gelmenin bir yolu değil.”
Bununla birlikte, hem Knight, hem de Loughman yine de iyimserler. Onlar, bireysel mikropların rolü, birlikte nasıl
çalıştıklarını ve hastalıkları önlemek veya tedavi etmek için nasıl manipüle edilebileceklerini öğrendiğimizde,
bağırsak mikrobiyom diziliminin kişilerin gelecekte sağlıklarını geliştirmeye yardımcı olacağına inanıyorlar.
Loughman: “Bence bu son derece güçlü etkiye sahip olabilecek bir şeyin başlangıcı.”
Çeviren : AylinER
https://www.newscientist.com/article/mg23931930-100-is-studying-your-gut-bacteria-key-to-good-health-or-a-waste-of-money/
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Bağırsak Bakterileri Zihninize Nasıl Müdahale Ediyor

“Bağırsaktaki bakteriler beynimizin işleyiş sistemini değiştirebilir. Stres, endişe, depresyon gibi sorunlarda
rahatlama sağlayabilir” diyor önde gelen iki profesör.
Bağırsağınızda olan biten her şey beyninizde olan bitenler üzerinde çok büyük etkilere sahip olabilir.
Hepimiz bağırsağımızdaki bakterilerin duygularımız üzerindeki etkilerini deneyimlemişizdir. En son midenizde bir
virüs olduğunda nasıl hissettiğinizi düşünsenize. Bazı bağırsak bakterilerinin ruh halimizi ve davranışlarımızı olumlu
etkileyebileceğine dair kanıtlar kesinleşmeye başladı. Bunu nasıl yaptıklarına dair perde aralanmaya başladı. Bu
durum, depresyon ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi nörodavranışsal bozukluların tedavisinde yeni yollar bulunma
olasılığını da artırıyor.
Doğumdan hemen sonra bağırsaklarımızda mikroplar ediniriz ve önemli bir simbiyotik(birlikte yaşam) ilişki içinde
yaşarız. Bağırsaklarınızdaki bakteriler vücudunuzdaki hücrelerden çok daha fazladır; ağırlıkları da beyninizin
ağırlığına neredeyse eşdeğerdir. Bu bakterilerin geniş bir gen dizilimi vardır ve yüzlercesini de üretebilecek
kapasitededirler. Bunların çoğunluğu beyninizi etkiler. Aslında bakteriler, dopamin, seratonin ve gamma aminobutrik
asit (GABA) gibi beyin sinyalleşmesinde kullanılan aynı moleküllerin bazılarını üretirler. Dahası, beyin büyük
çoğunlukla yağlardan oluşmaktadır ve bu yağların çoğu da bakterilerin metabolik aktivitesiyle oluşmaktadır.
Bağırsak bakterilerinin yokluğunda, beyin yapısı ve işlevi değişir. Bakterilere maruz kalmadan, mikropsuz ortamda
yetiştirilen farelerin, hafıza, duygusal durum ve davranışlarında değişiklikler gözlemlenmiştir. Otistik davranış
şekilleri ortaya koymaktadırlar. Diğer fareler ve cansız objelere odaklanma süreleri aynıdır. Bu davranışsal değişim,
altta yatan beyin kimyasındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Mesela, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (yeni
sinapsların oluşumunda önemli bir role sahiptir) gibi moleküllerdeki değişiklikler yanısıra, seratonin iletiminde de
önemli değişiklikler görülür.
Bu bulgular, sağlıklı bakteriler olan probiyotiklerin kullanılmasına dair görüşlere ağırlık verdi. Probiyotikler ilk defa
Rus biyolog Elie Metchnikoff tarafından gündeme getirildi. Metchnikoff, 1900lerin başlarında Bulgaristan’ın bir
bölgesinde fermente yemekler yiyen insanların daha uzun yaşadığını gözlemlemişti. Şu anda öyle görünüyor ki, bazı
bakterilerin (psikobiyotikler) zihin sağlığına da faydası olabilir.
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“Psikobiyotikler” konusu henüz daha bebeklik aşamasında olsa da gelecek vaad eden işaretler sunuyorlar. Örneğin
geçen yıl, Pasadena’daki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, Bacteroides fragilis bakterisinin erken
yaşlarda verilmesinin, otizm modeli bir farede bazı davranışsal ve sindirim sistemindeki vagus siniri sorunlarını
düzelttiğini gösterdiler. Önceki raporlar, Bifidobacterium infantis bakterisinin depresyondaki bir hayvan modelinde
etkili olduğunu göstermektedir.
Peki bağırsak bakterileri beyni tam olarak nasıl etkiliyorlar? Mekanizmaları netleşmeye başladı. Süt ürünlerinde
kullanılan Lactobacillus rhamnosus bakterisinin, hayvanlar üzerinde çok önemli endişe karşıtı etkileri vardır ve
beyinde GABA reseptörlerinin exprasyonlarını değiştirerek işlev görürler. Bu değişikliklere beyin ve bağırsak
bağlantısını kuran vagus siniri aracılık eder.
Lactobacillus rhamnosus un aynı zamanda farelerde OCD benzeri davranışları bastırdığı görüldü. Bu bakteri yalnızca
beyindeki GABA reseptörlerini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda GABA’yı sentezliyor ve açığa çıkarıyor.
Başka bir kanıtta ise, bağırsak bakterilerinin vagus sinirini dışında başka yollarla da (mesela bağışıklık sistemini
değiştirerek ve kısa zincirli yağ asitlerinin üretimi yoluyla) beyni etkileyebileceği görüşü desteklenmektedir.
Bazı genler bakteriyi patojenik hale getirdiği gibi, bağırsak bakterileri içindeki gen dizilerinin de zihin sağlığına
faydaları olması muhtemeldir. Ama etkili psikobiyotikler için önemli genler belirlenmelidir. Belki de gelecekteki
ideal psikobiyotik, bir çok farklı bakteriden alınan genleri içeren, genetiği değiştirilmiş bir organizma olacaktır. Bu
esnada sağlığa faydalı olabilecek olanlar da muhtemelen tek tür bakteriden ziyade, bakteri kokteylleri olacaktır.
Mesela 2011 yılında yapılan bir çalışma göstermiştir ki, Lactobacillus helveticus ve Bifidobacterium
longum kombinasyonu, sağlıklı gönüllü deneklerdeki endişe ve depresif belirtileri azaltmıştır. 2013 yılında yapılan
bir beyin görüntüleme çalışmasında, 4 farklı tür probiyotik bakteri içeren fermente olmuş bir süt ürününün, duygu ve
algılama süreciyle ilgili beyin ağı tepkisini azalttığı görülmüştür. Bazı bakteri türleri de, beyin-bağırsak arasında
strese bağlı bozukluk olan huzursuz bağırsak sendromu semptomlarını da azaltabilir. Bu muhtemelen “stres
hormonu” kortizoldaki ve inflamatuvar moleküllerdeki seviyenin azalmasıyla mümkün olur.
Bu bulgular gerçekten gelecek vaat ediyor ama hala klinik olarak kanıtlanmış psikobiyotiklerden çok uzağız ve anti
depresanlara benzeyip benzemeyeceğini göreceğiz. Antidepresanlar için yazılan reçeteler rekor seviyelere
ulaştığında, daha az yan etkileri olan doğal alternatifler çok aranır olacaktır. Şu anda ağır depresyondaki insanların
bağırsak mikrobiyotasını inceleyen bir çalışmayı tamamlıyoruz. Eğer tutarlı değişiklikler bulursak, depresyona
yönelik uygun bir psikobiyotik için sağlam bir gerekçe elde etmiş olacağız.
Ama yine de dikkatli olmalıyız. Pazarlama iddialarının aksine, pek çok varsayılan probiyotiğin psikobiyotik etkisi
yoktur. Yakın zamana dek hem ABD hem de Avrupa Birliği, üreticilerin, destekleyici bilgi olmaksızın saçma
iddialarda bulunmalarına izin veriyordu. Bu durum değişiyor ve tüketiciler dolandırıcı pazarlamalardan korunacak.
Ama gerçek şu ki, test edilen bakterilerin sadece küçük bir oranında, olumlu nörodavranışsal etkiler oldu. Bazı
bakteriler sağlıklı gıdalarda uzun süre yaşayamıyor yada midedeki asidite tarafından elimine ediliyor. Bağırsaktan
geçiş yapabilseler bile, sağlık için faydaları olmayabiliyor.
20.yy da mikrobiyolojik araştırmalarda esas odaklanılan, antibiyotikler aracılığıyla mikropları öldürmekti. Bu
yüzyılda, bakterilerin sağlığa faydalarının anlaşılmasıyla birlikte bu değişti. Günümüzde daha zengin ülkelerde
stresin sağlık üzerindeki etkisi belki de zararlı bakterilerden gelebilecek tehlike kadar büyüktür. Psikobiyotiklerin
potansiyeli gerçekten çok büyük.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg22129530-400-psychobiotics-how-gut-bacteria-mess-with-yourmind/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=SOC&utm_source=Twitter#Echobox=1535986795
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Öfke Beyni Nasıl Değiştirir?
Saldırganlık, Gelecekte Daha Fazla Öfkeyi Tetikleyebilecek Yeni Sinir Hücrelerinin Oluşmasına Neden
Oluyor!
Artan anksiyeteden (kaygı) yüksek tansiyona kadar, öfkenin sağlığımız için kötü olduğu iyi bilinir.
Ancak yeni bir çalışma, öfkelenmenin hipokampüste sinir hücrelerinin üremesine neden olup beynin yapısını
değiştirebileceğini gösteriyor.
Erkek fareleri içeren deneyde, bu yeni sinir hücrelerindeki aktivite ile artan öfke haline dönüşen saldırganlık
gözlemlenir.
Bu da öfkenlenmenin bizi daha da sinirlendirdiği ve sinirlendikçe daha da öfkelendiğimiz şeklinde devam eden bir
“döngü”yü gösterir.

Bir çalışma, saldırganlığın, beynin kendisini değiştirebileceğini ve hipokampus olarak adlandırılan bölgede yeni
sinir hücrelerini üretilebileceğini düşündürmektedir. Bu görüntü dentat girus, hipokampusun granüler
bölgesindeki hücreleri gösterir. Önceki çalışmalar,yeni bir şey öğrenmenin, nöronlarda bri diiz değişikliğe yol
açtığını gösterir.
Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü (MIPT) Rus Bilimler Akademisi, Cold Spring Harbor Lab ve New York Stony
Brook Üniversitesi’nden Nörobiyologlar, Frontiers in Neuroscience adlı dergide yayınlanan bir çalışmada “beyinde
öfkenin etkisi”ni araştırdılar.
Başkalarına saldırmak ve kavgada kazanmak gibi saldırgan davranış gösteren farelerin beyinlerinde meydana gelen
değişiklikleri incelediler.
Fareler çiftler halinde, birbirlerini görebildikleri, duyabildikleri ve koklayabildikleri ama birbirlerine
dokunamadıkları bölmeli kafeslere yerleştirilir.
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Her gün bölmeler aynı zamanda kaldırılır ve kaldırıldıktan sonra bilim insanları kavgaların patlak vermesinin uzun
sürmediğini gözlemler.
İki veya üç gürültülü kavgadan sonra, kazanan belirlenir ve çiftler tekrar ayrılır.

Uzmanlar, başkalarına saldırmak ve kavgaları kazanmak gibi saldırgan davranışlar sergileyen farelerin
(resimdeki) beyinlerinde meydana gelen değişikliklere baktı. Bir galibiyetin ardından, kazanan fareler daha da
agresif oldu. Aynı zamanda, beyinlerinde yeni nöronlar tespit edildi.
Kavganın kazananı, kavgadan sonra daha da saldırgan olur. Aynı zamanda da hipokampuslarında (uzun süreli
bellek oluşumunda ve labirentlerdeki yön bulmayı tayin etmede rol alan önemli yapılarından biri) yeni
nöronlar tespit edilir.
İlginç bir şekilde, araştırmacılar, öfkeli farelerin yeni sinir hücrelerinde gözlemledikleri aktivitenin daha sonra
savaşmaya, kavgaya devam etmesine neden olduğunu da tespit ederler.
Ekip, hücredeki agresyonun etkilerini, sinir hücrelerindeki değişiklikleri aktif şekilde araştıran standart
metodlardan bir tanesi olan ‘c-fos’ seviyeleri ile hücresel bazda araştırır.
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Bu grafikler, farelerin hipokampüsünün dentat girusundaki yeni sinir hücrelerinin sayısını göstermektedir. Dört
diyagram, hayvanların dört farklı rolünü gösterir ve koyu sütunlar, kazananları kontrol grubundaki yenilmiş
farelerden ayırır.

Beyindeki kök hücrelerin aktive edilmesi, örneğin; bellekte önemli bir rol oynayan sinir ağlarını oluşturmak için
gerekli olan yeni sinir hücrelerinin oluşumuna yol açabilir.
Önceki çalışmalar, beyinde uzun süreli dönüşümler üretmek için, öğrenmenin ya da yeni bir şeyle
karşılaşmanın nöronlarda bir dizi moleküler değişiklikleri tetiklediğini göstermiştir.
Son çalışmadaki araştırmacılar, saldırganlık konusunda anahtar olan beynin iki
bölgesihipokampus ve amigdalayı (korku, saldırganlık ve endişeden sorumlu bir beyin bölgesi) saldırganlığın
etkisini incelemek için bu deneyde aynı anda karşılaştırdılar.
Geçmiş kanıtlar, saldırgan ve sosyal olarak aktif farelerde, hipokampusta daha fazla yeni nöronların
üretildiğini göstermektedir.
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Yeni deney, tekrarlanan kavgalarla, c-fos protein seviyesinin hipokampusta arttığını, ancak, amigdalada da
azaldığını (bu potansiyel olarak kafa karıştırıcı bir bulgudur) ortaya koymuştur.
Ancak bu ilginç bir bulgudur da.. Çünkü, insanlarda, amigdala, otizmin oluşumu dahil olmak üzere bir takım
patolojik süreçlerde rol oynar.
Araştırmacılar, farelerin artan anksiyete (kaygı), basmakalıp tekrarlayıcı davranışlar ve diğer farelerle iletişim
kurabilme kabiliyetini gözlemlemiş ve semptomlarının insanlardaki otizme benzer olduğunu belirtmişlerdir.
MIPT’nin Beyin Kök Hücreleri Laboratuvarı başkanı Grigori Enikolopov şöyle diyor: “Karmaşık davranışı
oluşturan temel yapı taşlarının farklı organizmalarda nasıl benzer olduğu ve hayvanlarda ve insanlarda
muazzam çeşitlilikte davranışsal tepkiler yaratmak için diğer bloklarla nasıl birleştirilebilecekleri gerçekten
çok büyüleyici.”
SALDIRGANLIĞIN FARELERİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bilim insanlarından oluşan bir ekip, ayrıca, sadece beyinde değil ayrıca davranışlarda da saldırganlığın etkisini
göstermek için bir dizi test gerçekleştirdi.
Bir deneyde, fareler bir koridorun kapatıldığı ve diğerinin açık bir alan olduğu çapraz şekilli bir labirent içine
yerleştirilmiştir.
Farelerin karanlıkta, kapalı alanda kalarak harcadıkları zaman ne kadar çoksa, davranışları da o kadar çok “riskten
kaçınma” şeklinde tanımlanabilir.
Bir diğer deneyde de, kemirgenler şeffaf bir bölme içine, diğer tarafa da başka bir erkek kafese yerleştirildi.
Fareler bariyere yakın ne kadar çok zaman harcarlarsa, saldırganlık seviyeleri de o kadar yükselir.
Tüm testler, bir takım kavgaları kazanan erkeklerin daha ‘şımarık, küstah‘ bir tutum sergilediğini gösterir.
Şeffaf bölmeye daha sık yaklaşırlar ve rakiplerine doğru daha hızlı bir şekilde saldırı başlatırlar.
Eğer fareler, testten önce bir süre kavgadan uzak tutuldularsa, daha saldırganlaştıkları ve kavgaların da daha
erken ve daha uzun süreceği görülür.
Ancak, “kaygı seviye”leri o denli artar.
Örneğin; daha zayıf bir farenin arkasındaki tüyleri yırtarak koparmayı başaran bir erkek, mümkün olan her yerde
karanlıkta oturmayı tercih edip, açık alanlardan kaçar.
Çeviren : AylinER
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3433491/How-anger-changes-BRAIN-Aggression-causes-new-nerve-cells-growtrigger-rage-future.html

Bitkiler Düşünebiliyor, Hissedebiliyor, Öğrenebiliyor!
Köklerdeki Zekâ: Bitkiler Düşünebiliyor, Hissedebiliyor, Öğrenebiliyor!
Bitkiler, bir yeraltı “beyin ağı” ve tepki verme ve hatırlama yeteneği ile, kendi zekâlarına sahipler ve ağrı içinde
kıvranıp, ağlayabilirler de..
STEVE SILLETT, tüm çalışma hayatı boyunca devasa büyüklükteki şeylerle ilgilenmiş. Kuzey Kaliforniya sahili
boyunca dev kızılçamların kanopilerine(tepe taçlarına) tırmanmış ve incelemiş. Bazen, bir ağacın tepesinden diğerine
geçerken, onu çevreleyen bu yaşamdan huşu duymuş. Humboldt State Üniversitesi, Kaliforniya’dan Sillett: “90
metre yukarıda, bu nefes alan, yaşlı varlıkların yaşadığı bir ormanda olduğunuzun farkındalığını
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yaşıyorsunuz ve tamamen farklı şekilde çalışan başka bir organizma ile etkileşim kurduğunuz bir alana
giriyorsunuz.”
Aristo, kızılçamlar arasında asılı kalsaydı eğer, bitkileri,“yaşam merdiveni”nin alt basamaklarına yerleştirmezdi.
Ama öyle yapmadı ve botanikçiler de onun bakış açısından nasiplerini aldılar. Yüzyıllar boyunca, ancak birkaç
cesaretli bakış açısı onun bu kararına itiraz etti. Şimdi ise bu neredeyse değişiyor. Son on yılda, araştırmacılar,
bitkilerin daha ciddiye alınması için araştırmalar yapıyorlar ve bitkilerin çevreleri ve birbirleri ile ilgili gelişmiş bir
farkındalığa sahip olduklarını ve duyduklarını iletebildiklerini söylüyorlar. Bitkilerin hafızaya sahip olduğu,
büyük miktarda bilgiyi entegre edebileceği ve belki de dikkat kesilebileceğine dair kanıtlar da var. Bazı
botanikçiler, bitkilerin kendilerine ait bir “nörobiyoloji”ye sahip olan zeki varlıklar olduklarını iddia ediyor.
Hattâ “bitki bilinci”nden bile bahsetmekteler.
Charles Darwin bunu onaylardı. Darwin, Aristo’nun “bitkilerin, bizim ve diğer hayvanlar gibi canlı bir yaşam
biçimine sahip olmadıkları bunun nedeninin de basitçe hareket etmemeleri”şeklindeki düşüncesini ilk defa ciddi bir
biçimde sorgulayan kişidir. 1880’de yayınlanan kitaplarından birinin başlığı çok kışkırtıcıdır: “Bitkilerde Hareket
Gücü”. Ancak, onun bu cesur hamlesine rağmen, bitkilerin akıllı yaşamı biyologların bir yüzyıl daha ilgisini
çekmedi.

Daha sonra, 1900 yılında, Hint biyofizikçi Jagdish Chandra Bose, bugün bazılarının “bitki nörobiyolojisi” olarak
adlandırdığı bilimin temellerini ortaya koyan bir dizi deney başlattı. Bitkilerin çevrelerini aktif olarak keşfetme ve
davranışlarını amaçlarına uygun olarak öğrenme ve bu amaçlarına göre değiştirme yeteneğine sahip
olduklarını iddia etti. Bütün bunların anahtarının da, “bir bitki sinir sistemi” olduğunu söyledi. Başlıca floemde
(yapraktan diğer kısımlara besin maddesini ileten uç uca eklenmiş hücreler) bulunan damar dokusunun, besinleri
taşımak için kullandığına ve bunun da bilginin elektrik sinyalleri yoluyla organizmada dolaşmasına izin verdiğine
inanıyordu.
Bose da zamanının önünde idi. Araştırmacılar, bir domates bitkisinin yaralanmasının bazı proteinlerin bitki çapında
üretimine yol açtığını ve bu işlemin hızının da floemden yayılan kimyasal sinyallerle değil elektriksel sinyallerle
olduğunu 1992 yılında keşfettiklerinde, Bose’nin bitkilerde yaygın elektriksel sinyal verme fikri nihayet desteklenmiş
oldu. Böylelikle, bitki davranışlarını çalışmak için kapı da açıldı.
Yavaş ama aptal değil!
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Bütün bunlara rağmen, İngiltere’nin Edinburgh Üniversitesi’ndeki Anthony Trewavas‘ın, bitki zekası konusunu
ciddi bir şekilde ele alan ilk kişi haline gelmesi bir on yıl daha alacaktı. Trewavas, zekânın, bir kimsenin çevresini
hissetme, duyusal algıların işlenmesi ve bütünleştirilmesi ve nasıl davranılacağına karar verme yeteneği olduğunu
ifade eder. Trewas: “Bitki davranışına dair en büyük sorun, bunun oluştuğunu görememiz. Tabii,Venüs fytrap
(sinek kapan) gibi birkaç istisna vardır. Ancak en görünür bitki davranışı sadece büyümedir ve büyüme çok
yavaş bir iştir.” Bu sorun, hızlandırılmış çekim video ve fotoğrafçılığın gelişmesiyle azalmıştır.
Ayrıca, “dodder(bağbozan bitki)” olarak bilinen asalak kıvrımlı asma Cuscuta ele alın… Hızlandırılmış çekimle bir
dodder fidesi, barınacak bir yer aramada havayı kokluyor gibi gözüküyor, ve bir tane bulduğu zaman da, üzerine
doğru hareket ediyor ve etrafına sarılıyor. Örneğin; buğday yerine domatesi seçmeyi tercih ediyor. Trewavas:
“Davranışları dikkat çekici derecede yılanınkine benziyor. Bitkilerin akıllı organizmalar olmadığından sakın
kuşku duymayın, çünkü, hayvanlardan beklediğiniz davranışlar gibi tavırlar ortaya koyarlar.”
Trewavas, “bitki zekâ”sı fikrini ortaya atar ve diğerleri de kısa süre sonra onu destekler. Öyle ki, 2005 yılında, Bitki
Nörobiyolojisi Derneği, bu konuda tartışmaları teşvik etmek ve bitkiler hakkında düşme tarzımızı değiştirmek için
kurulur. İtalya’nın Floransa kentinde bulunan kuruculardan biri olan Stefano Mancuso: “Bir çeşit beyin şovenizmi
var. Beynin, zekâ için kesinlikle gerekli olan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Öyle değil!. Bitkiler, nöronların ve
hayvan benzeri bir sinir sisteminin bulunmamasına rağmen, bilgiyi işleyerek ve entegre ederek, akıllı diye
adlandırabileceğimiz davranışlar oluşturuyor.
Almanya’nın Bonn şehrindeki Mancuso ve toplum kurucularından Frantisek Baluska, “kök”lerin anahtar
olduğuna inanıyor.
Bir kök karmaşık bir topluluktur. Kökü topraktan geçerken koruyan, aynı zamanda yerçekimi, nem, ışık, oksijen ve
besinler gibi çok çeşitli fiziksel özellikleri de algılayan kök şapkası vardır. Bunun ardında “meristem” adlı hızla
bölünen hücrelerin bir bölgesi vadır. Dahası, bu meristem doku, hücrelerin uzamış olduğu ve kökün uzamasını ve
bükülmesini sağlayan “uzama bölgesi”dir. Meristem ve uzama bölgesi arasında “geçiş bölgesi” olarak adlandırılan
ilginç bir bölge de vardır. (aşağıdaki şemaya bakınız). Geleneksel olarak bunun hiç bir amacı olmadığı düşünülse de
Almanya Bonn Üniversitesi’nden bitki hücresi biyoloğu František Baluška ile İtalya Floransa Üniversitesi’nden
bitki fizyoloğu Stefano Mancuso, aslında bunun bitkinin “sinir merkezi” olduğunu düşünüyor.

Yeraltındaki Zekâ
František Baluška ve Stefano Mancuso, “geçiş bölgesi”nin elektriksel olarak aktif olduğunu bulmuşlardır.
Dahası, içinde bitki büyümesini düzenleyen oksin olarak adlandırılan bir hormon, yükünü bıraktıktan sonra tekrar
kullanılan veziküller (kesecikler) olarak adlandırılan proteinkonteynırlarında-kaplarında dolaşır.
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Bu, vezikül (kesecik) geri dönüşüm, sinapslar boyunca etkili ve doğru bilgi alışverişi için önemli olduğu düşünülen
hayvan beyinlerindeki nörotransmiterlerin taşınmasına benzer. Geçiş bölgesi, ayrıca, insan beynine benzer
şekilde büyük bir oksijen tüketicisidir. Bunların hepsi Baluska ve Mancuso’nun, geçiş bölgesini, kök
şapkası tarafından toplanan duyusal bilginin uzama bölgesi için komutlara dönüştürüldüğü ve kök davranışının
kontrol edildiği yer olduğunu öne sürmelerine yol açar.
İlginçtir ki; bu, Darwin’in “kök beyin” hipotezi ile bağlantılıdır. “Bitkilerde Hareket Gücü” kitabının son
paragrafında okuyucuları, bitkinin kökünü akıllı uç olarak düşünmeye sevk eder. Bir bitkinin ana köküne veya
radikulasına (kökcüğü) bakarak şöyle yazmıştır: “Radikulasın ucunun, gelişememiş hayvanlardan birinin beyni
gibi davrandığını söylersek, abartmış olmayız.”
Manusco, Darwin’in bir kere daha haklı olduğunu söyler. Mancuso: “Bitkilerde bir etkileşimli işlem kısımı bulmak
istiyorsak,o zaman “kök”lere bakmak lazım.”
Hayvan zekasıyla paralellikler burada bitmiyor. Kökün “geçiş bölgesi”nin beyne benzer davranışlarının yanı sıra,
birçok bitki hücresi nöron benzeri aktiviteye sahip. “Bitkilerde, neredeyse her hücre elektrik sinyallerini
üretebilir ve yayılabilir. Köklerde, her bir yaşayan hücre bunu yapabiliyor, ”diyor Mancuso. Benzer şekilde, floem,
elektriksel olarak aşırıcı derecede aktiftir ve hızlı elektriksel sinyal verme yeteneğine sahiptir. Baluska: “Bu,
toparcığın ucundan kök ucuna kadar uzanan bir çeşit devasa bir akson” dır.
Bitkilerin de, hayvanların beyinlerinde üretilen serotonin, GABA ve melatonin gibi hormonlar ve
nörotransmiterler gibi davranan kimyasallar ürettiğine dair ilginç bir gerçek de mevcuttur. Kimse bu
kimyasalların bitkilerde önemini bilemez – bu, basitçe, evrimin bitkilerde ve hayvanlarda çok farklı amaçlar için
benzer moleküllerle ortaya çıkması da olabilir.
Kanada, Kelowna’daki British Columbia Üniversitesi’nden Susan Murch, beyinlerindeki nörotransmitterleri
bozan Prozac, Ritalin ve metamfetamin gibi ilaçların bitkilerde de aynı şeyi yapabileceğini göstermiştir.
Murch: “Eğer bir bitkinin melatonin veya serotonin taşıma ya da yapma kabiliyetini incelerseniz, kök
gelişiminin çok tuhaf olduğunu görürsünüz – bunlar şekil bozukluğuna uğramış, ve parçalanmış,
kopmuşlardır.”
Bütün bunlara rağmen, “bitki nörobiyolojisi” terimi, en ses getiren şekilde bitkileri savunan bazıları için bile
tartışmalı bir terimdir. İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi’nden Daniel Chamovitz, bunun bir tezatlık olduğunu
söylüyor. Chamovitz: “Bitkilerin sadece nöronları yoktur!…” İşin aslı, Bitki Nörobiyolojisi Derneği kurucuları,
derneğin isminden dolayı o kadar çok direnç ve tartışmayla karşılaştılar ki, sonunda derneğin adını “Bitki
Sinyalizasyon ve Davranışı Derneği olarak değiştirmek zorunda kaldılar.
Yine de, Chamovitz ve diğerleri, bu bitkilerin çevrelerine karşı son derece bilinçli oldukları ve bilgiyi karmaşık
yollarla işleyebilir ve bütünleştirebildikleri konusunda hem fikirdirler. Aslında, bir bitkinin çevreye karşı
duyarlılığı, bir hayvandan daha hassastır. Çünkü, bitkiler tehlikeden kaçamazlar ve bu yüzden tehlikeyi
anlamaları ve ona karşı adapte olmaları gerekir. Örneğin; hayvanlar ışığı algılamada çok az miktar fotoreseptöre
sahipken, bitkilerin yaklaşık 15 kadar fotoseptörü vardır. Chamovitz: “Bitkiler çevrenin farkındadır.Işığın
yönünün ve ışığın kalitesinin farkındadır. İster tat, ister koku, ister feromonlar olsun, kimyasal olarak iletişim
kurarlar. Bitkiler, kendilerine dokunulduğu zaman ya da rüzgâr tarafından sallandıklarını “bilirler“. Bütün
bu bilgileri hassas bir şekilde biraraya getirirler ve tüm bu entegrasyonu da nöral bir sistem olmadan
yaparlar.”
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Bitkiler, ayrıca, nöronlara ihtiyaç duymadan da şeyleri hatırlamaya çalışırlar. Hafızayı, Chamovitz şöyle tarif
eder: “Bir olayı kaydetmek, o olayı saklamak ve bir şeyler yapmak için daha sonra onu hatırlamak.” Ve
bitkiler de tam olarak, kesinlikle bunu yapıyor. Örneğin, Venüs ytrap bitkisinin çenesini açması için sadece bir
dokunuş yeterli değildir. Önce ilk dokunuşu hatırlar ve eğer 30 saniye içinde başka bir dokunuş daha algılarsa,
kapanır. Çünkü, ilk dokunuş, moleküllerin tuzak duyu kıllarında birikmesine neden olur ve ikinci dokunuş, bunların
konsantrasyonunu bir eşiğe doğru iter ve bu da tuzağı harekete geçiren elektriksel bir dürtü ile sonuçlanır.
Bilmiş Bitkiler!
Bitkilerin uzun süreli anılara sahip olduklarına dair kanıt bile var. Dokunulduğunda kapanan Mimosa pudica
(Küstüm otu-çiçeği), dokunulduğunda yaprakçıklarını kapatır ve bu savunma içeren davranışı enerji gerektirir. Bu
nedenle bitki, eğer gerekmiyorsa bu hareketi yapmaz. Mancuso ve meslektaşları, 15 santimetrelik yükseklikten saksı
içindeki mimozaları (küstüm çiçeğini) yere bir köpükle kaplanmış yere attıklarında, bitkiler düşmeye tepki olarak
yapraklarını kapatırlar. Ama sadece dört ila altı kere düşmeden sonra bunu yapmayı bırakırlar – sanki düşüşün tehlike
oluşturmadığını fark etmişlerdir. Bununla birlikte, yapraklarını fiziksel bir dokunuşun vereceği zarara ya da yenmeye
karşı tepki olarak kapatmaya devam ederler. Mancuso: “Bir ay sonra bile, uyarıcıların tehlikeli olup olmadığını
ayırt edebildiler ve anlayabildiler.”
Chamovitz: “Bunlar çok zekidir, ama akıllı değil. “Bitki aklı” terimden hoşlanmıyorum. İnsanlar için aklın ne
olduğunu bile bilmiyoruz. Burada onu nasıl kullanalım..Psikologlar bir araya gelse, onlardan bu terim
hakkında 20 farklı ifade alabilirsiniz…”
Murch da onunla aynı fikirdedir. Bitkilerin zekayı mümkün kılan çeşitli unsurlara sahip olduğunu kabul ediyor.
(duyu, farkındalık, bilginin bütünleştirilmesi, uzun süreli bellek ve uyarlamalı öğrenme) Ancak, bunun akıl kadar
fazla olduğuna ikna olmuyor. Ve yüksek kızılçamlar arasında geçirilen yıllara rağmen, Sillett de şüphe duyuyor ve
şöyle diyor: “Ben zekâ yerine farkındalık derdim.. Bu ağaçlar çevrelerinin farkında ve performans olarak
ölçebileceğimiz şekilde buna pek çok açıdan cevap vermekteler.”
Ancak, pek çok araştırmacı, bu konuda ihtiyatlı olsa da, diğerleri, bitkiler hakkındaki düşünceleri daha da tartışılır bir
noktaya çekiyor… Baluska, bitkilerin acıyı hissedebileceğini ve bunun bir tür bilince sahip olduklarını gösteren
bir işaret olduğunu öne sürüyor. Bir hayvan, gaz etileni de dahil olmak üzere, anestetikler ile etkisiz hale
getirilebilir. Bitkiler, tohum çimlenmesinden meyve olgunlaşmasına kadar her şeyi düzenlemek için “etilen”
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üretir. Ayrıca, saldırganlar tarafından saldırıya uğradıklarında ya da insanlar tarafından kesildiklerinde veya
strese maruz kaldıklarında da bunu (etilen) salgılar, bırakır.
Murch: “Etilen, bir bitkinin çığlığının karşılığıdır” Ancak, Baluska bir adım daha ileri giderek, meyvanın
yenileceğini anladığında etileni büyük miktarlarda ürettiğine işaret ediyor.Baluska:“Etileni bir anestetik olarak
düşünürseniz ve bazı organizmalar da stres altında bir anestetik üretiyorsa, bitkilerin biraz acı çekebileceğini
düşünebiliriz.”
Böyle kavramlar son derece tartışmalı ve Baluska bunun biraz spekülatif de olduğunu düşünüyor.. İspanya VitoriaGasteiz’deki Bask Ülkesi Üniversitesi’nden Michael Marder: “Bu konuda tartışmaları engellemek için yapılacak
şey: zeka ve bilinç kavramlarının ne ifade ettiğini iyice düşünmeye başlamak için farklı bir çerçeveden bakmak. Şu
an için mevcut olan tek bitki filozofu, bitkileri anlamada fenomenolojik-olgusal bir yaklaşımı savunuyor ve şu soru
da bunun içinde: “Dünyaya bitkilerin yaşam şekliyle baksak, acaba dünya neye benzerdi?”
Marder: “Görevimiz, dikkat, bilinç ve zekâ kavramlarını insan figüründen ayrı bir şekilde düşünmek. Zekâ
kavramını, insan zekâsı, bitki zekâsı ve hayvan zekâsı gibi farklı yaşam biçimlerini bir şekilde kapsayabilen,
daha geniş bir kavramın farklı alt türleri şeklinde yeniden düşünmek istiyorum.”
Murch, bu gibi soruları, bitki zekası konusunu düşünmeleri için biyokimya ve yaratıcı yazı derslerini alan
öğrencilerin biraraya geldiği sınıflarından birinde sorar ve vegan olan öğrencilerinden bir tanesi de ona: “O zaman
ben ne yiyeceğim?!?” diye sorar.
Öğrencinin gösterdiği tepki, biraz saygısız bir tepki gibi görünebilir, ancak bitkilerin akıllı olup olmadığını
düşünmemiz bizim yaşam şeklimizi değiştirmeye neden olabilir. Marder’ın belirttiği gibi, bitkilerin durağan doğası,
onların yetiştikleri yere karşı olmadıkları anlamına gelir. Aksine, sayısız organizma için bir odak noktası halindedir.
Marder: “Belki de bu modeli kendimiz için de kullanabiliriz ve böylelikle derin çevresel krize yol açan içinde
bulunduğumuz aşırı çevresel ayrımcılığı birazcık hafifletebiliriz.”
Çeviren : AylinER
https://www.newscientist.com/article/mg22429980-400-root-intelligence-plants-can-think-feel-andlearn/amp/?__twitter_impression=true

Bağırsaklarınızda Neler Oluyor?
Chole Lambert: “Gluteni boşverin.. asıl sindirim sistemine ait problemlerimizin daha
şaşırtıcı sorumluları var!”
South Beach ve diyetleri.. paleo (beslenme konusunda antik alışkanlıklara göre beslenen), vegan (hayvan ürünleri
yemeyen), meyve suyu temizliği ve FODMAP‘ler.. FODMAP, fermente olabilen oligosakkaritler, disakkaritler,
monosakkaritler ve polioller için kısaltılmışı (früktozun bir bileşeni olan fruktan, süt şekeri adını verdiğimiz laktoz,
yapay tatlandırıcılar olarak adlandırdığımız poliol türevleri ve kuru baklagillerde yüksek miktarda bulunan
karbonhidrat türü olan galaktooligosakkaritler açısından kısıtlı beslenme) bu beslenme türü kesinlikle çekici değil
ama bu maddelerin tüketilmesinin engellenmesine yönelik bir diyet türü olduğu için hem halk hem de tıp camiası
tarafından ilgi ile karşılanıyor. Düşük-FODMAP diyeti, ünlülerin belini inceltmesi gibi ya da detoks amacına
yönelik değil, mutlu bir yaşam için sağlıklı bağırsaklara sahip olmayı öneriyor. Hazımsızlıktan kronik
yorgunluğa kadar her şeyi hafifletebileceğini iddia ettiği içinde bu diyet popüler olmuştur.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sağlıkta ve hastalıklardaki bağırsakların yoğun etkisi olduğuna dair ve yaşam tarzı
seçimlerinin bazı araştırmacıların “ikinci beyni” olarak adlandırdıkları bağırsaklara etkisi hakkında çok daha fazla
bilgiye sahip olduk. Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein olan Gluten, bir çeşit glüten
intoleransı olduğunu iddia eden ve sayıları da gittikçe artan kişiler tarafından hedef tahtası gösteriliyor.
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Glutensiz gıdaların küresel satışları 2016 yılında yüzde 12,6 oranında yükseldi ve süpermarket koridorları, glutensiz
ürünlerle dolu. İnsanlar, bir otoimmün bozukluğu çölyak hastalığına sahip olmasalar bile, glütene duyarlı olabileceği
düşüncesi yaygın bir halde.

Şimdi bağırsak sağlığı akını bir kez daha ortaya çıktı ve ekmek gibi bazı gıdalarla bağlantılı bağırsak problemlerinin
çoğunun gerçek olabileceği görülüyor. Dahası, bu sorunların üstesinden gelmenin sırrı, yerleşik sağlıklı beslenme
tavsiyesine meydan okuyor.
Bağırsak problemlerinin en yaygın nedeni, şişkinlik, ishal ve kabızlık da dahil olmak üzere iyi anlaşılmış bir
takım semptonları içeren bir terim olan “irritabl bağırsak sendromudur (IBS)”.Batı’da görülme sıklığı
nüfusun yüzde 5 ila 15’ini oluşturuyor ve bu sayı az bir sayı olarak görülse de aslında milyonları etkiliyor…
Bağırsak problemlerinden bahsetmeden bir akşam yemeğine gideceğinizi sanmayın, bunun sebebi bu konuda oldukça
çok farkındalığın oluşmasından.. Melbourne’daki Monash Üniversitesi’nden Peter Gibson: “İnsanlar semptomları
daha fazla fark ediyor ve bildiriyor. Altmış yıl önce IBS’yi (İrritabl-huzursuz Bağırsak Sendromu) teşhis etmede
hiçbir ölçütümüz yoktu ve bağırsak semptomları olan insanlar buna dayanmak zorundaydılar.”
IBS semptomları çölyak hastalığı ile örtüşmektedir. Çölyaklar için, gluteni tüketmek, ishal, kabızlık, kramp ve
yorgunluk gibi semptomlara neden olur ve bağırsağın kaplamasına (lining) zarar veren hatalı bir bağışıklık
reaksiyonunu tetikler. IBS ile ilişkili olmamasına rağmen, çölyak hastalığı dikkati çekmektedir. Çünkü, daha önce
düşünülenden daha yaygın olduğu ve insanların yüzde 1’ini etkilediği kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, test sonucu
negatif (gluten veya bağırsak hasarına yanıt olarak antikor üretme belirtisi göstermeme) çıkanların bile halâ buğday
ürünlerinin kendilerini iyi hissettirmediğine dair şikayetleri mevcuttur. Bu durum, çölyak olmayan glüten
duyarlığı olarak adlandırılsa bile tartışmaya açıktır.
Bazıları, glütenin pek çok insan tarafından kötü bir şekilde sindirildiğini ve aynı zamanda da modern, işlenmiş
gıdaların içinde her yerde olmasının, insanların bağırsakları ile başa çıkmaya çalıştığı diyetlerle bir çelişki yarattığını
ileri sürüyor.
İngiltere’nin Sheffield Üniversitesi’nden David Sanders: “Buğday, bazılarımızda uzun süre kalan bir misafir
gibidir.”Glutenin, çölyaklı olmayanlarda semptomlara neden olup olmayacağı konusundaki şüphecilik, onu
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tüketmenin kesildiği moda bir yaşam tarzı ile körüklenmektedir. Çalışmalar, pek çok non-çölyakların, glütenden
kaçınmayı seçtiğini gösteriyor. Yararları konusunda çok az bir kanıt da olsa, onlar bunun sağlıklı olduğunu
düşünüyor.
ABD’de 22.000 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, glutensiz diyet oranı; 2009′da
yüzde 0,52iken, 2013’te yüzde 1,69′a ya çıkarak, üç katı artmıştır. Ancak, çölyak hastalığı olanların oranı neredeyse
sabit kalmıştır. Ayrıca 2013 yılında ABD’de yetişkinlerin yüzde 30’u glüteni kesmeye çalıştıklarını bildirmiştir.
Londra’daki King’s College’dan Kevin Whelan: “ ”Glutensiz” e yönelme bir çılgınlık haline geldi ve
pazarlamacıların rüyası ve mükemmel bir edişe içeren senaryo da!” İnsanların, kilo vermelerine veya genel
sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olacak inançtan kaçındığını görüyoruz. Ancak çölyak hastalığının dışında,
gluten’in sağlığı iyileştirilmesindeki rolü, yeterli olmaktan çok uzak.
Gluten kendisi suçlu olmasa bile, o kadar çok insanın niçin buna karşı duyarlı olduğuna inandıklarını şimdi
anlıyoruz… Son birkaç yılda artan bir kanıt, FODMAP‘lere işaret ediyor. Bu
karbonhidratlar, aralarında fruktan adı verilen bazı buğdaylar da dahil olmak üzere birçok gıdada bulunur. Gibson:
“Glutensiz diyete devam ederseniz muhtemelen FODMAP’larınızın yüzde 50’sini azaltırsınız.” IBS’li bazı
kişilerin, bir çeşit glüten hassasiyetine sahip olmak yerine, FODMAP’lerin onlar için tetikleyici olduğu
görülmekte. Bu durum, gluten içermeyen diyetlerle 59 çölyaksız (non çölyak) erişkinin, glüten, fruktanlar veya her
ikisi ile doldurulmuş aynı tadda tahıl çubukları ile beslendiği yakın tarihli bir çalışma ile gösterilmiştir. Fruktanlı
çubuk yiyenler, kontrol grubuna kıyasla yüzde 15 daha şişkinlik ve yüzde 13 daha fazla bağırsak semptomuna
sahip olduğu görülürken, gluten çubuk yiyenler daha sonra hiç kötü hissetmemiştir. Bu alandaki araştırmanın
öncüsü olan Gibson: “Bir çok çalışma gibi, bu çalışma da fruktanların uyarıcıolduğunu göstermiştir. İnsanlar
istediği kadar sıkça glütenin IBS’nin bir sebebi olduğunu söylesin, bunun onunla neredeyse hiç bir alakası yoktur.”
FODMAP’ler, buğday ve tahıllarda bulunmanın yanı sıra, soğan, sarımsak, elma ve nohut gibi meyve ve
sebzelerde de bulunur. MRI çalışmaları, sindirildiğinde, bu bileşiklerin bağırsaktaki gaz üretimini ve su
hacmini arttırarak, rahatsızlığa neden olduğunu göstermektedir. Bu, çoğu insan için bir soruna neden olmaz,
ancak IBS’li insanların neredeyse yüzde 70’i, bu gıdaların alımını azalttıklarında, acı ve şişkinlikten
kurtulmuşlardır.
Düşük FODMAP diyetinin, IBS için bu kadar etkili olduğu düşünüldüğü için, şu anda İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti
ve Avustralya Gastroenteroloji Derneği dahil olmak üzere pek çok kuruluş tarafından tavsiye edilmektedir.
Belirtileri (semptom) tetikleyen FODMAP’lerin türü ve miktarı bireyler arasında çok büyük farklılıklar
göstermektedir. Ancak, Gibson bunların içinde en dikkat edilmesi gerekenlerin; soğan, sarımsak, buğday, çavdar ve
arpadakilerde olduğunu söylüyor. Gibson: “Bu değişkenlik de; düşük FODMAP diyeti yapmaya karar veren
herkesin internet ürünlerine güvenmek yerine eğitimli bir profesyonelin yardımına başvurması gerektiği
anlamına geliyor. Ancak, sağlık otoriteleri, bu talebi karşılayacak kadar halâ yetişmiş insan sayısına
ulaşılamadığın bildiriyor.”
Sağlık İçin İyi Değil
Düşük FODMAP diyeti, asit reflü ve hazımsızlık da dahil olmak üzere diğer gastrointestinal koşullardaki
potansiyeli ile dikkat çekiyor. Şu anda bu diyet, Crohn’s (Batıda daha sık görülen şartlar; muhtemelen yediğimiz
gıdalarda sigara ve katkı maddelerinen dolayı) gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarının (IBD’ler) tedavisinde tavsiye
ediliyor Gibson: “IBS (Bağırsak Sisteminde herhangi bir hastalık olmadan meydana gelen bir Sendrom) benzeri
belirtiler, IBD (İltihabi Bağırsak Hastalığı) olan kişilerde çok yaygın. IDB’li kişilerin çok aktif iltihapları varsa, onları
düşük FODMAP diyetine sokmayın. Ancak, iyi ve sıkı bir kontrolle de çok etkili olabilir.”
Araştırmacılar, IBS’li kişilerin, çok fazla FODMAP’ler aldıklarında daha fazla yorgun hissettiklerini tespit
ediyorlar ve bunun kronik yorgunluk sendromuna sahip olanlara yardımcı olabileceğini umuyorlar. Ancak, Gibson,
kanıtların şu ana kadar zayıf olduğunu ve diyetin yorgunluk üzerindeki etkisinin sadece IBS’li kişilerde açığa
çıktığını söylüyor.
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Gibson: “Yaşamınızda FODMAP’lerden faydalanabileceğinizi düşünmek cazip gelse de, bağırsak
problemleriniz yoksa, düşük FODMAP diyetine kesinlikle gerek yok. Bu, iyi bir sağlığa sahip olmak için gerekli
diyet değil. Bu diyetin bir dezavantajı; kalsiyum gibi önemli vitamin, lif ve besin kaynağı olan gıdaları
kesmesidir. Son zamanlarda, bağırsakta iyi bakterilerin seviyesini düşürdüğü ve diyetin uzun vadeli
sonuçlarının belirsizliğini koruduğu endişesi vardır.”
FODMAP’lerden kaçınmaya çalışan pek çok insan, hangi yiyecekleri seçecekleri ve eleyecekleri konusunda güçlük
çekiyor. İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nde bir gastroenteroloji uzmanı olan Peter Whorwell: “Bunlar çok
fazla insana yardım etti” diyor. “Ama bir hasta için domatesleri elemek yararlı oldu, diğeri için marullar, bir diğeri
için ise yukarıdakilerin hiç biri.”
Şaşırtıcı bir şekilde, diyeti deneyen IBS’li kişilerin üçte biri hiç fayda görmediler. Onlar için, bazı araştırmacılar
şimdi daha tartışmalı bir alternatif arıyorlar.
Bağırsak sağlığına gelince… En yaygın tavsiye edilenlerden bir tanesi: tam tahıllı ekmek ve lifli sebzeler gibi
bol miktarda lif tüketmektir. Bu da bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur ve ayrıca kanser ve
kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Ama şimdi, “lif”in de sorunun bir parçası olabileceği
görünüyor! Bazı lif türleri, bağırsaklarda fermente olduğunda gaz salınımına sebep oluyor, bu da hassas
kişilerde rahatsızlığıa neden oluyor.
Peter Whorwell, IBS’de lifli gıdaları azaltmanın faydalı olabileceğini gösteren ilk çalışmalardan birini ortaya
koymuştur. Bu araştırmada, buğday kepeğinin IBS’li insanların yüzde 55’inin daha kötü hissettirdiği ve
sadece yüzde 10’unun daha iyi hissettiği tespit edilmiştir. Bu fikir, son zamanlarda FODMAP’ler hakkında
konuşulanlardan dolayı gölgede kalmış olmasına rağmen, bir yer de edinmeye başlamıştır. Whorwell, hastalarına tam
tahıllı ekmekten beyaz ekmeğe geçmeye çalışmalarını önerir. Whorwell: “Lif, irritabl (huzursuz) bağırsakları
azdırıp, kötüleştirmede FODMAP’ler kadar önemli.”
Whorwell, yüksek miktarda lif içeren sebze ve meyve tüketerek daha sağlıklı diyet yapmanın bağırsak
şikayetlerinde artışa katkıda bulunabileceğini bile tahmin ediyor. Whorwell: “Otuz yıl önce hiç kimsenin bir
günde 5 sebze ismini ve yendiğini duymazdınız.Bu günlerde çokça sebze tüketildiğini görmek şaşırtıcı.”
Bağırsakta liflerin etkisini inceleyen Whelan da şunları söylüyor: “Sorun şu; hastalar hem FODMAP’leri, hem de
lifi tüketmeyi bırakmalarını söylemek, sağlıklı beslenmeyi biraz hiçe saymak olur. Gelecekte, IBS tedavisi,
muhtemelen faydalı, yavaş fermente edilmiş liflerin hedeflenen kombinasyonlarını içeren takviyeleri
içerecektir.”
Her ne kadar gastroenterologlar glüten meselesi üzerinde bölünmüş olsa da, bir kısmı da bunun çölyak hastalığının
ardındaki olumsuz etkilere sahip olduğunu kanıtlayabileceğini düşünüyor. Whelan: “Araştırmanın kanıtından yola
çıkarak pazarlama yapılması da çok da uzak gözükmüyor.” Ama ben çölyak olmayan gluten duyarlılığının
olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlara, gluten verildiğinde, semptomlara sahip oluyorlar. Ancak, kim olduklarını ve
fruktanlara yanıt veren insanlardan nasıl farklı olduklarını tanımlamak gerçekten de zor.”
Sanders: “Bağırsak problemi olanlar için iyi haber; semptom ve nedenlerin çeşitliliğinin daha önce hiç olmadığı
kadar araştırılıyor olması. Bununla birlikte, bağırsak problemi olmayanlar için söylenecek şey: “Herhangi bir
semptom yoksa, bu diyetlerden herhangi birini yapmanıza gerek yok!”
MİKROBİYOMUNUZ SİZİ HASTA YAPIYOR MU?
Son 10 yıl içinde mikrobiyomlara olan ilgimiz, (sindirim sistemimizde yaşayan geniş çaptaki bakteriler ve diğer
organizmalardan oluşan koloniler) şiddetli bağırsak sendromu gibi bağırsak şikayetlerindeki muhtemel rollerinden
dolayı yoğunlaşıp, arttı. Çalışmalar, insanlara ait dışkı mikrobiyotaları incelendiğinde, IBS olmayan insanların
olanlara oranla önemli ölçüde farklı olduğunu göstermektedir. Bazıları araştırmalar, bir antibiyotik tedavisinin,
IBS gibi fonksiyonel bir bağırsak bozukluğu geliştirme riskini artırdığını düşündürmektedir.(bağırsak bakterilerinde
bir dengesizliğin söz konusu olabileceğinedair başka bir ipucu)
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Bazı bilim adamları, IBS’de görülen bu dengesizliğin veya “dysbiosis’in (kalın bağırsaktaki bakteriyel
bozulma)”, bağışıklık ve sinir sistemini etkileyerek insanların semptomlarını ve beynin onları algılama şeklini
etkilediğine inanmaktadır.
Sağlıksız bir mikrobiyom bile, IBS’li kişilerin stres gibi bazı psikolojik problemlere daha yatkın olmasında ve
bunun da IBS semptomlarını daha da kötüleştirmesinde bir rol oynar.
İnsana ait mikrobiyotaların farelere nakledildiği yakın tarihli bir çalışmada, farelerde, sadece yiyecekler bağırsaklara
doğru hızlı gidip, değişmiş bağışıklık tepkisi gibi fiziksel semptomlar göstermiyor, ayrıca “kaygı” gibi davranışsal
tepkiler de veriyorlar.
PROBİYOTİK VAAT
IBS’li kişilerde dysbiosis (kalın bağırsaktaki bakteri bozulması) tedavisine yönelik bir umut vardır. Örneğin,
bağırsakları “dost” bakterilerle dolduran probiyotiklerin kullanılmasıyla rahatlama sağlaması gibi. Ama halâ
probiyotiklerin işe yarayıp yaramadığı belirsizliğini koruyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya
göre, bakteriler antibiyotik tedavisinden sonra bağırsakları yeniden şekillendirmeyi önleyebiliyor. Manchester
Üniversitesi’nden Peter Whorwell: “Yine de, probiyotikler,IBS hastalarına yardımcı olabilir. Hastalara bir probiyotik
denemelerini söylüyorum. Eğer işe yarayacak gibi görünerse, kullanmaya devam edin, eğer yaramıyorsa, başka bir
tane deneyin.”
Böyle bir araştırma, mikrobiyomu değiştirmenin zihinsel sağlıkta da daha geniş çaplı değişimlere yol açacağını
(bu konudaki araştıma alanı “psikobiyotik” diye adlandırılır) göstermektedir.
Boulder Colorado Üniversitesi’nden fizyolog Monika Fleshner: “Stres zamanlarında dysbiosis (kalın
bağırsaktaki bakteri bozulması) oluşabileceğini ve bunun gastrointestinal sorunlara katkıda bulunabileceğini
biliyoruz ve biz bunun bir de diğer türlü de çalıştığını anlamaya başladık. Bu bakteri topluluğunu stresin etkilerinden
koruyabilir, zihin sağlığımız için önemli olduğunu bildiğimiz bağırsaktaki bu bakterileri geliştirebilir, artırabiliriz.”
Fleshner’ın ekibi, “prebiyotik (bitkilerin içinde bulunan, aktif halde olmayan bakterilerin aktif hale gelmesini
sağlayan ve onların gelişmesine yardımcı olan gıda bileşenleri) diyet”in uykuyu ve beyin kimyasalları olan
serotoninin (depresyon tedavisi ile ilgili beyin kimyasalı) aktivitesini artırdığını keşfetti.
45 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan bir çalışmada Oxford Üniversitesi’nden Philip Burnet, ticari olarak mevcut bir
prebiyotik destekli Bimuno adlı ilacı üç hafta boyunca alanların stres hormonu olan kortizolü (vücudun stres anında
yardımcı olması için ürettiği nörotransmitter gibi hareket eden hormon) üretirler. Duygusal işleme testlerinde de daha
iyi performans gösterirler: Plasebo alan insanlarla karşılaştırıldığında, üzgün yüzlerden daha çok mutlu yüzlere
yakınlık duyarlar. Burnet: “İnsanlar doğal olarak hastalıklı ve olumsuz şeylere yatkındır, ama Bimuno kullananlarda
bu tamamen tersine döndü ve mutlu yüzlere daha fazla yakınlık duyuldu. Antidepresanların da aynı şeyi yaptıkları
gösterilmiştir ve genellikle de ruh halindeki değişime katkıda bulunurlar.”
Philip Burnet, şizofreni hastalarında—mevcut ilaca cevap vermeyen yaygın belirtilere sahip, bağırsak bakterilerinin
değişiminin hafızayı ve problem çözme becerilerini geliştirip geliştirmeyeceğini test eder.
Burnet: “Bağırsakları hedef alan bir takviye veya diyet, uyku hapları veya antidepresanları gereksiz hale getirebilir
mi?. Bence kullanışlı bir ek takviye olacaklardır.İlaç ve bilişsel terapinin yanı sıra, belki de hastalar “mikrobiyom
terapi”si ile de tedavi olurlar.”
Diyete gelince, kanıtlar iyi olmanız için “çeşitliliğe” işaret eder: çok çeşitli yiyecekleri tüketmek, sağlıklı ve çeşitli
mikrop karışımını besler. Diğer bir deyişle, eskiden beri yediğiniz aynı şeyleri yemeyi bırakın.
SAĞLIKLI BİR BAĞIRSAK İÇİN NE YEMELİ?
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Pek çok gıdanın bağırsak sağlığına iyi geleceğine dair çok sayıda iddia var ancak bunların hepsi de henüz
incelenmeye alınmış değil.
Probiyotikler – yoğurt veya takviyeleri gibi canlı “iyi” bakterilerle hazırlanan yiyeceklerin, irritabl bağırsak
sendromu gibi rahatsızlıklara yardımcı olduğugösterilmiştir; zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişiler için de
yararlı olabilirler. Fakat, genel sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz bilinmemektedir.
Fermente yiyecekler ve kimchi (geleneksel bir Kore yemeği), sauerkraut (lahana turşusu), kombucha (kambucha çayı
mantarlarının mayalanması ile oluşan kefir benzeri) ve kefir gibi içeceklerin popüleritesi artmakta.Yine sağlık
üzerindeki etkileri henüz çok net, belli değil. Ancak onları tüketmenin bir zararı olmaz ve bağırsaklarınızdaki
mikrobiyal çeşitliliği de artırabilir.
Boulder Colorado Üniversitesi’nden Monika Fleshner: “Genel sağlık durumunun iyi olması için insanların takip
edeceği yol, iyi bakterilerin gelişimini teşvik eden prebiyotiklerdir. Bağırsakta kalacak ve kolonileşecek bakteri
üretmek zordur. Prebiyotik besinlerle mevcut bakterilerin gelişimine yardımcı olarak orada kalmasını sağlamanız,
bağırsak ekolojinizi desteklemede, canlı bir bakteri alıp, yapışmasını ümit etmekten daha doğal bir yol gibi
görünüyor.”
Sağlıklı bir bağırsağı beslemenin en basit yolu, çeşitli meyve ve sebzeleri yemektir. En iyi prebiyotik kaynağı:
yeşil muzlar, enginar, turp, marul, hindiba, tarhun out ve salsifiye (teke sakalı çiçeği) gibi ayçiçeği ailesindeki
sebzeler; ve pırasa, kuşkonmaz, soğan, sarımsak, arpacık soğanı ve frenk soğanı gibi zambak familyasından olanlar.
BESİN DEĞERİ DÜŞÜK, ABUR CUBURA “HAYIR” LÜTFEN!
Gastroenterolog ve bilim yazarı Giulia Enders, patates ve makarna gibi karbonhidratlı yemeklerin pişirilmesinin ve
daha sonra bunların soğuk ya da yeniden ısıtılıp tüketilmesini öneriyor. Soğutma süresi nişastayı insan sindirimine
daha dirençli yapar, yani kalın bağırsaktaki mikropları beslemek için sağlam kalır.
Londra’daki King’s College’dan Tim Spector, aralıklı oruç diyetinin (intermittent fasting) yararlı antienflamatuar bakterilerin büyümesini teşvik edebileceğini gösterdi. Ayrıca, abur cuburdan kaçınılmasını
önermekte. Çünkü, emülgatör edici maddeler gibi katkı maddeleri iyi bakterileri öldürüyor gözükmektedir.
Ufak bir DIY (Do It Yourself-Kendin Yap) araştırmasında Spector, oğlunun 10 gün boyunca bir fast-food
diyetine gittiğinde bağırsak mikroplarının yüzde 40 azaldığını keşfeder. Aman dikkat, siz bunu evde, danışmadan
denemeyin!
Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/mg23931950-300-is-your-microbiome-making-you-sick/amp/
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Acı Gerçekler! Zehirleniyoruz!
Geçtiğimiz yaz… Çiftlikte köy tipi bir ofisim var benim. Orada çay – kahve içeriz ziyaretçilerimizle, gelenler bilir…
Manisa – Alaşehir’den genç bir kız geldi oraya. İşte sohbet etmek, haddime değil ama benden biraz akıl almak, şu
bu… Şu anda da okuyordur eminim bu satırları, darılmaca, gücenmece yok… Yanlışı görmezden gelmek hiçbir işe
yaramıyor. Görmek ve düzeltmek gerek…
Genç kızın babası, Alaşehir’de çekirdeksiz üzüm üreticisi. O bölgedeki tarımdan konuştuk. Çekirdeksiz üzümde
dehşet verici ölçülerde kullanılan tarım ilaçlarından, damla sulama ile verilen glikozdan filan. Babası da aynı şekilde
yetiştiriyormuş. Attığı ilaçlardan baba da hasta olmuş bu arada.
Dedim ki, “Neden böyle yapıyorsunuz bu tarımı?”; “Bölgenin gerçeği bu…” gibi bir şey söyledi. Tam
hatırlamıyorum sözcükleri, yalan olmasın ama ağırlığı maksimize etmek, üzümün üzerinde böcek lekesi vesaire
bırakmamak zorunda olduklarını anlattı. Halci jargonu ile yazacak olursam, turfanda, yani sentetik olarak glikoz ile
tat verilmiş birinci sınıf üzüm hasat etmeleri gerekliliği… Ürün turfanda girdiğinde fiyat bir misli artar. Olay sadece
paraya bağlanıyor sizin anlayacağınız…
Bilmediğim gerçekler değil kızın anlattıkları. Şaşırmadım yani, ama bozuldum hafiften. Bilen de bilir beni, dan dun
konuşurum pek çekinmeden. Dedim ki, “Peki bu işin vicdani yönü ne olacak? Neticede çekirdeksiz kuru üzümleri en
çok sevenler, tüketenler de ufacık çocuklar… Ben babanı iyi ve iyiyi hak eden biri olarak göremiyorum.”. Bu kez de
genç kız bozuldu haliyle… Bana söylediği şu oldu, noktasına virgülüne dokunmadan: “Benim babam, evet, sağlıksız
tarım yapıyor. Bunun nelere sebep olacağını da biliyor ama babam esasında çok iyi bir insandır. Çünkü bunları beni
İstanbul’da okutmak için yapıyor.”. Dedim ki, “Pes!”. “Muhakeme bu, izan bu, netice bu.”.Aklı başında bir ülkede,
ancak kamera şakası olarak sunulabilecek her şeyin bizde tamamen gerçek olması, dahası kanıksanmış olması bir
bana mı tuhaf geliyor..?
Geçtiğimiz hafta içinde de Eğirdir Gölü’ne dair bir belgesel izledim. Dalgıçlar göle dalıyor, çekiyorlar, sümüksü bir
madde dibi kaplamış, göldeki yaşamın %80’i yok olmuş, kalan %20 balık ise tutuluyor. Satılıyor. Yeniliyor.
Şuursuzluğun çok ötesinde, adeta bir delilik hali… Temel sebep gölün çevresinde yapılan elma yetiştiriciliği. Daha
doğrusu elma ağaçlarını senede 30 kere ilaçlayan vicdan yoksunu üreticiler, toprağa sızan ve gölü besleyen yeraltı
sularına karışan zehir… İzlerken vallahi beynim zonkladı. Pamuk yığınlarında uyuyan çocukların zirai ilaçtan ölmesi
mi dersiniz, Fethiye’de portakal ilaçlıyorum derken onkoloji servislerine yığılan çiftçileri mi… Antalya seralarında
domates tarımı yapıyorum derken tünelin sonundaki ışığı görenleri mi ya da..?
Çiftçi masum değil. Çiftçi ne yaptığını biliyor. Çiftçi bunu zoraki yapmadı – yapmıyor ve hiç kimse bunu çiftçiye
zorla dayatmıyor. Çiftçinin önüne “Vicdan mı yoksa daha çok para mı?” diye bir soru geliyor ve çiftçi gayet ne
yaptığının farkında olarak, sonuçlarının gayet farkında olarak seçimini yapıyor. Yeni de değil. 1950’lerden
beri…DDT’yi hatırlarsınız. En yoğun uygulanan bölge Adana idi. DDT – BHS karışımının binlerce tonu uçaklardan
atıldı. Arılar, böcekler, fareler, kuşlar… Her şey bu tozlama altında can verdi. Oysa kurdu yiyen böcekler, böcekleri
yiyen kuşlar, böcek yumurtalarını yiyen fareler, fareleri yiyen yılanlar derken muhteşem bir ekolojik denge
sürüyordu. Toprak bereketli idi ve ilaca ihtiyaç olduğuna dair hiçbir emare de yoktu. Aç gözlülük ile, daha çok ve
daha çok para hırsı ile hepsi alt üst oldu.Aynısı Karadeniz’de oldu. Karadeniz halkı önceleri devletin sübvanse ettiği
fındık kurdu ilacına itiraz etti. Zirai mücadele memurlarını tarlaya sokmadı. İlaç atılınca arılar, böcekler, sonra böceği
yiyen her şey ölüyor dediler. Korkmuşlardı. Sonra desteklemeler, bir yandan Türk fındığına ilgi, bir yandan artan
fındık talebi, yükselen fiyatlar filan derken ne olduysa oldu, üreticiler vicdan ver cüzdan arasındaki seçimi kolayca
yaptı.
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Fındık kurdu ilacına, hem de hamuduyla geçiş yapıldı. 1986’da Çernobil de buna mum dikti ve benim Karadeniz
fındığı ile işim o gün bitti. Ne oğlum Can, ne kızım İpek; Karadeniz fındığı yemedi. O günden bugüne de, ilaç
kullanımı Karadeniz’de hiç azalmadı. İsmi değişti, formülü değişti ama ilaçlama aşkı hiç değişmedi. Şimdilerde ağaç
altlarında round-up kullanılıyor. Toprağı kızartan da odur. Bu paragrafa Karadeniz üreticilerinden birkaç kınama, bir
– iki de dava gelecektir, gelsin.
Tepkiyi doğru yere yöneltmelerini tavsiye ederim. Zehirlenmeyi reddediyor olduğum için suçlu ben olamam
sanıyorum..? İlaçlama her yerde, her bölgede devam etti. Ege’de önce tütün ilacı başladı. Tütün bitti. Sonra
Ovası’nda pamuk ile start verildi. Şimdilerde de pamuk yerine tamamen GDO’lu mısır kaynıyor bu bölgeler.
Yoğurttan süte, bisküviden baklavaya her şeye zerk olup sizi – bizi hasta ediyor.
Fethiye’de, Antalya’da, Mersin’de, Gümüldür ve Seferihisar’da zırıl zırıl narenciye ilaçlaması en vahşi hali ile
ilerliyor. Yavuz Dizdar ve arkadaşlarını zehirleyen portakalın hikayesini okumuşsunuzdur… İşte o durum… “E ne
var? Tarım ilacı her yerde kullanılıyor.” diyorlar. Kısmen doğrudur. Örneğin çok verdikleri “Avrupa’da da
kullanılıyor…” örneği gerçektir. Ama çok önemli farklar vardır. Tarım ilacı, Avrupa’da reçete ile verilir. Adam o
sene kaç adet marul diktiğini ilgili devlet kurumuna bildirir ve bu devletçe denetlenir. Sonra devlet bir hesaplama
yapar, dikilen marula göre tam gelecek ölçüde tarım ilacı reçetesi yazar ve çiftçiye verir. Çiftçi bu reçete ile ilacı
temin eder ve reçeteye uygun biçimde kullanır. Üzerine fikir yürütmez. Kural ne ise kurala uyar.Bizde, tarım
ilaçlarının ölçüsü Türk çiftçisine emanettir. 100 litre suya 10 gram atılacak diyelim. 10 gram, bizim çiftçinin gözüne
elbette az görünüyor. Bakıyor ilacın bidonu da üç para bir şey… Yallah boca… Hasattan belirli bir süre önce ilacın
kesilmesi kuralı imiş bilmem ne imiş… Onlar Avrupa işi… DDT, böcekler üzerindeki güçlü toksik etkisi ile 1948’de
Nobel ödülü aldı. Hayvanlar için son derece tehlikeli olduğu ve doğadaki besin zincirini bozduğu anlaşılınca da
1970’lerde yasaklandı. Yasaklanışından 10 sene kadar sonra nihayet bizim de aklımız başımıza geldi ve bizde de
yasaklandı.
Ancak kasabalarda DDT’nin yasaklandığı anonsu geçince zirai ilaççılarda ne kadar DDT varsa çiftçi tamamını
topladı. Üçer senelik daha stok yaptılar. Hala da merdiven altı, benzer formüller ile devam ediyor. Topraktan
derelere, denizlere karışıyor. Denizde tutulmuş balıkta dahi çıkıyor. Dört koldan ilaçlanıyoruz. Dört koldan
zehirleniyoruz. Pamuğa zehir giriyor; atlet, tulum, iç çamaşırı, gömlek giyiyoruz zehirleniyoruz. Tahıla atılıyor,
ekmek olarak sofraya geliyor, zehirleniyoruz. Meyveye atılıyor, sebzeye atılıyor, o kadarı da yetmiyor, toplanıyor,
parafinleniyor, azotlanıyor, klimalardan mantar ilacı atılıyor… Şaka gibi… Zehirleniyoruz.İşler çığırından fazlası ile
çıktı ki artık herkesçe bilinsin, yüksek sesle konuşulsun isterim. Devletin regülasyonlarını, üreticinin vicdan
kıstaslarını filan beklemekle bu iş olmuyor. Bir şeyin pazarda talebi varsa, buna ne devlet, ne de vicdan engel oluyor.
Çünkü bu işin temelinde tüketicinin, yani “parayı verenin” talebi yatıyor. Böceğin hasar vermediği pırıl pırıllık
yeşillikler, bir koca torbanın bir tanesine bile kurt girmemiş elmalar, sineksiz marullar, asla böceklenmeyen pirinçler,
unlar, bakliyatlar tercih etmenin anlamı böcek ilacı yemeyi tercih etmektir.
Kural aslında bu kadar basittir. Marulun arasından çıkan salyangozu bahçeye bırakır, sineklenmiş brokoliyi sadece
akan suyun altında kolayca temizlersiniz ama tarım ilacını asla temizleyemezsiniz. Bedeninize girer, birikir, birikir,
bir sınırı aşar ve bedeniniz artık kaldırmaz hale gelir. Kolon CA ve özellikle löseminin etkin sebebi tarım ilacı
kalıntısıdır. Düşünerek, ama gerçekten çok düşünerek atın adımlarınızı. Her şeyi sorun, sorgulayın, araştırın,
anlatılanlar ile yetinmeyip kendi doğrunuzu bulun ve bunu paylaşmaktan hiç korkmayın. Acı ve iç karartıcı olsa da,
gerçeği duymaktan da öyle…
Kaynak: Pınar Kaftancıoğlu
http://ipekhanim.com/ipek_hanim_ciftligi/ciftlige_giris.html
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Laboratuvarda Et Üretildi!
Yakında Yemek Masanızda Hayvanları Öldürmeden Üretilen Bu Eti Görmeniz Mümkün…

Hayvanları öldürmeden üretilen ağız sulandıran bir sığır burgeri ısırdığınızı hayal edin. Bir laboratuarda
kültürlenmiş hücrelerden elde edilen et, bu vizyonu gerçeğe dönüştürüyor. Mosa Meat, Memphis Meats, Super
Meat ve Finless Foods gibi bir çok yeni girişim-firma, laboratuvarda sığır eti, domuz eti, kümes hayvanları ve deniz
ürünleri üretiyor. Ve bu alana milyonlarca dolar finansal destek akıyor. Örneğin; Memphis Meats, 2017’de Bill Gates
ve tarım şirketi Cargill’in de dahil olduğu kaynaklardan 17 milyon dolar aldı.
Aynı zamanda “temiz et” olarak adlandırılan laboratuvarda yetiştirilen etler yaygınlaşır ve kabul görürse,
kesilip,yenmek üzere yetiştirilen hayvanlara yönelik acımasız, etik olmayan muamele de ortadan kalkabilir. Ayrıca, et
üretiminin önemli çevresel maliyetlerini de azalabilir; bu duruma yönelik kaynaklar, yalnızca kültürlenmiş hücrelerin
üretilmesi ve sürdürülmesi için, doğuştan itibaren oluşan tüm organizmayı için değil.
Etin yapılmasına , ilk önce hayvandan bir kas örneği alarak başlanır. Teknisyenler kök hücreleri dokudan
toplarlar, onları önemli ölçüde çoğaltırlar ve daha sonra kas dokusunu oluşturmak için biraraya gelen basit,
primitif liflere ayrılmalarını sağlarlar. Mosa Meat, inekten alınan bir doku numunesinin 80.000 çeyrek pounderlık
(kasabın kestiği hayvanın bir tarafının yarısı- omuz ya da but) kas dokusu üretebileceğini söyler.
Bazı yeni şirketler önümüzdeki birkaç yıl içinde bu etleri (temiz et) satışa çıkmayı umuyorlar. Ancak temiz et, ticari
olarak satışa sunulabilir olduğunda bir takım engellerin üstesinden gelmek zorunda da kalacaktır…
Bu engellerden ilki maliyet, diğeri de tat. 2013 yılında, laboratuarda yetiştirilen etlerden yapılan bir burger
gazetecilere sunulucaktı. Köfteyi üretmek 300.000 $ ‘dan fazla bir maliyete yol açtı ve aşırı derecede de kuruydu.
(çok az yağlı)
O zaman bu zamana giderler düştü. Memphis Meats, bu sene, dana-sığır kıymanın çeyrek pound’unun 600 dolara mal
olduğunu bildirdi. Bu maliyetteki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, “temiz et” birkaç yıl içinde geleneksel et ile
rekabet edebilir. Diğer içeriklerle birlikte doku ve lezzet takviyeleri dikkatle gözden geçirildiğinde, lezzete dair
endişeler de giderilebilir.
Piyasanın onayını almak için, “temiz et”in yemek için güvenli olduğunun kanıtlanması gerekir.Laboratuvarda
üretilen etin sağlık açısından zararlı olabileceğini düşünmek için bir neden olmamasına rağmen, FDA şimdilerde bu
etin nasıl denetim altına alınması ve düzenlenmesi gerektiğini düşünmeye başladı bile. Bu arada, geleneksel et
üreticileri, laboratuvarda üretilen ürünlerin hiçbir şekilde et olmadığını ve bu şekilde etiketlenmemesi gerektiğini
savunarak , onu reddediyorlar ve anketler, halkın sadece laboratuvarda üretilen eti yeme konusunda pek ilgi
göstermediğine işaret ediyor. Bu zorluklara rağmen, temiz et şirketleri hızla ilerlemeye devam ediyor. Şirketler, aynı
zamanda uygun fiyatlı ve otantik tatta ürünler yaratmayı başarabilirlerse, temiz et, günlük beslenme alışkanlıklarımızı
daha etik ve çevreye duyarlı hale getirebilir.
Çeviren: AylinER
https://www.scientificamerican.com/article/lab-grown-meat/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sa-editorialsocial&utm_content=&utm_term=&sf198159112=1
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Dünya Genelinde 20 Ölümden Birinin Nedeni : Alkol!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, 3 milyondan fazla insan 2016 yılında alkol
tüketiminden dolayı öldü ve dünya genelinde 20 ölümden 1’i bu yüzden!
Cuma günü yayınlanan bu habere göre, ölenlerin % 75’inden fazlası erkek.
En çok ölüm nedeni ;% 28 oran ile yaralanmalara bağlı ölümler. Bunu %21 ile sindirim bozukluklarına bağlı
ölümler takip ediyor ve onu da %19 ile kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümler. Geriye
kalan ölüm nedenleri; bulaşıcı hastalıklar, kanserler, ruhsal bozukluklar ve alkol içmeye bağlı diğer sağlık durumları.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Bağımlılık Dairesi Genel Koordinatörü Dr. Vladimir Poznyak: “Alkol tüketim
düzeyi çok yüksek olmaya devam ediyor. Tüm ülkeler, zararlı alkol kullanımının, sağlık ve sosyal maliyetlerini
azaltmak için çok daha fazlasını yapabilir.”
Küresel hastalıkların% 5’i alkol tüketiminden dolayı ortaya çıkmakta ve alkolün, 200’den fazla hastalık ve
yaralanma durumunda nedensel bir faktör olduğu da bildirilmiştir.
Dünyada yaklaşık 237 milyon erkek ve 46 milyon kadın alkol tüketiminden kaynaklanan rahatsızlıklara
sahip. Bu durumdan en çok etkilenen bölge Avrupa ve onu Amerika takip etmekte.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) genel müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Çok fazla insan, aileler ve
topluluklar, alkolün neden olduğu zararlardan etkilenmekte. Sağlıklı toplumların gelişmesi adına bu ciddi tehdidi
önlemek için harekete geçme zamanı.”
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyar insan alkol tüketiyor ve
okul anketleri, çoğu çocuğun 15 yaşından önce alkol tüketmeye başladığını gösteriyor.
Dünya genelinde alkolün % 45’i alkollü içki-spirit (damıtılarak elde edilen alkollü sıvı) olarak tüketiliyor,
ardından bira (% 34) ve şarap (% 12) geliyor.
Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, genel sağlığınız için alkolün hiç bir miktarının güvenli olmadığı,
yüksek riskli kanser, kardiyovasküler hastalık ve diğer rahatsızlıklara sahip olunmasına kalınmasına katkıda
bulunduğu ortaya açıkmıştır.
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İngiliz Kalp Vakfı’nda Tıp direktörü olan Jeremy Pearson önceki raporunda: “Çok az miktarda alınan alkolun kalp
ve dolaşımına azcık bir yararı olduğu düşünülse de birçok çalışma, alkol kullanımının genel sağlık risklerini
bertaraf edecek herhangi bir yararı olmadığını göstermektedir.”
Raporda, kişi başına küresel alkol tüketiminin önümüzdeki 10 yıl içinde, özellikle Güneydoğu Asya ve Batı
Pasifik Bölgesi ve Amerika’da artacağını ileri sürülüyor. Ülkelerin % 95’i alkol vergileri uygulamasına rağmen,
Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerden daha fazlasını yaparak harekete geçmesini ve bu ülkelerden yarısından daha azının,
düşük maliyetle satış veya hacim indirimlerinin yasaklanması gibi diğer fiyat stratejilerini kullanmasını bekliyor.
Dünya Sağlık Örgütü üye ülkeleri, fiyatlandırma politikaları ve pazarlama ve alkol bulunabilirliği gibi, alkolün
zararlı kullanımını azaltmak için alınacak 10 önlem konusunda anlaştılar. Anlaşmanın bir parçası olarak, “ilgili sağlık
ve sosyal yükünü” bir “halk sağlığı önceliği” olarak ilan ettiler.
Raporda yer almayan noktaya Cambridge Üniversitesi’nden epidemiyolog Steven Bell şöyle değiniyor: “Dünya
çapında zararlı alkol tüketimini azaltmak, insanlığın sağlığını ve refahını iyileştirmeye hizmet edecektir.”
Bell: “Son on yıl içinde, alkol tüketiminin hastalık ile ilişkili olduğu, hastalıklara neden olduğu düşüncesi ile,
özellikle “makul seviyede içmenin sağlık üzerinde net bir yararı olduğu”na dair önyargıya meydan okumaya
odaklanılmıştır ve içki aleminin (alemcilerin) bu düşünceyi etkisiz hale getirmek için giriştikleri tüm çabalar
da boşa gitmektedir.”
Çeviren: AylinER
https://edition.cnn.com/2018/09/21/health/global-alcohol-deaths-who-intl/index.html?no-st=1537627112

Planet X
Bilim adamları sonunda Planet X’in kanıtını buldular mı? Güneşten iki buçuk kat daha fazla bir nesnenin
olağandışı yörüngesi, güneş sistemindeki 10.cu bir gezegenin varlığına işaret ediyor.

Yeni araştırmaya göre, gizemli bir “onuncu gezegen” güneş sisteminin kenarında yer alıyor olabilir.
Gökbilimciler, Güneş’ten iki buçuk kat uzaklıkta bir nesne keşfettiler ve adına “Gezegen X”dedikleri bu
planetGüneş sistemiçinde Plütondan da oldukça uzakta. Bu gezegen, güneşin yerçekimi kapsamı içinde belirlenen en
uzak noktada olanlardan bir tanesi.Sıra dışı yörüngesi, yıldız sistemimizin eteklerinde Dünya’dan on kat daha büyük,
kayalık bir gezegen-dünya olduğuna dair teoriyi destekliyor.
PLANET X NEDİR?
Gökbilimciler, güneş sisteminin çok uzak bir noktasında bulunan bir dizi cismin henüz tanımlanmayan bir
gezegenin çekimi ile bozulduğuna inanmaktalar.
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İlk olarak ABD’de CalTech’te bir grup tarafından sunulan bu yabancı dünya, uzak buzlu cisimlerdeki görülen çarpık
yolları açıklamada teori olarak ortaya atıldı.
Sahip oldukları verilere uyması adına, bu yabancı gezegenin (popüler olarak 9.Gezegen deniyor) Dünya’nın
yaklaşık dört katı ve kütlesinin on katı olması gerekmekte.
Araştırmacılar, bu büyüklükteki bir kütlenin Neptün’ün ötesinde birtakım buzul küçük gezegenlerin kümeleşmiş
yollarına da açıklama getireceğini söylüyorlar.
Bu devasa yörüngesi ile güneşin etrafında tek bir dönüşünün 10.000 ila 20.000 yıl sürdüğü anlamına da gelebilir.
Cisimler üzerinde uyguladığı yerçekiminden yola çıkarak 9.Gezegenin teorik olarak var olduğu ortaya konmuştur ve
astronomlar önümüzdeki yıllarda bunun tespit edileceği konusunda kendilerine güveniyorlar.
Astronomların “güneşin arkasına saklanan” diye tarif ettikleri ve bilim kurgu yazarların kıyamet senaryolarıyla
ilişkilendirdikleri dünya boyutundaki gezegenlerin var olup olmadıklarına dair araştırmalara belki de devam edilmeli.
‘Gezegen 9’ takma adı ile ortaya konan fikir, ilk olarak 2014 yılında Dr. Scott Sheppard ve Profesör Chad
Trujillo’nın Kuiper Kuşağında bulunan Neptünün ötesindeki buzul nesneler olan altı küçük nesneden oluşan garip
bir kümeyi açıklamaya çalıştıkları zaman ortaya çıktı.
Onların yörüngeleri, bazı dış güçlerin yardımı olmadan oluşması neredeyse imkansız olan bir şekilde aynı tarzda
eğilime sahipti.
Sheppard ve Prof Trujillo, büyük bir gezegenin gölgelerde gizlendiğini, yaklaşan nesnelerin yörüngesini
eğrilttiğini öne sürdüler.
Şimdi aynı ekip, yaklaşık 300 km (186 mil) genişliğinde yörüngesi benzer şekilde etkilenen benzer bir yapı
tespit etti.
Bu nesne, güneş’ten yaklaşık 80 astronomik birim (AU) uzaklıkta. Astronomik birim (AU), dünya ile güneş
arasındaki mesafeyi tanımlamada kullanılan bir ölçüm. Bu bağlamda Plütona yaklaşık 34 AU mesafede.
2015 TG387 olarak adlandırılan bu nesne, çok uzun bir yörüngeye sahip olduğu için, Neptün ve Jüpiter gibi Güneş
Sistemi’nin dev gezegenleri ile hiçbir zaman önemli yerçekimsel etkileşimlere girecek kadar onlara yakın değil.
Carnegie Bilim Kurulu’ndan Dr Sheppard şunları söylüyor: “Bu uzak nesneler, Gezegen X’e giden yolda iz sürmek
üzere bırakılan ekmek kırıntıları gibi. Bunlardan ne kadar fazla bulursak, Güneş sistemimizin dışını ve yörüngelerini
şekillendirdiğini düşündüğümüz muhtemel gezegeni (Güneş Sisteminin evrimine dair bilgimizi yeniden tanımlayan
bir keşif) o kadar iyi anlayabiliriz.”
Kuzey Arizona Üniversitesi’nden Profesör Trujillo, farklı hipotetik Gezegen X yörüngelerinin çekim gücü ile 2015
TG387’nin nasıl yönlendirdiğini açıklayan bilgisayar simülasyonları yarattı.
Bu nesne, Güneşe 65 AU’dan daha fazla yaklaşamaz. Bu noktaya “perihelion”(bir gezegen veya kuyruklu yıldız
yörüngesinin güneşe en yakın olan noktası) denir.
Sadece 2012 VP113 ve Sedna 80 ve 76 AU’ya sahiptirler ve nispeten daha uzak perihelia’ları vardır.
Sheppard: “Sözde “İçsel OOrt Bulutu (güneşin etrafında dönen kurukluyıldız kümesi)” denilen 2015 TG387, 2012
VP113 ve Sedna gibi olanlar, Güneş Sisteminin bilinen kütlesinin çoğundan izole edilir ve bu da onları son derece
ilginç kılar. Bunlar Güneş sistemimizin kenarında ne olduğunu inceleme için kullanılmaktadır.”
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Resimde, ‘goblin-gülyabani” (solda) lakaplı yeni cüce gezegenin tahmini yörüngesi. Güneşe hiç yaklaşmaz,
perihelion adı verilen noktada, yaklaşık 65 AU’dan daha fazladır. Sadece VP113 ve Sedna 80 ve 76 AU olarak
bilinen iki diğer nesne, nispeten daha uzak periheliaları var
Simülasyonlar, Güneş Sistemimizdeki en uzak nesnelerinin hipotetik gezegene çok yaklaşmalarını engelleyen benzer
yörüngelere neden sahip olduğunu göstermiştir.
Prof Trujillo şunları söyledi: “Bu sonucu gerçekten ilginç kılan şey; Gezegen X’in, 2015 TG387’’yi de diğer tüm
uzaktaki Güneş Sistemindeki nesneler gibi aynı şekilde etkilediği görülmesi. Bu simülasyonlar, Güneş
Sistemimizde çok büyük başka bir gezegenin olduğunu kanıtlamaz, fakat orada büyük bir şeyin olabileceğine dair
daha fazla kanıt sunar.”
Bu Gezegen X’e dair açıklama, diğer ve daha küçük nesnelerin yörüngelerine şekil vermesinin tek açıklaması olarak
Caltech’li matematikçiler tarafından tespit edilen Gezegen 9’a dair daha önce yapılan açıklamayı takip etmekte.
Bu nesne, ekibin bilinmeyen cüce gezegenleri ve Planet X için devam eden arayışın bir parçası olarak keşfedildi. Bu,
Güneş Sistemindeki uzak nesneler için bugüne kadar yapılmış en büyük ve en derinine inceleme.

Gizemli nesne, güneşin çekim alanı içindeki şimdiye kadar tanımlanan en uzak nesnelerden bir tanesi.
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2015 TG387’yi ilk olarak 2015 Ekim ayında Hawaii’deki Mauna Kea’nın tepesinde bulunan Japon Subaru 8 metrelik
teleskopta gözlemlediler.
2015 TG387’nin yörüngesini belirlemek için, daha sonra Şili’deki Carnegie’deki Las Campanas Gözlemevi’ndeki
Magellan teleskobu ve Arizona’daki Discovery Channel teleskobu ile 2015, 2016, 2017 ve 2018’de gözlemler
yapıldı.
2015 TG387’nin periheliona ulaştığı gökyüzündeki konum, 2012 VP113, Sedna ve bilinen diğer birçok uzak
trans-Neptün nesnesi ile benzerdir, bu da bir şeyin onları benzer yörünge türlerine ittiğini göstermektedir.
Bu keşif, Washington DC’deki Uluslararası Astronomi Birliği’nin Küçük Gezegen Merkezi (Minor Planet Center)
tarafından açıklandı.
Çeviren: AylinER
https://www.msn.com/en-us/news/technology/have-scientists-finally-found-proof-of-planet-x-unusual-orbit-of-an-object-two-and-ahalf-times-further-from-the-sun-than-pluto-suggests-the-presence-of-a-tenth-world-in-the-solar-system/ar-BBNPQjv?ocid=se

Beynimizdeki Film Editörü : Hipokampüs
Hipokampüs, sürekli, devamedegiden yaşamı, hafızada anı olarak saklamak için parça parça uygun
“sahneler”e bölüyor.

AKSİYON! Yeni bir çalışmada, hipokampüs (mavi renkte) bir film izlenirken, başlayan ve biten filmin sahnelerinde
aktif halde gözükmekte.
Beyindeki hipokampüs, sürekli, devam edegiden deneyimlerimizin anı olarak saklanabilmesi için onları kesip,
kısımlara ayıran yaşamımızdaki film editörümüz olabilir. Bu fikir,“Forrest Gump” adlı filmi izleyen insanların
beyin taraması verilerini analiz eden yeni bir çalışmadan ortaya çıkmıştır.
Indiana’daki Notre Dame Üniversitesi’nden psikolog Gabriel Radvansky: “Bu tür bir araştırma, beynin bakış
açısından bir olayı tanımlamamıza yardımcı olabilmekte.”
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Hafıza ile ilgili pek çok laboratuvar testi, ayrı kısımlardan oluşmuş, farklı, donuk, sönük bilgi listelerini incelemeyi
içerir. Radvansky: “Ivır zıvır, ufak tefek şeyler (kelimeler, resimler, bunun gibi şeyler) ile ilgili çok fazla araştırma
yapıldı. Ancak, bu cazip ve ufak şeyler, insan beyninin genellikle işlediği, ele aldığı şey değildir. Akıl, karmaşık
olaylarla başa çıkmak için inşa edilmiştir.”
Gerçek hayata daha yakın,daha uygun bir yaklaşım olması açısından, araştırmacılar, daha büyük bir projenin bir
parçası olarak daha önce toplanan beyin görüntüleme verilerini kullandılar: Bu veriler deneklerin MRI beyin taraması
sonucu toplanmıştı ve bu tarama sırasında, deneklerden 15 kişinin “Forrest Gump” adlı filmi ve 253 kişinin Alfred
Hitchcock’un televizyon dizisini “Bang! Öldünüz!” adlı dizisini seyretmeleri istenir ve 16 gözlemciden oluşan ayrı
bir gruptan da, her iki yapımı da izlemeleri ve bu filmlerde bir olay bitip, diğer olay başladığını düşündüklerinde
düğmeye basmaları istenir.
Her ikisi de Cambridge Üniversitesi’nde bilişsel nörobilimci olan Aya Ben-Yakov ve Rik Henson, eldeki verilerle,
katılımcıların beyin aktivitelerini 16 gözlemcinin işaret ettiği geçiş noktaları ile karşılaştırdılar. Hafıza ve
navigasyon için önemli olduğu bilinen hipokampus olarak adlandırılan beyin yapısınin, bu geçiş noktalarında
özellikle aktif olduğu görülür. Araştırmacılar, hipokampüsün aktivasyonunu tüm filmler süresince
incelediklerinde, filmleri izleyenlerin hipokampüsleri, filmlerde bir olaydan diğerine geçildiğini belirttikleri
anda (olayların geçiş noktalarında) en aktif şekilde olduğunu gözlemlerler.
Ben-Yakov, bu sonucun aslında oldukça çarpıcı olduğunu ve bu kadar güçlü ve açık olmasını beklemediğini dile
getirir.
Bu geçişler, her zaman hikayede yeni yerlere veya zamanlara atlamayı içermiyordu.. Forrest Gump filmindeki
başroldeki Forrest’in bir bankta sessizce oturmasıyla böyle bir sınır filmin başlangıcında , Forrest’ın birdenbire,
“Merhaba benim adım Forrest. Forrest Gump” şeklinde ünlü selamını vererek de olabiliyordu… Hipokampüs,
Forrest’ın bankta oturma sahnesini; konuşmadan önce ve sonra şeklinde iki parçaya ayırmış olabilir.
Araştırmacılar, bu tür bölümlerin, bilginin hafızaya kaydedilebilecek ayrı parçalara aktarılmasına yardımcı
olabileceğini sanıyorlar.
Ben-Yakov: “Elbette filmler sadece ilk elden deneyimleri anlatır. İnsanların kişisel olarak olaylarda yer aldığında
hipokampusun nasıl davrandığı tam da net değil. Amacımız gerçek hayatı anlamak..”
Çeviren: AylinER
https://www.sciencenews.org/article/how-your-brain-film-editor

İlk Defa Kan Hücrelerinden, Gelişmemiş İnsan Yumurtaları
Üretildi
Hepimiz bebeğin oluşumunu biliriz: Sperm ve yumurta buluşur, moleküler bir sihir meydana gelir ve tek bir hücreden
bir insan meydana gelir.
Peki bu işin tek yolu bu mudur?
10 yıldır bilim insanları bildiğimiz üreme tanımını yeniden yapabilme yarışı içindeler. Nobel ödülü kazanmış bir
tekniğe dayanarak, deri veya kan hücresini diğer hücre tiplerine-bunların arasında bir nesli diğerine bağlayan hücreler
de bulunuyor- döndürebilecek gizli kodu titizlikle deşifre ediyorlar.
Eğer başarırlarsa, bulgular gerçekten akıllara durgunluk verecek cinsten: tek bir basit kan alımı veya yanaktan
alınacak tahlil örneği ile bilim insanları bu hücrelerin kimliklerini yok edebilir ve gerçek sperm veya yumurta
hücrelerine dönüştürebilirler. Kısırlık geçmişte kalabilir. Yaşları kaç olursa olsun kadınlar çocuk sahibi olabilirler.
Hatta bilim insanları, bir gün bir erkeğin deri hücresinden yumurta, bir kadının deri hücresinden ise sperm elde
edilebileceğine inanıyorlar.
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Açık olmak gerekirse henüz o noktada değiliz. Her ne kadar bilim insanları uzun süredir, iPSCs denilen deri
hücresinden kök hücreye uzanan serüven üzerinde çalışıyor olsalar da, yeni çıkan bu kök hücrelerin olgunlaşmamış
yumurtalara dönüşümünü takip etmek ürkütücü bir bilmece. Daha büyük bir bilinmez ise, olgunlaşmamış
yumurtaların biyokimyasal orkestra-yani olgunlaşma- içinde nasıl adım adım geliştirileceği ve böylelikle spermi
kabul etmeye hazır hale geleceğidir.
Ama Harward Üniversitesi’nden kök hücre biyoloğu Dr George Daley buna çok yaklaştığımızı düşünüyor. 2017
yılında Daley şöyle dedi: “ Son gelişmeler kesinlikle çok açık ve nefes kesici.” Diğer bilim insanları ise çözümün
yakın olabileceğini ve hatta bir-iki yıl içinde bile gerçekleşebileceğini düşünüyorlar.
Haklıydılar. Geçen hafta Science da yayımlanan bir araştırmada, bir Japon çalışma grubu, insan kan hücrelerini
olgunlaşmamış yumurtalara dönüştüren bir formül duyurusunda bulundular. Fare yumurtalık hücrelerinden üretilen
suni bir rahim yardımıyla, insan hücreleri DNAlarında değişime uğradı.
Sonuçta oluşan yumurtalar, olgunlaşmış yumurtalar gibi değiller ve henüz insan embriyosu yaratmak üzere
döllenemezler.
Çalışmada yer almayan, Brown Üniversitesi’nden Dr. Eli Adashi: “Ama yine de bunun muhteşem bir adım olduğu
yadsınamaz. Bunun bir insanda ne kadar zor olduğu dikkate alınırsa, bu yeni çalışma bir nevi buzları kırdı
denebilir.”
Laboratuvarda Üretilen Farenin Kuyruğu
iPSCs üretmek için bir farenin kuyruğundan aldığı hücreleri kullanan, Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Mitinori Saitou
önderliğindeki bir çalışma grubu, belirli adımları ve bu hücreleri primordiyal(ilk) üreme hücrelerine dönüştürecek
molekülleri açıklığa kavuşturdular. Bu üreme hücreleri gelişimlerinin o kadar başındalar ki, hala yumurta veya
sperme dönüşebilecek aşamadalar.
Bundan sonrası çok vurucu: Araştırmacılar bu primordiyal hücrelerini, gerekli ortamı ve belki de olgunlaşmış ve tam
gelişmiş yumurta hücrelerine dönüşebilmek için gerekli moleküler bilgiyi de sağlayan fare yumurtalık hücrelerinin
kozasının içine koydular. Tarihte ilk defa yumurta hücreleri bir beden dışında üretildi.
Daha sonra yumurtalar, 8 sağlıklı fare yavrusu üretmek üzere döllendiler ve nihayetinde de kendi yavruları da oldu.
Çalışmayı takip eden iPSCsnin yaratıcısı Shinya Yamanaka, ekibi “dahi”ler olarak nitelendirdi.
Ama fare ve insan arasında köprü kurmak muammaydı. Ekibin suni yumurtalığı, cenin farelerden toplanan dokular ile
yapıldı. Benzer bir kuvözü insan cenin dokusundan yaratmak hem kullanılabilirlik hem de etik açıdan sıkıntılıydı.
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Faremsi Yaşam Beşiği
Aynı ekip tarafından geçen hafta rapor edildiği üzere, işin esas varmak istediği nokta insan-fare hibriti yaratmak.
Bu sefer, dişi bir insandan alınan kan hücrelerinden başlayarak, ekip yeniden primordiyal üreme hücreleri yaptılar.
Sonra bu hücreleri dikkatlice, fare cenin yumurtalık dokusundan yapılan ve canlı bir Petri kabı işlevi gören beşiğin
içine yerleştirdiler.
Ekip çok büyük bir itina ile 4 ay boyunca hücreleri büyüttü. Suni yumurtalık içine yerleşmiş olan hücreler yavaşça
tüm genetik yapılarını yeniden şekillendirmeye başladılar.
Sonunda kan hücreleri tamamen yeni bir şeye dönüştüler: oogonia. Bunlar, insan embriyolarının hamileliğin ilk 3
ayında geliştiği olgun yumurtaların öncüleri.
Bu bulgular ilk defa olarak, insandan elde edilen iPSCslerin üreme hücrelerine dönebileceğinin kanıtı oldular.
Sonraki Adımlar
Bu demek değildir ki, yakın zaman içinde laboratuvarda üretilmiş olan bebekler hayatımızda olacaklar.
Stanford Üniversitesi’nden Dr. Henry Greely: “Bence bu önemli bir adım. Ama yine de kök hücrelerden elde
edilen yumurta ve spermlerin kullanılabilir olmasından önce atılması gereken pek çok adımdan bir tanesi. Şu
ana dek insan yumurtası ile bunun ötesine geçilememişti ama henüz bu bir yumurta bile değil.”
Yazarların hem fikir olduğu en büyük gizem ise şu: Neden fare primordiyal üretim hücreleri suni yumurtalık içinde
tam olgunluğa erişiyorken, insan hücrelerinden yapılanlar erişemiyorlar? Çok büyük olasılıkla fare ortamı, insan
yumurtalarının olgunlaşması için gerekli tüm sinyalleri ve besinleri sağlayamıyor- bu süreç insanlarda doğumdan
ergenliğe kadar uzanan son derece uzun bir süreç.
Gelecekteki çalışmalar son önemli aşama için bir strateji ve mekanizma keşfetmek zorunda kalacaklar:
olgunlaşmamış oogania ları olgun yumurta hücrelerine dönüştürmek.
Bundan daha büyük bir engel daha var: Kandan üretilen yumurta hücresinin normal olarak işlediğini tam olarak
kanıtlayabilmek için, onu döllemek ve büyümesine izin vermek gerekir; hatta belki nefes alan bir bebek olacak kadar
yaşamasına izin vermek.
Eğer bu deney tüylerinizi diken diken ediyorsa, yalnız değilsiniz. Saitou ve ekibi sınırı geçtikleri taktirde
karşılaşacakları etik sonuçların gayet farkındalar. Ekip, laboratuvarda yetişmiş fare deneylerini maymunlar üzerinde
tekrarlamayı planlıyorlar.
Laboratuvarda yetiştirilmiş embriyolar, hastalık riskini ortadan kaldıracak ya da doğuştan gelen özellikleri arttıracak
gen düzenlemesi için mükemmel bir alt başlık olabilirler.
Montana Devlet Üniveristesi’nden Renee Reijo Pera, “bilimkurgu üreme geleceği” üzerine spekülasyonlar ne kadar
parlak yada distopyan olursa olsun, henüz pek yakın bir gelecekte değiller. Nihai hedef ise çok basit: Kısırlıktan
muzdarip hastalara yardımcı olmak.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://singularityhub.com/2018/10/02/human-immature-eggs-made-from-blood-cells-for-the-first-time/
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Sağlıklı Beslenmeye Çalışan İnsanların Yaptığı En Büyük 11 Hata

-Sağlıklı yemek çok karmaşık değildir. Ancak, insanlar, beslenme uzmanlarının ve doktorların sıklıkla
gördükleri birkaç hata yapmaktalar.
-Yiyeceklerinizi seçerken, kalite ve miktarın dikkate alınması gerekir.
-Karbonhidratlar düşmanınız değildir ve “kepek ekmeği her zaman dostunuz” değildir, bu yanlış bir kanıdır.
Ne kadar sağlıklı ara öğün yerseniz yiyin ya da ne sıklıkla egzersiz yaparsanız yapın, birçok insan sağlıklı beslenme
konusunda aynı hataları yapıyor.
INSIDER dergisi, Boston Tıp Merkezi’nde Beslenme ve Kilo Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Caroline Apovian ve
BÜ Tıp Fakültesi profesörü, Whitney Stuart, MCN, RDN, LDN, kayıtlı bir diyetisyen-beslenme uzmanı ve Whitness
Nutrition’ın sahibi ve ünlü beslenme uzmanı ve “Kadın Sağlığı Smoothie (Sıvı Meyve Püresi) Büyük Kitabı”nın
yazarı Lisa DeFazio ile “insanlar neyi yanlış yapıyorlar da sağlıklı kalamıyorlar?” konusunu görüştü.
İşte size sağlıklı yiyelim darken yapılan en büyük hatalar:
1. Buğday ekmeğinin içeriğini okumadan en iyi seçenek olduğunu düşünmek
Apovian, çoğu zaman insanların tam buğday ekmeğini seçerken, hem beyaz, hem de tam buğday ekmeğinin aynı
miktarda kaloriye sahip olduğunu fark etmediğini söylüyor. Ama kalori, dikkate alınması gereken sadece bir
faktör.
Şunu iyi hatırlayın; tüm buğday ekmekleri eşit şekilde üretilmemiştir. Stuart, beyaz veya tam buğday arasında
karar verirken, içeriğindeki malzemelere bakmamızı öneriyor. Etiketlerin “buğday” yerine “tam
buğday” yazdığından emin olun ve şeker, buğday unu veya rafine beyaz un içeren ekmeklerden kaçının.
Stuart, genel olarak, tam buğday ekmeğinin genellikle beyaz ekmeklerden daha fazla besin maddesi içerdiğini, ancak
etiketlerin dikkatlice okunmasının da önemli olduğunu söylüyor.
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2. Hafta içi çok dikkatli yerken, hafta sonları kendinizi şımartmak için aşırı şekilde yemeyin
Apovian’a göre; yemeğinizi kısıtlamak bir noktada bizi yiyeceklere aşırı düşkün hale getirebilir.Hafta sonları,
özellikle aşırı yemeğe eğilimliyizdir.
Apovian, INSIDER’e verdiği demeçte: “Tüm hafta boyunca çok sıkı şekilde kontrol ettiğiniz kalorileri,Cuma ve
Cumartesi geceleri kontrolsüz şekilde yiyerek geri alabilirsiniz.”
Stuart, haftasonu bunu önlemenin yolunun, içinde yemek olmayan planlar yapmaktan geçtiğini söylüyor ve
şunu öneriyor: “Pazar günü ağır bir brunch ve mimosa Sunday (brunch sırasında ya da sonrasında tercih
edilen içki) içmek yerine arkadaşlarla bir yoga dersine katılabilirsiniz. Eğer planlarınızı değiştiremiyorsanız,
zihninizi, sahip olamayacağınız şeyler yerine sahip olabileceğiniz şeylere odaklamak bir sonraki en iyi şey.”
3. Aynı yiyecekleri tekrar tekrar yemek
Sağlıklı şekilde yemeye çalışırken, aynı şeyi tekrar tekrar yemenin tuzağına düşmek çok kolay. Stuart, bu hataları
yapan birçok danışana rastlamış ve onlar sadece tavuk, brokoli veya tatlı patates gibi “güvenli” olduklarını
düşündükleri yiyecekleri devamlı tüketiyorlarmış.
Stuart: “Bu, kusursuz bir plan gibi görünse de, kendimizi çeşitli yiyeceklerden mahrum bırakmak sıkıntılara ve
nihayetinde aşırı ve çok yemeğe yol açabilir. Neyse ki, sağlıklı yemek için sonsuz seçenekler olduğu için bu
sorunu düzeltmek kolay.”
4.Egzersiz ile alınan kalorilerden kurtulabileceğinizi düşünmek.

Apovian’a göre, kötü bir diyeti egzersiz ile halledemezsiniz ve kalorileri hesaplayıp sonra onlardan kurtulmak için
egzersiz yapmak pek de işe yaramıyor. Bu, egzersiz yapmayı bırakmanız gerektiği anlamına da gelmez. Sadece,
egzersizi istediğiniz herhangi bir şeyi yemek için bir araç olarak düşünmemelisiniz..”Nasıl olsa egzersiz yapar bu
kalorilerden kurtulurum” düşüncesi işe yaramayabilir.
Ancak, düzenli egzersiz vücudunuzun daha fazla kalori yakmasına yardımcı olabilir. Stuart şunu ifade ediyor:
“Zaman içinde, fazlaca çalışarak yapılan kuvvete ve güçlenmeye dayalı antrenman, kas yapınızı
güçlendirmeye ve daha verimli bir şekilde kalori yakmak için metabolik hızınızı artırmanıza yardımcı
olabilir.”
5. Spor etkinlikleri-antremanlardan sonra aşırı yemek
Vücudumuza antrenmanlar için enerji yüklemesi, yakıt alması önemli. Ancak, gelişen teknoloji,protein shakeler
çubuklar ve tozları (supplement türleri) gerçekte yaptığımızdan daha fazla kalori tüketmemiz gerektiğine bizi
inandırmakta.
Bazı antrenmanlarda diğerlerine göre daha fazla kalori yakarız ama çoğu insan için, antreman öncesi ya da
sonrası atıştırmalar ve yemek muhtemelen aşırıya kaçan bir durumdur. Stuart, çok sıkı çalışıp da yaktığınız
kalorileri hemen yiyerek tekrar almanızı engellemenin en iyi yolunun; yemek zamanlarına antremanları
koymak olduğunu dile getiriyor.
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6-Salataları yüksek kalorili salata soslarıyla süslemek
Salata büfesinden aldığınız tepeleme yemek, üst malzemesini, doğru sosları aldığınız sürece iyi fikir olabilir.
DeFazio: “Salata üzerinde ranch (bir çeşit salata sosu-ekşi krema yada buttermilk, mayonez ve taze soğan içerir) veya
mavi peynir gibi yüksek kalorili malzemeler koymak, sağlıklı bir öğle veya akşam yemeyi yemenizi engelleyebilir.
Bu soslar, bir salataya yaklaşık 500 kalori ekleyebilir ve onu yüksek yağ içerikli bir yemek yapar. Bu tarz
sosların yerine balzamik salata sosu kullanın.”
7. Tüm karbohidrat tüketimini kesmek ve sadece protein ve sebze yemek
Önceki INSIDER’ın yayınladığı hikayede, karbonhidratların meyveler, tahıllar, sebzeler ve süt ürünlerinde
bulunabilecek şekerler, nişastalar ve lifler olduğu (yani sadece ekmek ve makarnaların karbonhidrat
olmadığı) dile getirilmişti. Yüksek karbonhidrat içeren tonlarca başka yiyecekler mevcuttur.
DeFazio, insanların karbonhidratı kesip bunun yerine sadece protein ve sebze tüketme stratejileri ile sıklıkla
karşılaştığını ve bunun da genellikle kötü sonuçlandığını söylüyor.
DeFazio: “İnsanlar kilo vermek ya da sağlıklı beslenmek istediklerinde “karbonhidrattan uzak
duruyorum”diyorlar. Bu durum birkaç gün sürebilir bir kaç günden sonra, kan şekeriniz düşer ve karbonhidrat
tüketmeme kararınıza bir son verirsiniz. Karbonhidratlar kilo aldırmaz, ama açlık ve aşırı yemek öldürür!”
DeFazio, tamamen karbonhidratı kesmek yerine, kahverengi pirinç, fasulye, kinoa, tatlı patates ve meyve gibi
daha fazla besin değerine sahip karbonhidratları yememizi öneriyor.
8. Alkolü ciddiye almamak
Sağlıklı yemek harika, ama sağlıklı bir vücut için sağlıklı içecekleri tüketmek de önemlidir. DeFazio’nun sağlıklı bir
şekilde yemek yiyen insanlarda yaygın olarak gördüğü bir hata da tonlarca içki tüketmeleri..
DeFazio: “İnsanlar, bira, şarap, margarita vb. şeylerdeki kalorileri unutmuş gözüküyorlar. “Kaloriler,
içeceklerden de geliyor.
9. Kalorilerin bir anlamı olmadığını düşünmek
İnsanların kaloriler hakkında birkaç masala inanıyorlar. DeFazio: “Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda,
insanların yaptığı bir hata da bir günde kaç kalori ihtiyacı olduğunu ve yedikleri gıdalarda kaç kalori olduğunu
bilmemeleri. 100 kalorili bir makarna ya da princin nasıl olduğunu görmek için bir kalori uygulaması (aplikasyonu)
kullanabilirsiniz ve yediğiniz şey, bir torba cipsten sağlıklı olsa bile, porsiyon kontrolü, sağlıklı şekilde kiloyu
korumak için gerekli.”
Kaloriler önemlidir, ancak nihayetinde, yediğiniz şeyin kalitesi ve miktarına odaklanmak daha önemli.
Yemeğinizi daha dikkatli seçmeniz, daha iyi kararlar almanıza ve sağlıklı bir yeme alışkanlığınızı bir angarya
değil, bir alışkanlığa dönüştürmenize yardımcı olabilir.
10. Tüm kalorilerin aynı olduğunu düşünmek
Kalori, kaloridir. Ama kalori bir yemeğin sadece bir yönüdür. Başka bir deyişle, bir gıdadaki kalori miktarı, o
gıdanın ne kadar besleyici olduğunu belirlemez.
Stuart’a göre; kalorilerin kaynağına dikkat etmek önemlidir. Stuart, kalorileri kaynaklarını öncelik sırasına
göre sınıflandırmamız gerektiğini ve öncelikle de sebzeleri listenin başına yerleştirmemizi öneriyor..
Stuart: “Sebzeler, düşük kalorili, yüksek hacimli, bu yüzden sebzeyi fazlaca yediğimizde dolgunluk hissine
sahip oluyoruz, tok hissediyoruz ve bu da diğer şeyleri az yememizi sağlıyor.”
11. Porsiyon büyüklüğüne dikkat etmemek
Birçok insan, porsiyonun boyutuna dikkat etmeyip, kalorileri saymaya odaklanır. Ancak, porsiyon kontrolü, sağlıklı
şekilde kiloyu korumak için gereklidir. Çünkü, tok ve aç olduğunuzu vücudunuza öğretmeye yardımcı olabilir.
Çeviren : AylinER
https://www.thisisinsider.com/common-healthy-eating-mistakes-2017-8
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Bir Asteroid mi Geliyor?
NASA’nın ‘Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi’nin Bütçesi Aniden 150 Milyon Dolara Yükseldi!
Pek çok ulusal gazete manşet yapmadı ama NASA’nın “Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi” için önerilen
bütçe 90 milyon dolar arttı!

Ulusal bütçemizin halihazırda maksimize edildiği bir zamanda, bu kadar para harcamak tuhaf bir şey gibi görünüyor.
Aşağıda göreceğiniz gibi, “Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi” sadece iki yıllık bir kuruluş ve asteroitler gibi
yeryüzündeki nesnelerin oluşturduğu tehditleri takip etmekten sorumlu. Söylemeye gerek yok ama eğer dev bir
asteroit aniden gezegenimize çarparsa, bu, modern zamanların en büyük felaketi olur ve hayatta kalanların
yaşamlarında o çarpmadan sonra radikal farklılar olacaktır.
Dolayısıyla, tehdit gerçek! Ancak, son yıllarda NASA halka yakın tehditlerin olmadığına dair güvence
vermişti. Peki, bu şimdi değişti mi?
Bu özellikle ilgilendiğim bir konu ve “NASA’nın asteroit savunma programı” ile ilgili bir Politika makalesi
gözüme çarptı…
Trump yönetimi, NASA’nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi için bütçeyi, 60 milyon dolardan 150 milyona
kadar üç katı artırdı ve tamamen ihtimal dışı olsa da insanlığın felaket sayılacak ölçüde bir asteroit çarpmasına
karşı bir şekilde hazırlıklı olmadığına dair kaygıları olduğunu öne sürdü ve bu sebepten dolayı bütçede artırım
yaptığını söyledi.
Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde, yeni bir ulusal dünyaya yakın nesnelere karşı hazırlıklı olma stratejisi ve
aksiyon planı yayınladı ve bu aksiyon ve eylem planının amacı; bir felaketi önleyebilecek potansiyel yollara
katkıda bulunacak bir dizi kurumu harekete geçirmek.
Öncelikle, endişelenecek bir şey yoksa, neden 90 milyon doları bunun için kullanıyoruz?
İkincisi, öngörülebilir bir gelecek için hiçbir felaket olmayacaksa neden felaketi önleyecek potansiyel yollara katkıda
bulunabilecek bir dizi kuruma takviye yapıp, onları harekete geçirdiğimiz yeni bir plan yapıyoruz?
Bir şeyler pek doğruymuş gibi gözükmüyor..
NASA’ya göre, orada, gökyüzünde 140 metre veya daha fazla boyutta olan 25.000’den fazla asteroit var. Ve genel
olarak potansiyel bir tehdit oluşturabilecek yaklaşık bir milyona dünyanın yakınından geçen nesne mevcut.
Bu yüzden, böyle bir felakete hazırlıklı olmak kesinlikle mantıklı ve NASA 2016 başında “Gezegen Savunma
Koordinasyon Ofisi”ni kurdu…
Gezegenlerarası asteroitin yarattığı kıyamet olduğunda, NASA buna hazırlıklı olmayı planlıyor.
Uzay ajansı bu hafta, dünyaya yakın geçen nesnelerin nesnelerin (NEO’ların) tespit edilmesi ve izlenmesi için
bir müdürlük oluşturduğunu açıkladı.
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Bilim kurgu fimlerindekileri andıran bir ismi olmasının yanında, gezegeni vurabilecek asteroitlerin potansiyel
olarak ölümcül etkisinden kurtulmak için çok çaba sarf eden yeni Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi,
dünyanın yörüngesine yakın geçen ve güneşin yörüngesi etrafındaki asteroitleri ve kuyruklu yıldızları bulmak,
nitelemek için NASA tarafından finanse edilen tüm projeleri denetlemekle görevlendirildi.
Bir zamanlar, bu yeni ajansın temel görevlerinden birinin, potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri
“yönlendirme”nin bir yolunu bulması olduğu bildiriliyordu…
Ofis, ayrıca, uzun vadeli gezegen savunma hedefleri geliştiriyor. Bunlar, tehdit edici nesneyi rotadan ve
Dünya’dan uzaklaştırabilecek “asteroid yönlendirme”yi de içeriyor. Bu, ayrıca, Avrupa Uzay Ajansı’nın ilgisini
çeken bir program. NASA, en kötü senaryo için hazırlanıyor.
Uzay ajansı: “Müdahale mümkün olmasa bile, NASA FEMA’ya (Federal Acil Durum Acil Durum Yönetimi)
müdahale operasyonlarını bilgilendirmek için etki zamanlaması, yeri ve etkileri konusunda uzman girdi sağlayacaktır.
Buna karşılık FEMA, atmosferik girişin veya Amerikan toplumuna etkilerin sonuçlarıyla ilgili hazırlık ve müdahale
planını ele alacaktır.”
Bugün, “Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi” eski Hava Kuvvetleri subayı Lindley Johnson tarafından
yönetiliyor ve son zamanlarda Politico Dergisine milletimiz için büyük bir asteroid etkisinin ne anlama geleceğini
anlattığı söyleniyor.
Sorunu daha fazla incelediğimizde, 100 metrenin üzerindeki bir boyuttaki nesnenin bile etkisinin etkilerine baktık.
Etki sahası bir metropolitan bölgenin yakınında olsa, bu, tarihimizde ele aldığımız her şeyden daha büyük bir felaket
olurdu. Dolayısıyla, aradığımız eşik,NASA’nın sponsor olduğu bir araştırmaya dayanarak 140 metreye kadar düştü.
Bu kadarının etkisi bile,ulusumuz ve refahı için varoluşsal bir tehdit olurdu.
Bir kez daha şunu soralım: NASA, ufukta büyük bir tehdit olmadığından emin olsaydı, bu kadar yaygara
koparır mıydı?
Acaba bize tamamen dürüst olmamaları mümkün mü?
Çeviren : AylinER
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-17/asteroid-coming-nasas-planetary-defense-coordination-office-budget-suddenly-spikes

Karadelikler

Stephen Hawking’in “Büyük Sorulara Kısa Cevaplar” adlı Son Kitabına Yayın Öncesi Bir Bakış
Yazan: Stephen Hawking
Karadelikler bilgileri yutuyor mu, yoksa “tüyler (hairs- kara deliğin sınırında olay ufkunda yer alan fotonlar
)” olarak adlandırılan sıfır enerjili parçacıkları bir şekilde saklıyor mu?… Stephen Hawking, ölümünden önce bu
özlü yazıda yer alan yeni fikirler üzerinde çalışıyordu.
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Kütleçekiminin olmadığını ve uzay-zamanın tamamen düz olduğunu varsayın… Bu tamamen hiç bir nitelik
barındırmayan, özelliği olmayan bir çöl gibi olurdu. Böyle bir yer iki tür simetriyesahiptir. İlk simetriye öteleme
simetrisi denir. Çölde bir noktadan diğerine geçtiysen, hiçbir değişiklik farketmezsin. İkinci simetri, rotasyon
simetrisi. Çölde bir yerde durup etrafta dönmeye başlarsanız, baktığınızda gördüğünüz şeylerde bir fark
görmezsiniz. Bu simetriler, ayrıca, herhangi bir maddenin yokluğunda “düz” uzay-zamanda da bulunurlar.
Biri bu çöle bir şey koyarsa, bu simetriler kırılmış olur. Diyelim ki; çölde bir dağ, bir vaha ve bazı kaktüsler olduğunu
varsayalım, farklı yerlerde ve farklı yönlerde farklı görünecektir. Aynısı uzay zamanı için de geçerlidir. Biri
nesneleri uzay-zaman içinde ele alırsa, öteleme ve rotasyon simetrileri kırılır. Nesnelerin bir uzay-zaman içine
yer alması, çekim kuvveti üreten bir şeydir.
“Karadelik”, çekim gücünün güçlü olduğu, uzay zamanının şiddetli biçimde büküldüğü ve simetrilerin de
kırılmasının beklendiği bir uzay-zaman bölgesidir. Bununla birlikte, karadelikten uzaklaştıkça, uzay-zamanın
bükülmesi daha az olur. Karadelikten çok uzakta, uzay-zaman, “düz” gibi görünür.
1960’lı yıllarda, Hermann Bondi, A. W. Kenneth Metzner, M.G. van van Burg ve Rainer Sachs, herhangi bir
maddeden uzaktaki uzay-zamanın, “süper translasyonlar-ötelemeler” olarak bilinen sonsuz bir simetri
koleksiyonuna sahip olduğuna dair gerçekten de kayda değer bir keşif yapmışlardı. Bu simetrilerin her biri, “süper
translasyon yükü” olarak bilinen korunan bir miktar ile ilişkilidir. “Korunan miktar”, bir sistem geliştikçe
değişmeyen miktardır. Bunlar daha bilindik korunmuş miktarların genellemeleridir. Örneğin; uzay-zaman, zamanda
değişmezse, enerji korunur. Uzay-zaman, uzayda farklı noktalarda aynı görünürse, momentum korunur.
Süper translasyonlarla ilgili dikkat çeken şey; karadelikten çok uzakta sınırsız sayıda “korunmuş miktarın”
olmasıdır. Bu korunma yasaları, kütleçekimi fiziğine olağandışı ve beklenmedik bir bakış açısı kazandıran
yasalardır.
2016 yılında, birlikte çalıştığım Malcolm Perry ve Andy Strominger’la birlikte, bu yeni sonuçları ilgili korunmuş
miktarlarıyla, bilgi paradoksuna olası bir çözüm bulmak için kullanmaya çalıştım. Kara deliklerin üç ayırt edici
özelliklerinin kütleleri, yükleri ve açısal momentumları olduğunu biliyoruz. Bunlar uzun süredir anlaşılan klasik
bilgiler. Ancak, karadelikler bir de “süper translasyon yükü” taşır.
Yani belki de karadelikler, düşündüğümüzden çok daha fazlasıdır. Kel ya da sadece üç tüyü yok, aslında, çok
miktarda supertranslasyon tüyü (hair: karadeliğin sınırındaki olay ufkunda yer alan fotonlar) var.
Bu süper translasyon tüyü (kara deliğin sınırında olay ufkunda yer alan foton), karadeliğin içinde ne olduğu
hakkında bazı bilgileri kodlayabilir. Bu süper translasyon yükleri muhtemeldir ki tüm bilgiyi kapsamaz, ancak,
geri kalanı, henüz iyi anlaşılmamış olan, süper rotasyonlar (halâ pek anlaşılmayan) adı verilen aşırı hız yükleri
tarafından bazı ek ilgili simetriler ile ilişkili ek korunmuş miktarlar hesaplanabilir. Eğer bu doğruysa ve karadelik
hakkındaki tüm bilgiler “tüyler (karadeliğin sınırındaki olay ufkunda yer alan fotonlar)” ile anlaşılabilir, o
zaman belki de bilgi kaybolmaz. Bu fikirlerimizi, en son yaptığımız hesaplarla onayladık. Strominger, Perry ve ben,
bir lisans öğrencisi olan Sasha Haco ile birlikte, bu süper rotasyon yüklerinin herhangi bir karadeliğin
entropisini hesaba katabildiğini keşfettik. Kuantum mekaniği burada işler ve bilgi karadeliğin yüzeyi olan
ufukta depolanır.
Kara delikler, halâ genel kütleleri, elektrik yükleri ve olay ufkunun dışında dönen spinleri ile karakterize edilir.
Ancak, olay ufkunun kendisi, karadeliğin içine düşen şeyin bu üç özelliğin ötesinde anlatılması için gereken bilgileri
içerir. İnsanlar halâ bu konularda çalışıyorlar ve bu nedenle “bilgi paradoksu” çözümsüz kalıyor. Ama ben bir
çözüme doğru ilerlediğimiz konusunda iyimserim.
Yazan: Stephen Hawking
Çeviren: AylinEr
https://www.newscientist.com/article/mg24032002-000-sneak-peek-at-hawkings-last-book-brief-answers-to-the-bigquestions/amp/?__twitter_impression=true
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İçimizdeki Hayaletler
Genomlarımızın içinde saklı, tamamen bilinmeyen türlerin izleri var. Catherine Brahic araştırıyor;

Atalarımız hakkında birçok şekilde bilgi ediniyoruz. Kemikler neye benzediklerini anlatıyor. Dişler beslenme
şekillerini gösteriyor. Araç gereçler, çanak çömlekler, sanat eserleri ve diğer eserler kültürleri hakkında hikâyeler
taşıyor. Ardından, on yıl önce, ilk antik genom sıralandı ve geçmişimize tamamen yepyeni bir pencere açarak daha
derin anlayışları vadetti.
Bu önemli gelişme, Neandertallerin insanlarla çok samimi olduğunu ortaya çıkardı. O zamandan beri, genetikçiler,
geçmişteki karşı türlerin oynaşmalarının kanıtı için daha fazla fosil araştırıyorlar. Çalışmalar hayal kırıklığına
uğratmadı. Ancak ilgi çekici bir şekilde, beklenmedik bir şeyi ortaya çıkarmaya başladılar: genomların içinde daha
önce varlığından hiç haberdar olmadığımız atalarımızın işaretleri gizlenmekte. Genetikçiler onlara ‘hayaletler‘ adını
veriyor.
Bu eski homininlerin (insansı, insana benzeyen) fiziksel bir kaydı yok – kemik yok, aletler yok, arkeolojik kalıntı
yok. Yine de, diğer homininlerin fosillerinde ve yaşayan insanlarda bıraktıkları genetik kod, türümüzün nasıl
süregeldiğine ve dünyanın o zamanlar neye benzediğine dair derin ve eşi görülmemiş anlayışlar sunuyor.
Hücrelerimizin her birinin, soyu tükenmiş türlerden genetik kod parçaları içerebileceği fikri, on yılı aşkın süredir
ortalıkta dolanmakta. Daha sonra, 2008 yılında, Almanya Leipzig’deki Max Planck Evrimsel Antropoloji
Enstitüsü’nden Svante Pääbo ve ekibi, binlerce yıllık Neandertal kemiklerinden, dizilebilecek kadar büyük
miktarlarda DNA ana hattı çıkardılar. Bu, Homo sapiens‘in Neandertallerle (Homo neanderthalensis) çiftleşmiş olup
olmadığını anlamak için açık bir yöntem sağladı. Bu yöntem için basitçe, yaşayan insanların DNA dizilimlerinde,
farklı biçimdeki Neandertal mutasyon kalıpları aranıyor. Bu karşılaştırmalı çalışmalar, ilk insanların gerçekten de
Neandertallerle çiftleştiğini ortaya koymuştur ve sadece bir kez de değil. Güncel tahminler, Afrikalılar dışındaki
herkesin genomlarının %2 ila %4 arasında Neandertal olduğu yönünde.
Beklenmedik oynaşmalar
Ortada, 700.000 yıllık evrimle birbirinden ayrılmış, açıkça farklı iki tür vardı. Ancak cinsel eğilimlerinin kalıntıları
bugün yaşayan insanların çoğunluğunun DNA’sında ele geçirildi. Dahası, yakın zamanda atalarımızın sadece
Neandertallerle çiftleşmediği ortaya çıktı.
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Pääbo, Neandertal genomunu dizme işini bitirmek üzereydi ki, masasının üstüne Sibirya’daki Altay dağlarından gelen
bir koli bırakıldı. Koli bir parmak kemiğinin küçük bir parçasını içeriyordu. Parça 30.000 ila 50.000 yaşındaydı ve
başka bir Neandertal’dan olduğu sanılıyordu. Ekibi büyük bir sürprizle karşılaştı. DNA analizi, tamamen yeni bir
arkaik insan grubunu ortaya çıkardı. Şimdi Denisovalı’lar olarak adlandırılan bu grup 500,000 yıl önce
Neandertallerle ortak olan bir atadan ayrılmıştı.
Modern insan genomları ile yapılan karşılaştırmalar, iki türün melezlendiğini bir kez daha gösterdi. Genetik
çalışmalar bunun Avrasya’da gerçekleşmiş olduğunu göstermekte. Ayrıca, Denisovalı’ların Sibirya’dan Güney Doğu
Asya’ya kadar uzandığını ve genlerinin en az birinin, modern Tibetliler’e yüksek irtifada yaşamaları için yardım
ettiğini ortaya koyuyor. Atalarımızın diğer homininlerle melezleştiği fikri bir zamanlar reddedildi. Şimdi ise insana
benzeyen belli belirsiz her şeyle çiftleşmişler gibi görünmeye başlamakta.
Denisovalı’lar neredeyse hayaletler: varlıklarına dair elimizde fiziksel olarak o parmak kemiği ve birkaç tane öğütücü
diş hariç hiçbir şey yok. Daha sonra 2016 yılında, Orta Doğu’da 14.000 ila 3400 yıl önce yaşamış 44 kişinin
genomlarından elde edilen gerçek bir hayalet ortaya çıktı. Onların DNA’sı, 45.000 yıldan fazla bir süre önce bölgede
yerleşik olan eski H. sapiens‘lerin ayrı bir grubunu gösteren genetik işaretçiler taşıyordu. Bu nüfusun üyeleri artık
Bazal Avrasyalılar olarak biliniyor ve merak konusu olmaktalar. Halen modern Avrupalılar’da bulunan DNA’ları,
ırklarının Neandertallerle karışımını belli eden işaretlerin hiçbirini göstermemektedir. Bu bir sürpriz olarak ortaya
çıktı çünkü eski insanlar 60,000 yıl önce Afrika’yı terkettikten hemen sonra Neandertallerle çiftleştiler. Ve bu olay,
bugün yaşayan Afrika kökenli olmayan genetik mirasa sahip tüm insanların ortaya çıkmasına neden oldu.
Buna getirilebilecek en olası açıklama, bu göçten kısa bir süre sonra, bir grup insanın izole hale gelmesi ve geri
kalanların Neandertallerle birleşmesi ve çiftleşmesidir. “Hoşunuza gidecekse, bu üçüncü bir dallanmadır” diyor
Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nden Chris Stringer – Bu dal, Afrika’da kalan insanlardan ve Avrasya, Avustralya
ve nihayetinde Amerika kıtalarına kademeli olarak yayılan insanlardan farklı bir daldır.
Bazal Avrasyalı’lara ait bilinen bir fosil olmadığı için, şimdilik neden izole edildiklerini söylemek mümkün değil.
Belki de diğer gruplardan uzakta yerleştikleri yerden dolayıdır. Ya da belki kültürel farklılıklar geliştirdiler. Her iki
şekilde de, bu hayaletler, binlerce yıllık dönemde insanlığın geri kalanıyla karışmamıştı. Bu süre farklı genetik
işaretler evrimleştirecek kadar uzun bir süre.
Bazal Avrasyalılar araştırması, insanlık tarihine yönelik zengin içgörülerin sadece DNA’dan toplanabileceğini
gösterdi. Ancak, Neandertal ve Denisovalılar çalışmalarında olduğu gibi, çalışmalarda fosilden DNA elde etmeye bel
bağlanmaktadır ve bu büyük bir zorluk oluşturmaya devam etmektedir. DNA zamanla aşınmaya uğrar, bu yüzden
DNA’ları eski kemiklerden çıkarmak özel fosiller ve özel yetenekler gerektirir, özellikle de sıcak iklimli bölgelerde
binlerce yıl gömülü olarak kalan fosiller bu grupta değerlendirilebilir. Ancak, 2000’lerin ortasında, genetikçiler başka
bir yaklaşımı tartışmaya çoktan başlamışlardı. Diğerleri ile birlikte, Los Angeles California Üniversitesi’nden Jeffrey
Wall, ve şu anda University College London’da bulunan Vincent Plagnol, modern insanın DNA’sındaki soyu
tükenmiş popülasyonları işaretlemenin basitçe akıllı istatistikler kullanarak mümkün olabileceğini öne sürdü.
Bu konudaki yaygın fikir, tüm DNA’nın binlerce yıl biriken rastgele mutasyonlara maruz kalması ve nesilden nesile
aktarılmasıdır. Modern popülasyonlardaki mutasyon modellerine bakılarak, her zamanki H. sapiens modeliyle
uyuşmayan segmentleri tespit etmek mümkündür. Bunların, insanlarla çiftleşmeden önce, binlerce yıl boyunca kendi
türümüzden ayrı olarak evrimleşen popülasyonlardan geldiği varsayılmaktadır. Daha sonra istatistiksel modelleme,
iki grubun ne zaman çiftleştiği ve diğer popülasyonun atalarımızdan ne kadar farklı olduğu hakkında tahminler
üretebilir.
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Geçtiğimiz birkaç yılda bu yöntemleri iyileştirmek ve Afrika’ya (türlerimizin doğum yeri ve hakkında çok az şey
bildiğimiz tarihi bir dilimin geçtiği ortam) uygulamak için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Bu yeni araştırma, kıtadaki
en az bir antik hayaletin varlığını ortaya çıkardı.
Afrika Neandertalleri?
Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden Josh Akey, Pennsylvania Üniversitesi’nden Sarah Tishkoff ve diğerleri,
modern Afrikalıların genomlarını sıralamak ve analiz etmek için yıllarını harcadılar. Bu modern Afrikalılar derin
köklere sahip gruplara mensuplar. Aralarında Kamerun’dan Baka avcı-toplayıcıları, ve Tanzanya’dan Hadza ve
Sandawe yer almakta. Bu genomlar içinde, başka bir hominin türünden geldiği görülen DNA parçaları buldular.
Çünkü bu DNA sadece Afrika halkının soyunda bulunduğundan (hiçbir Avrasyalıda bulunmamakta), hayalet türler H.
sapiens ile 60,000 yıl önce Afrika dışına yapılan göçün ardından melezlenmiş olmak zorundadır. Aslında, ekibin
hesaplamalarına göre, bu, muhtemelen son 30.000 yıl içinde gerçekleşti. Eğer doğruysa, bu büyük bir şey. Öyle ki,
yakın zamana kadar Afrika’da yanımızda yaşayan en az bir tane başka hominin türünün olduğu anlamına geliyor.
Akey’e göre, yakında yayınlanacak kanıtlar, sayılarının birden fazla olabileceğini gösteriyor.
Afrika hayaletleri, Neandertaller ve Denisovalılar gibi modern insanlardan evrimsel olarak farklı görünmektedir.
Akey, “Bu, Neandertallerin atalarının izlediği aynı Afrikalı popülasyondan geldikleri anlamına geliyor” diyor.
“Mesele şu ki, 700.000 yıl önce, Afrika’da modern insan soyundan ayrılan ve Afrika’yı terk eden, bizim de
Neandertaller olarak bildiğimiz bir popülasyon vardı. Aynı zamanda, Afrika’da bir başka ayrılma daha vardı,
onlar da bir nevi Afrika Neandertali oldular.”
Bu “Afrika Neandertalleri’nin” kimler olduğu tam bir sır. Stringer’ın 1970’lerde doktorası için çalıştığı bir fosilden
bir ipucu geliyor olabilir: Nijerya’dan Iwo Eleru kafatası. Yaklaşık 13.000 yaşında olan bu birey bin yıl kadar
takriben bazı insanların çiftçiliğe ilk başlamalarının hemen öncesinde yaşamıştı. Hatta modern ve ilkel özelliklerin
garip bir karışımına sahipti. Son zamanlarda Stringer ve Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden Katarina Harvati
kafatasının yeni bir analizini yaptılar ve yapılan bu analiz, onun yaşının gerçekten tuhaf olduğunu doğruladı.
“Aslında geç olanlardan ziyade erken sapiens fosillerine benziyor ve kesinlikle yeni Afrikalılar gibi
görünmüyor”, diyor Stringer. “Bizim öngörümüze göre bu, popülasyonu geri melezlenmiş (introgresyon) bir
Afrikalı’nın örneği olabilir.” Başka bir deyişle, ataları Afrikalı bir hayaletle çiftleşmiş bir insan olabilir.
Henüz, hiçbir antik Afrika hominininin genomu sıralanmadı, bu yüzden, bu hayaletin fiziksel kalıntıları hali hazırda
ortaya çıkarılmış olabilir. 2013 yılında Güney Afrika’daki dar bir mağara sisteminin içinde bulunan bir tür
olan Homonaledi hayalet olma adayıdır. Fosilleri yaklaşık 250.000 yaşında, ancak türlerinin ne kadar süre hayatta
kaldığını hiç kimse bilmiyor. Bununla birlikte, eğer sıkıştırılırsa Stringer başka bir şüpheli üzerinde bahse girerdi.
“Benim bahsim geri besleyicinin (introgressor) Homo heidelbergensis olduğu yönündedir” diyor.
Yayınlanmamış son kanıtlar, bu türün 300.000 yıldan daha az bir zaman önce varlığını sürdürdüğü yönünde. O
zamanlarda insanlar henüz ortaya çıkmışlardı.
Alternatif olarak, hayaletler, H. Sapiens‘in bir alt popülasyonu olabilirler. Yani başka topluluklardan uzun süre izole
olarak kalmış olabilirler ve böylece üyelerinin DNA’sının farklı işaretçiler kazanmasına yetecek kadar zaman geçmiş
olabilir. Tıpkı Basal Avrasyalılar gibi. Tishkoff, “100.000 yıl ya da daha fazla zaman önce, Afrika’nın farklı
bölgelerinde farklı anatomik olarak modern insan topluluklarının olduğu durumlar olabilir” diyor. “Ve bir noktada
birbirleriyle karışmış olabilirler ve de bazı popülasyonlar yok olmuş olabilir.”
Tishkoff, atalarımızın Afrika’daki diğer eski homininlerle çiftleşmemesinin şaşırtıcı olacağını düşünüyor. Bununla
birlikte, Afrika hayaletlerine dair kanıtların hala belirsiz olduğuna dikkat çekiyor: Afrika’nın popülasyon tarihi
hakkında çok az şey bildiğimiz için, kendisi ve meslektaşları dataları yorumlamak için birçok varsayım yapmak
zorunda kaldı. Tishkoff, “Bu, Afrika’da hibridizasyon-melezlenme gerçekleşmedi anlamına gelmez” diyor.
“Muhtemelen gerçekleşti. Bunu kanıtlamak gerçekten zor.” Birisi, bir Afrikalı fosilden çıkarılan DNA’yı
sıralayabildiğinde ve modern Afrikalılarda bulunan hayalet DNA’nın parçalarıyla karşılaştırabildiğinde, tartışma
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sonra erecektir. Bu bir meydan okumadır, ancak geçmiş on yılda gerçekleşen eski DNA’ların dizilişindeki ilerlemeler
göz önünde bulundurulduğunda, muhtemelen birisinin bunu çözmesi an meselesidir.
“Genetik, genel olarak, türlerimizi anlayışımızı değiştiriyor,” diyor, İspanya’daki Pompeu Fabra
Üniversitesi’nden Tomas Marques Bonet. “Bana göre, her şey Denisovalılar ile başlıyor: bir parmaktan DNA’yı
çıkarıp insana ya da Neandertal’e ait olmadığını bulduğumuzda (yüzü yok ve çok az diğer bilgilere
sahibiz), genetik ilk kez, paleontolojinin tamamen gözünden kaçırdığı bir şeyi aydınlattı..”
Şimdi ortaya çıkıyor ki Denisovalılar kendi hayaletlerine sahipti. Günümüzde Okyanusya ve Doğu ve Güneydoğu
Asya’da yaşayan insanlar, DNA’larının yaklaşık yüzde 5’ini Denisovalı’lardan miras almıştır. Bu genetik dizilimlere
daha yakından bakıldığında, Akey’in ekibi, hepsinin orijinal parmak kemik genomuyla aynı şekilde ilişkili olmadığını
keşfetti. Aslında, grup evrimsel olarak farklı iki Denisovalı popülasyonunun belirtilerini buldu. “Bu gerçekten
beklenmedik bir şeydi” diyor. “Aslında başka bir hayalet, başka bir Denisovalı soyu var.”
Bütün bu çalışmaların vurguladığı şey, istisnalar müstesna, ev sahibi toplumların binlerce hatta yüzbinlerce yıl
boyunca bölünmesi ve bölünen gruplarun yeniden buluşup eşleşmesi kuralıdır. Düzenli, çatallanan evrimsel ağaçlar
terk edilmek zorundadır. Akey, “Bir kağıt ve kalem al ve dalgalı çizgiler yapmaya başla” diyor. “İşte bu insanlık
tarihidir.” Daha temel bir seviyede, sahadaki çoğu kimse türler ve alt-türler terimlerini kullanmayı bırakıyor ve
bunun yerine gruplar ve popülasonlar hakkında konuşmayı tercih ediyor. Sonuçta, H. sapiens ve H.
neanderthalensisgibi farklı türlere ait bireyler, yaşayabilir soylar üretebilir anlamı çıkmaz.
Hayaletler ve hayalete yakın olanlar, antik dünyayı daha az yalnız bir yer haline getiriyor. Akey, “Bugün dünyaya
bakacak olursak, hominin türünün tek örneği biziz” diyor. “İnsanlar bunun her zaman olması gereken şey
olduğunu varsayıyorlar. Aslında, dünya çok da uzun olmayan bir zaman önce çok daha ilginç bir yerdi.”
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/mg24031992-600-traces-of-mystery-ancient-humans-found-lurking-in-our-genomes/

Gerçekten Ne Kadar Uykuya İhtiyacınız Var?
8 Saatin Sihirli Sayı Olduğunu Duymaya Alışkınız – İşte Gerçek

Hazırlayan Caroline Williams

Hepimiz 8 saatin iyi bir gece uykusunun sihirli sayısı olduğunu biliyoruz. Gerçekten öyle mi?
Kimse bu sayının nereden geldiğini bilmiyor. Anketlerde, insanlar, geceleyin 7 ile 9 saat arasında uyuduklarını
söylerler. Bu da 8 saatin neden bir kural haline geldiğini açıklayabilir. Fakat insanlar aynı zamanda, uykuda
geçirdikleri süreyi, olduğundan fazla gösterme eğilimindedirler.
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Los Angeles, California Üniversitesi’nde uyku eğitimi gören Jerome Siegel’e göre, 8 saatlik kuralın evrimsel
geçmişimizde herhangi bir dayanağı yoktur – elektriksiz yaşayan kabile kültürleri üzerine yaptığı çalışma ile bu
sürenin sadece 6 veya 7 saat olduğu sonucuna varmıştır. İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nden Derk-Jan Dijk “Ve
bu insanlar oldukça sağlıklı” diye ekliyor.
Yani belki 8 saat yanlış hedeftir ve sadece 7 saat uyku ile sağlıklı olabiliriz. 7 saat minimum gereken süre gibi
görünüyor. ABD’de yakın zamanda yapılan bir analiz, düzenli olarak az uyumanın; obezite, kalp rahatsızlığı,
depresyon ve erken ölüm riskini artırdığı ve tüm yetişkinlerin en az 7 saat uyumayı hedeflemesi gerektiği sonucuna
varmıştır.
Yakın zamandaki raporlar bu değerlendirmeye bakarak, uyku yoksunluğu ile ortalıkta dolaştığımızı belirtiyor gibi
görünüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD’li yetişkinlerin yüzde 35’inin gece 7 saatten az
uyuduğunu tahmin ediyor ve İngiltere’de yapılan bir anket ortalamanın 6,8 saat olduğunu ortaya çıkardı. Medya,
alışık olduğumuzdan daha az uyku aldığımızı yaygın bir şekilde belirtiyor. Bunun anlamı, sağlığımıza ciddi bir zarar
verdiğidir.
Herkes buna ikna olmuş değil. “Uyku, geçtiğimiz 100 yıl içinde değişmedi” diyor uyku bilim insanı Jim Horne. Bu
fikri yeni kitabı Sleeplessness – Assessing sleep need in society today(Uykusuzluk – Toplumdaki uyku ihtiyacının
günümüzde değerlendirilmesi) ile eleştiriyor. Bu, 1960 ile 2013 yılları arasındaki uyku üzerine yapılan bilimsel bir
literatür taramasıyla desteklenen bir kavramdır ve uyku süresi ile çalışmanın yürütüldüğü yıl arasında anlamlı bir
bağlantı bulunamamıştır.
Çalışmaların ortaya çıkardığı, ihtiyaç duyduğumuz uyku miktarının genlerimizden etkilendiği ve bireyler arasında
değişkenlik gösterdiğidir. Tam olarak hangi genlerin dahil olduğu tam anlaşılmamıştır, ancak 50.000’den fazla insan
üzerinde yapılan yeni bir çalışmada bulunan bir gen türünün, sahip olunan her bir kopyası için 3.1 dakikalık
uyku ilave ettiği ortaya çıkarıldı. İhtiyacınız olan uyku miktarı aynı zamanda yaşlandıkça da değişir. Bunu göz
önünde bulundurarak, ABD Ulusal Uyku Vakfı geçen yıl kılavuzlarını güncelledi ve yetişkinler için 7 ila 9 saatlik bir
aralığı tavsiye etti, ancak doğal çeşitliliğe açıklama getirmek için her iki tarafa 1 saatlik pay ekledi(tabloya bakınız).
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Peki sizin için ne kadarı yeterli? Yeterli miktar için genel bir kural olarak, sizi sabah uyandırması için bir alarm
saatine ihtiyaç duymamalısınız. Dijk ayrıca ne kadar uyuduğunuzu doğru bir şekilde kayıt altına almanız için elektriği
kestiğiniz zamanı not etmenizi öneriyor.
Tempe’deki Arizona State Üniversitesi’nden Shawn Youngstedt, örtünün altında kendinize daha fazla zaman
ayırmanın sağlığınız için iyi olabileceğini, ancak dikkat edilmesi gerektiğini ve “azı karar çoğu zarar” olduğunu
ifade ediyor. “Sağlıkla ilgili tüm davranışlar için en etkili olan bir nokta var gibi görünüyor. Uyku için bu
yaklaşık 7 saat gibi görünüyor.” Düzenli olarak 8 saat ya da daha uzun bir süre uyumak sizi mezara erken
götürebilir, diyor. “Genellikle, fazla uykunun ölümle bağlantısı az uykuya göre daha güçlüdür”.
Bunun neden böyle olduğu gizemini koruyor, uyurken çok az hareket ettiğimiz gerçeğine kadar indirgenebildi ve bu
hareketsizliğin sizin için kötü olduğuna dair bol miktarda kanıt yer almakta.
Ve eğer gün içinde aktifseniz, bu, çok önem arzetmeyebilir. Youngstedt, daha fazla uyuyan insanlar daha az egzersiz
yaptığı için olabilir, çünkü muhtemelen egzersiz için daha az zamanları olacak, önermesini yapıyor. Uzun uyku
ayrıca, depresyondan kalp hastalığına kadar her şeye bağlı bir bağışıklık tepkisi olan inflamasyonla da ilişkilidir. Ve
düşündüğünüz kadar uykuya ihtiyacınız olmayabilir, diyor Youngstedt. “Birçok kişi alışkanlıktan ya da can
sıkıntısından dolayı uzun süre uyur ve onların, hafif uyku kısıtlamalarına tahammül edebileceklerini gördük”
diyor. Öyleyse, az uyumayı ve nasıl hissettirdiğini deneyin.
Her gece birkaç saat uyku ile iyi olacağını iddia eden o bireylerden ne haber? Muhtemelen uyku mahrumudurlar,
ancak etkilerine alışmışlardır ve bu etkileri artık güçlü bir şekilde fark etmemektedirler. Aksi taktirde günün ilerleyen
vakitlerinde kısa bir uyku çekebilirler. Sadece çok az bir kısmımız, belki de yüzde 3’ten azımız, sorunsuz bir şekilde
4 ila 6 saat uyku ile yaşayabilir. San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden, Ying-Hui Fu ve meslektaşları,
doğuştan kısa uyuyabilen bir ailede özel bir gen buldular. Ekip, bu kısa uyku genini ifade etmek için fareler üzerinde
çalıştı. Kısa uyku genli fareler uyku yoksunluğunu daha çabuk iyileştirdiler ve uykunun REM uykusu olmayan
safhalarından, müdahale edilmemiş farelere göre daha çabuk geçtiler.
Ekip, bu gen türünün sirkadiyen saatin merkezindeki proteinlerle etkileşime girdiğini düşünüyor ve bir gün olumsuz
tarafları olmadan, genetik olarak daha kısa gece uykusunu gerçekleştirebileceğimiz olasılığını ortaya çıkarıyor. Bu
arada, çoğumuz için, çok az uyku ile bir şeyler yapmanın, şu ana kadar, fiziksel olarak imkansız olduğunu bilmek
rahatlatıcıdır.
Caroline Williams
New Scientist 28 May 2016
Çeviren ; Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/mg23030750-300-how-much-shuteye-do-ineed/?utm_medium=SOC&utm_source=Twitter#Echobox=1539985802

İLAÇLAR İŞ GÖR(/M)ÜYOR
Antidepresan kullanımı hızla yükselirken, çekişme bunların bir faydası olup olmadığı konusunda şiddetle devam
ediyor. Clare Wilson delilleri değerlendiriyor.
Londra’da yaşayan Suzy Barber, ‘’Kötü şeylerin olduğu bir yıldı’’ diyor. 2006’da erkek kardeşi intihar etti ve yakın
bir arkadaşı kanserden vefat etti. Barber, gazeteci olarak yaptığı işini kaybetti, ve bağımsız çalışma hayatı giderek
önemini yitirdi. Yapacak fazla şeyi olmayınca küçük problemlerle yaşamaya başladı.
‘’Her şey çok devasa görünmeye başladı’’ diye devam ediyor.
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Barber umutsuzluk ve kendinden tiksinme çamuruna saplandı. “Kendini bir şey yapmak için motive edemiyorsun
ve üretken olamıyorsun. Bu kendinden daha fazla nefret ettiğini gösteriyor. Ağır bir damlanın kenarında
sürekli sallanıyor gibi hissediyorsun.’’
Sonunda Barber doktorunun tavsiyesini kabul etti ve antidepresanlara başladı. Altı hafta içinde iyileşme yoluna girdi.

O, ‘’Tavsiyeler yardımcı oldu fakat, haplar etkisini gösterdi’’ diyor. “Muhtemelen hayatımı kurtardılar.’’
Global antidepresan kullanımı hızla yükseliyor. Barber’inki gibi hikayeler ilaçların yardımcı olabileceğine dair
rehberlik edici örnek oluşturuyor.
Gerçi insanlara kanca atan veya onları yaşayan ölülere çeviren ‘’mutlu haplar’’ın medya tarafından aforoz
edilmesinden beri, onlarsız ancak bir ay geçti. Bu arada uzmanlar ilaçların haklarında iddia edilen biyokimyasal
etkiler konusunda anlaşmazlık halindeler ve tartışma yan etkiler, geri çekme belirtileri, ve bağımlılık olasılığı gibi
konular hakkında şiddetle devam ediyor. O zaman, neye inanmamız gerekir ve eğer kullanacaksa bu hapları kim
kullanmalıdır?
Depresyon sıklıkla modern bir keyifsizlik hali olarak görülür fakat o melankoli, sinirsel çöküntü, veya bazen de
sadece ‘’sinir’’ gibi farklı adlarla hep bizimleydi. Doktorlar uzun bir süre çok az yardımcı olabildiler, fakat
1950’lerle birlikte ilk ilaçlar ortaya çıkmaya başladı. Bunların arasında önde gelenler trisiklik olarak adlandırılan
antidepresanlardı. Bunlar idealden daha düşük yapıda olup kilo alma ve sersemlik gibi yan etkileri vardı. İntihar riski
olan insanlara bunu vermenin kendisi de, çok fazla olmayan bir aşırı doz kullanımı bile ölüme sebebiyet
verebileceğinden dolayı, ayrıca bir riskti. Bunlar genellikle çok siddetli vakalar için ayrılmıştı.
1988’de Prozacin’in piyasaya sunulması ile işler değişti.O, seçici serotonin gerialımı önleyicisi (SSRI) olarak bilinen
ve serotonin olarak adlandırılan beyin sinyal molekülü seviyelerini yükselterek çalışan ilaç sınıfının ilk örneğiydi.
Prozac önceki kuşak ilaçlardan daha emniyetliydi, daha az yan etki ihtimali vardı, ve günde sadece bir defa
alınmalıydı. Satışlar hemen uçuşa geçti.1990’da soluk yeşil ve beyaz kapsüller Newsweek’in kapak sayfası oldu.
Hatta psikiyatrist Peter Kramer 1993’te yazdığı ‘’Prosac’ı dinlemek’’ adlı kitabında bu kapsüllerin hastalarını
‘’normalden daha iyi’’ hissettirdiğini yazdı.
Prozac’ın başarısıyla diğer firmalar daha başka SSRI’lar ve diğer bir beyin kimyasalı olan noradreline’i yükselten ve
SNRI’ler olarak adlandırılan ilaçları geliştirmek için yarışa girdiler. Kullanıldıkları şartlar anksiyete, panik atak, ve
saplantı-zorlantı bozukluğunu ( obsessive-compulsive disorder) da içine alarak genişledi.
Bugün yaklaşık 40 antidepresan bulunuyor ve bunlar çoğu batı ülkelerinde reçetelere en çok yazılan ilaçlar.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın yaptığı araştırmaya göre 2000 ve 2015 arasında üye olan 29 ülkede
yazılan reçete sayısı ortalama ikiye katlandı.
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Birleşik Krallık Milli Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) göre, 2015 -2016’da İngiltere’deki her 10 yetişkinden birine bu
ilaçlardan reçete yazıldı.Birleşik Devletler’deki Sağlık İstatikleri Milli Merkezi de benzer rakamları veriyor.
Bazıları için antidepresan kullanımındaki yükseliş, mental sağlık problemlerini sarmalayan utanma hissinin düşüşte
olduğu ve daha fazla insanın tıbbi yardım aramaya hazır hale geldiğine dair güzel bir işaret, fakat bu hikayeyi herkes
kabul etmiyor.
Başlangıç olarak, SSRI’ların serotonin yetersizliğini tamir ederek çalışması fikrini getiren ‘’kimyasal dengesizlik’’
teorisinde uzun zamandır boşluklar bulunuyor. İlaçlar beyin hücreleri arasındaki birleşme yerlerindeki serotonin
seviyelerini yükseltiyor, fakat depresyondaki insanların diğer insanlardan daha düşük serotonine sahip olduklarına
dair tutarlı bir delil yok. Hatta, SNRI’lerin noradrenaline’deki bir dengesizliği düzelterek çalıştığına dair daha da az
delil var.
KLİNİK DEPRESYON NEDİR?
Düşüşler ve yükselişler normal bir hayatın parçalarıdır.O zaman, üzüntü ne zaman bir hastalık olur?
Doktorlar depresyonu iki haftadan uzun süren ısrarlı düşük ruh hali, artı şüphe duygusu ve kendinden nefret etme
duygusu olarak tanımlıyorlar. Midlands Partnership NHS Foundation Trust, UK’den Nick Stafford, ‘’Bu insanlar
hep enerjisiz oluyor ve alışageldikleri şeylerden zevk alamıyorlar. Bu psikolojik belirtiler sıklıkla iştahta
değişiklik veya uyumakta zorluk gibi fiziksel belirtilerle birlikte görülüyor. Bu insanlar ortak bir şekilde
sabahları zihinlerinde fırıl fırıl dönen dert dolu düşüncelerle uyanıyor’’ diyor.

Dünyanın en çok yazılan antidepresanları, sanatsal yapılara bile ilham verdi.
Esrarlı mekanizma
Bu, ilaçlar işe yaramıyor anlamına gelmiyor.En şüpheci olanlar bile antidepresanların psikolojik etkileri olduğunu
kabul ediyor.Bu kişiden kişiye değişiyor fakat çoğu, duygularında hafif bir ıslaklık – sakinleşme gibi bir duygu olarak
tarif ediyor.Kendisine Citalopram adlı bir SSRI yazılan Barber, ‘’Bu yolun sonunu uzaklaştırmak için yeterliydi.O
zaman bu, benim ihtiyacım olan şeydi: herşeyin birazcık daha düz olması.’’ diyor.
Gerçi acaip bir şekilde ilk dozun üzerinden geçen günler, hatta saatler içinde bu düzleşmenin çabucak
gerçekleşmesine rağmen, depresyonun kendisi, sanki insan eski halini yeniden öğreniyormuş gibi birkaç hafta
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geçinceye kadar hafiflemiyor.Antidepresanların nasıl çalıştığına dair bir alternatif açıklamaya göre bunlar haftalar
alan yeni beyin hücrelerinin büyümesini arttırıyorlar.
Bunların esrarlı mekanizmalarının üstünde ayrıca kaç tane insanın antidepresanlardan faydalandığı tartışması da
var.Bu tartışma, 1990’larda Harvard Tıp Okulu’nda bir psikolog olan Irving Kirsch ile başladı. O, başlangıç olarak
antidepresanlara karşı hiçbir itirazı olmadığını ve bazen onları psikoterapi müşterilerine tavsiye ettiğini söylüyor.
Kirsch bazı hastalık vakalarında insanların faydalı olmayacağı bilinen ilaçları alması sonrası açıkça aklın madde
üzerindeki gücü sayesinde esrarlı bir iyileşme sağlayan plasebo etkisini çalışıyordu.Antidepresanların onyıllardır
antibiyotikler gibi yazılan genel ilaçlardan çok daha fazla plasebo etkisi olduğu biliniyordu.Kirsch ve arkadaşları
antidepresanların plasebo tabletleri ile karşılaştırıldığı bir çok denemeden sonuçları alınca, plasebo tabletleri alanların
üçte birinin kayda değer iyileşme gösterdiğini buldular.Bu beklenen şeydi.Klasik plasebo etkisinin yanı sıra bu,
denemenin bir parçası olarak doktorlarla konuşma için harcanan ilave süreden, veya kendiliğinden gelen
iyileşmelerden kaynaklanabilirdi.
Şaşırtıcı olan şey, antidepresan alan insanların plasebo alanlara göre birazcık daha fazla iyileşme ihtimali
göstermesiydi.Hazmetmesi zor olan ise buna göre Barber gibi insanların, hapların beyindeki biyokimyasal etkilerine
gerek kalmadan, meditasyondan sonra kendini daha iyi hissetmesiydi.
Kirsch’in sonuçları kıyameti kopardı.O, ‘’Bu çok tartışmalı’’ diyor.O zamandan beri kendi grupları ve diğerleriyle
çeşitli analizler yaptılar.Sonuç olarak şimdi bazı klinik klavuzlar meta-analizlerin daha büyük fayda önerdiği şiddetli
depresyonu olanlara sadece meditasyon tavsiye ediyorlar.Uysal ve orta derecedeki depresyon için 2009’da Birleşik
Krallik doktorlarına başlangıç için konuşma terapileri teklif etmeleri söylendi.(Aşağıdaki depresyonu tedavi etmek
için diğer yollar bölümüne bakınız)
Fakat bunlar her derde deva ilaç değiller ve NHS’de böyle bir tedavi pek çok ayı alabilir.Pratikte Birleşik Krallık ve
diğer bir çok yerde haplar sıklıkla görülen bir şekilde hala başvurulacak ilk adres.
DEPRESYONU TEDAVİ ETMEK İÇİN DİĞER YOLLAR
Uysal veya orta derecedeki depresyon için diğerlerinin arasından Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda
klavuzları bilişsel davranışsal terapi gibi konuşma terapilerini tavsiye ediyorlar.Alkolü kesme, düzenli uyku ve
fiziksel olarak daha faal olmak gibi hayat tarzı değişikleri de ayrıca yardımcı olabilir.Midlands Partnership NHS
Foundation Trust, UK’den Nick Stafford, ‘’İnsanlarda genel olarak iyi fiziksel egzersizlerin pozitif etkisi hakkında
bir anlayış eksikliği var’’ diyor.Şiddetli depresyonu olan insanlar için gidilecek son yer elektrokonvülsif
(elektrokasılmalı) terapi: beyni anestezi altında elektrik şoklarına maruz bırakmak.Bunun çok etkili olduğu
düşünülüyor fakat sıklıkla hafıza kaybına sebep oluyor.Ketamine bazlı yeni ilaçlar önümüzdeki bir kaç yılda piyasada
bulunabilir olacak.Bir anestezik olarak geliştirilmesine ve dinlendirici bir ilaç olduğu söylenmesine rağmen doktorlar
tek bir enjeksiyonun şiddetli depresyonu yatıştırabileceğini ve faydalarının aylar sürebileceğini buldular.
Son zamanlarda yapılan bir araştırma antidepresanlar hakkında yapılan eleştirilerin sonuç olarak yanlış
konumlandırıldığını söylüyor.Nisan ayında The Lancet, Oxford Üniversitesi’nden psikiyatrist Andrea Cipriani
tarafından önderlik edilen o zamana kadarki en büyük analizi yayınladı.Bu, 21 en yaygın antidepresanı ve yayınlanan
ve yayınlanmayan ve 100.000 den fazla katılımcı ile yapılan 500 den fazla milletler arası denemeyi kapsıyordu.Her
ilaç için insanların antidepresanlardan sahte haplara göre daha fazla fayda elde etmesi daha muhtemeldi.Etkinin
boyutu değişiyordu, fakat çoğu ilaç plasebolara göre yüzde 50 daha fazla etki üretiyordu.Sonuçlar geniş bir ölçüde,
tartışmayı ‘’uykuya yatırmak’’ şeklinde rapor edildi.İş bundan çok uzakta.Mesela Kirsch, yazarların ilaçların
yararlılığını ölçmek için yanlış bir ölçü kullandıklarını söylüyor.
430

Depresyon, Hamilton Depresyon Skalasında 0 ila 52 arasında depresyon şiddetiyle artan bir rakamı veren bir soru
çizelgesi ile değerlendiriliyor.Antidepresanlar insanların pozitif cevap verme şansını gerçekten arttırıyor.Gerçi Kirsch
ilaçları alanların plasebo tableti alanlara göre Hamilton Skalasında ortalama 2 puan daha fazla bir düşüş gösterdiğine
işaret ediyor ve ‘’Bu oldukça küçük bir etki boyutu’’ diyor.
Kaliforniya’da Stanford Üniversitesi’nden ve Lancet analizi yürütücülerinden olan John Ioannidis, ‘’Fakat en azından
ölçülebilir bir etki var.Bardağın yarısını boş veya dolu olarak görebilirsiniz’’ diyerek karşı çıkıyor.
Ve Imperial College London’da bir psikiyatrist olan James Warner, ortalama etkinin cevaplardaki büyük farklılığı
sakladığını söylüyor ve ’’Ortalama cevaplara bakmak, hiç cevap vermeyenlerle çok iyi cevap verenleri aynı düzleme
ütülüyor’’ diyor.
Bütün ilaçlarda olduğu gibi potansiyel faydalar risklere karşı değerlendirilmelidir.İnsanların cevap vermesindeki
büyük farklılık yan etkiler için de geçerli.Daha eski antidepresanlara göre daha az nahoş olmalarına rağmen Prosac
gibi daha yeni hapların istenmeyen yan etkileri uykusuzluk, telaşlılık, ve cinsel arzu (libido) kaybını kapsıyor.Bunlar
ayrıca şiddetsel ve intiharla ilgili daha alarm verici reaksiyonları da tetikleyebilirler, fakat bunların ender olduğu
düşünülüyor.Hatta UK’da Bangor’daki Hergest Ünitesi’nde bir psikiyatrist olan ve bu etkilerin tanıtımını yapan
David Healy bu ilaçları şiddetli derecede şüpheci veya geçmiş depresyonlarında ilaçlara iyi cevap verenlere hala
tavsiye ediyor.’’İnsanların ilaçların risklerle geldiğini bilmeleri lazım, fakat onlar faydalı da olabilirler’’ diyor.
Pek çok doktor antidepresanların denemeye değer olduğunu düşünüyor, ve onların kullanımı eğer yan etkileri çok
kötüye giderse her zaman durdurulabilir.Warner, ‘’Her klinisyen risk fayda denklemini dengeleyecek ve bunu
hastasıyla tartışacaktır’’ diyor.
Fakat iş bu kadar basit olmayabilir.Bazı antidepresan kullanıcıları ilacın durdurulmasıyla ortaya çıkan ve aylarca
süren anksiyete, uykusuzluk, baş dönmesi nöbetleri gibi reaksiyonları rapor ediyorlar.Bu ‘’geri çekme belirtileri’’ne
neyin sebep olduğu bilinmiyor fakat, uzunca bir süre SSRI’ların verildiği hayvanlar buna beyinlerindeki serotonin
reseptörlerinin sayısını azaltarak, ve böylece serotonin seviyelerini sabit tutarak cevap veriyorlar.Akla yatkın bir
şekilde insanlar SSRI’ları almayı durdurdukları zaman serotonin işaretlemesi çok düşüyor ve belirtileri tetikliyor.
Genel tavsiye, antidepresan dozlarını yavaşça azaltmak şeklinde.Kendisi gibi etkilenenlere yardım etmek için ’’Geri
Çekimi Konuşalım’’ kampanyasını başlatan James Moore, ‘’fakat pek çok doktor bunu nasıl yavaşça
yapabileceklerini bilmiyorlar ve bazı antidepresanlar buna izin verecek kadar küçük dozlarda satılmıyor.’’
diyor.Moore web sayfasını ziyaret eden pek çok insanın klasik geri çekim belirtilerini deneyimlediğinin görüldüğünü
ve onlara bunun orijinal hallerine dönüş olduğunun söylendiğini anlatıyor.
Lancet meta-analizinin çıkmasından sonra UK Psikiyatristlerin Kraliyet Koleji’nin başkanı olan Wendy Burn, Times
dergisine antidepresanları savunmak için bir yazı yazdı.Burada çoğu insan için geri çekim belirtilerinin iki haftadan
daha fazla sürmediğini belirtti.
Bu, eleştirileri alevlendirdi.UK Lincoln’da bir psikiyatrist olan Sami Timimi, ‘’Geri çekimin bir problem olmadığını
söyleyerek insanlara kendilerine gereksiz yere zarar vermeleri için cesaret vermekten dolayı sorumlu tutulabilirler’’
diyor.O, diğer 29 kişi ile birlikte kolejin şikayet komitesine bu yazının kolejin 800 den fazla insanla yürütülen kendi
araştırmasına ters düştüğünü yazdı.Bu araştırmada geri çekme belirtilerinin genellikle altı haftaya kadar sürdüğü ve
insanların dörtte birinin üç aydan fazla süren anksiyete yaşadığı bulunmuştu.Kolej, araştırma sonuçlarının
katılımcıların katılmayı kendi seçenler oldukları için ve kötü deneyim yaşayan insanların araştırmaya katılımının
daha muhtemel olmasından dolayı yanıltıcı olabileceğini belirtti ve araştırma sonuçlarını web sayfasından kaldırdı.
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Gerçek olan, geri çekim belirtilerinin ne kadar yaygın olduklarını bilmiyoruz.İlaç üreticileri tarafından ilaçları
piyasaya sürebilmek için yürütülen denemeler sonraları ne olduğunu araştırmak için değil, verimliliği ve tedavi
sırasında ortaya çıkan yan etkileri araştırmak için tasarlanıyor.
Herkes geri çekim belirtileri deneyimlemiyor.Mesela Barber gibi.Diğer bir kullanıcı, iş problemleri kendisini
depresyona ve anksiyeteye götüren Tom, ilaçları almayı bıraktıktan sonra kabus ve sersemlik yaşadı-şu anda sonuç
olarak bunlara değdiğini hissediyor.Moore, bir diğer aşırı durumda: Bir yıldır ilaç alımını durdurmak istiyor ve ilk
hapın dudaklarından hiç geçmemiş olmasını diliyor.
Geri çekim belirtileri problemi antidepresanların bağımlılık yaratıcı oldukları iddiasının ardında yatıyor.Bunu
değerlendirmek zor: Uzamış geri çekim belirtilerinin ne kadar yaygın olduklarını bilmiyoruz, ve evrensel olarak
kabul edilmiş bir bağımlılık tanımı yok.Cipriani antidepresanların bağımlılık yaratıcı olamayacağına inananlar
arasında, çünkü kullanıcılar aynı etkiyi almak için artagelen bir doza gerek duymuyorlar.Fakat Birleşik Devletler
psikiyatrisinin İncili olan DSM-5 bir kimseyi, eğer onun kullanımını durdurmakta zorluk çekiyorsa ve gerekli
olandan daha uzun süre alıyorsa bu maddeye bağımlı olarak tanımlıyor.Bu kötü geri çekme belirtilerine sahip
kimseler için geçerli olabilir.
East London Üniversitesi’nde bir psikolog olan ve şikayet mektuplarını imzalayan John Read, bir seçeneğin de
insanlara bağımlı olup olmadıklarını kendilerinin tanımlamalarına izin vermek olduğunu söylüyor.Read Yeni
Zelanda’daki 1800 halihazır ve eski antidepresan kullanıcısı ile yaptığı araştırmayı yayınladı.Yaklaşık dörtte biri
ilaçlarının bağımlılık yarattığını hissettiler.
İngiltere Halk Sağlığı tarafından gelecek sene ilaçların bağımlılığı hakkında yapılacak bir soruşturma bu probleme
ışık tutabilir.Tetkik, opioid ağrı kesiciler ve antidepresanlar gibi-bazı psikiyatristler hoşlanmasa bile- bağımlılık
yaratıcı olduğu kabul edilen ilaçları kapsayacak.Bu sırada Birleşik Krallık’taki başka bir problem ise depresyon için
kullanılan ilaçların ve diğer tedavilerin verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan deliller hakkındaki kurnazlıklar
(Aşağıda bkz. Kusurlu deliller?).
Bilimin bu konu hakkındaki kararsızlığı ile antidepresanlar bugün kullanımda olan en bölücü ilaç çeşidi olmaya
devam edecekler.İki tarafta aynı noktaya gelebilir mi? Moore’un gördüğü kadarıyla her ne kadar bu ilaçlar bazı
insanlara yardımcı oluyorsa da, riskler taşıyorlar ve bundan dolayı en iyisi, eğer mümkünse daha az şiddetli
hastalarda bunların alınmaması.Aksine bir çok psikiyatrist, bu ilaçların önce konuşma terapilerini denemeleri ve
yaşam biçimlerini değiştirmeleri için tavsiye verilmesi gereken spektrumun yumuşak huylu tarafındaki insanlara da
rahatça yazıldığını kabul ediyor.
‘’Denemeler ilacı almayı durdurduğunuzda ne olacağını öğrenmek için yapılmıyor’’
Aynı zamanda, antidepresanlardan gerçekten faydalanabilecek bazı şiddetli hastaların bu ilaçları alması uzayıp giden
bu işlerden dolayı geciktiriliyor.Midlands Partnership NHS Foundation Trust, UK’de bir psikiyatrist olan Nick
Stafford, ‘’Bazıları zihinsel bir sağlık problemi için ilaç almayı bir zayıflık veya kusur olarak düşünüyor.Cipriani
buna katılıyor.’’Eğer antidepresanların bir plasebo gibi olduğu mesajını verirseniz, mesaj depresyonun gerçek
olmadığı, her şeyin zihinde olduğu şeklinde anlaşılacaktır.Fakat bu bir hastalıktır’’ diyor.
Moore, ‘’Ben ilaçların yasaklanması için çalışmıyorum, onların geçerli bir rolü var.Fakat aile doktorları ve
psikiyatristler ilaçların zarar verme potansiyelini daha fazla tartışmalılar.Ben bir antidepresanın onlar için uygunluğu
konusunda yapılan başlangıç tartışmalarında hastaların bütün unsurları duymalarını istiyorum.Şu anda bu
yapılmıyor.’’ diyor.
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Clare Wilson, New Scientist için çalışan bir tıbbi raportördür.
KUSURLU DELİL
Pskiyatristlerin, terapistlerin, doktorların, araştırmacıların, ve hastaların anlaştıkları çok sık görülmez.Fakat
Haziran ayında profesyonel kuruluşlar ve akıl sağlığı için yardım kurumlarının bir koalisyonu Birleşik Krallık Sağlık
ve Bakım Mükemmelliği Milli Enstitü’süne (NICE) depresyonu tedavi etmek için kullanılan taslak klavuzu tekrar
yazması için ortak bir bildiri yaptı.Mevcut tavsiye 2009’da yayınlanmıştı, ve son taslak tavsiye edilen tedavilerdeki
mevcut durumu değiştirmeyecekti: Ana çözüm olarak ilaçlar ve internet ve telefon üzerinden bilişsel davranışsal
terapi.Fakat koalisyon üyeleri klavuzun kusurlu olduğunu iddia ettiler.
İSKONTOLU DELİL
Başlangıç için, yumuşak huylu, orta dereceli ve şiddetli depresyondan söz etmek yerine NICE, daha az şiddetli
depresyon ve daha çok şiddetli depresyonu da kapsayan yeni kategoriler öneriyor.UK Psikoterapi Araştırma Derneği
başkanı ve koalisyonun lideri Felicitas Rost, bunların klinisyenlerin veya hastaların deneyimlerine uymadığını
söylüyor.O, ‘’Başka hiç kimse böyle ayırımlarla gelmedi.Bu sistem güvenilir değil, araştırma toplumu tarafından
değerlendirilmedi ve Amerikan ve Avrupa klavuzlarından tamamen farklı olacak’’ diyor.
Fakat koalisyonun en büyük eleştirisi NICE’ın delile yaklaşımı için.O, sadece bir grup katılımcıya aktif içeriğin, ve
diğerine de bir plasebonun verildiği ve böylece herhangi bir değişikliğin aktif içeriğe bağlanacağı tıbbi delilin ‘’altın
standardı’’ olan, rastgele kontrol edilen denemeleri göz önünde bulunduruyor.
Bu yaklaşım, ilaçlardan alınan faydanın kayda değer olduğunu gösterme derecesinde anlaşmazlık olsa bile
antidepresanlar için işliyor (Bkz. Ana hikaye).Fakat psikoterapide işlemiyor.
Rost, ‘’Eğer bir terapistin beş hastası varsa, antidepresan değişmese bile her biriyle olan ilişkiler farklıdır.’’ diyor ve
psikolojik terapileri değerlendirmede diğer delil yollarının kullanılması gerektiğini savunuyor.Rost, ‘’Bunlar halen
tedavi alanlar için ülke çapında çalışan akıl sağlığı takımları tarafından düzenli olarak alınan depresyondan iyileşme
oranlarını ve insanlara aldıkları hangi tedaviyi faydalı görüp görmediklerini sormayı kapsıyor.’’ diyor.Essex
Üniversitesi’nden ve koalisyon bildirisinin ortak yazarı olan Susan Mc. Pherson, NICE’ın 2500 den fazla hastanın
sesini duyuran 93 çalışmayı çıkardığını buldu.Birleşik Krallık Milli Sağlık Servisi kurumlarının kanuna göre zihinsel
ve fiziksel sağlığa eşit öncelik vermesi gerekiyor.Fakat mesela epilepsi tedavi klavuzuna göre yapılan tedavi 10 yıl
sonrasına kadar veriyi kapsarken depresyon için bu, bir yıldan daha kısa.Rost, ‘’Benim için bu en önemli nokta’’
diyor.’’Depresyon bir uzun dönem hali, ve çalışmalarımızda bir tedavinin faydalı olduğunu göstermemiz gerekiyor.’’
Endişe şu ki, klavuz böyle delilleri dışlayarak tedaviyi ilaçlara ve daha kısa süreli psikolojik terapi formlarına doğru
yönlendiriyor.
Bir cevap istendiğinde NICE, ‘’komite klavuzu güncelleme sürecinde’’ diyerek özel başlıklara yorum yapmayı
reddetti.Kurum, Temmuz ayında ikinci bir konsültasyon kararı alarak olağan dışı bir adım attı.Tavsiyenin son
versiyonu yakında yayınlanacak.Moya Sarner
Çeviren : Emre Ümit TUNCEL
New Scientist 6/10/2018

EMPATİ – Acını Hissediyorum
Empati sağlıklı bir duygudur – ancak fazlası zararlı olabilir mi? Emma Young soruyor;

TANIA SINGER Budist bir keşişi bir fMRI makinesine sokan ilk kişi değildi. Fakat, sinirbilimciler beyinlerin
şefkatli ve önemseyici olduklarını varsayarak tarama yapıp, empatinin nereden geldiğini arıyorlar. Singer bundan
kaçınmanın yollarını arıyordu.
Dünyanın aşırı empatiden dolayı lanetli olduğunu çok az insan iddia eder. Ancak, başkalarının duygularını paylaşma
ve onların bakış açılarını alma kapasitemizin bizlere zarar verebileceğini keşfetmeye başlıyoruz.
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Başkalarının talihsizliklerine aşırı empati duymak, sadece hemşirelik gibi yüksek-maruziyetli mesleklerde olanlar için
bir sorun değildir.
Hepimiz, başkalarının acısını duymaktan dolayı zarar görebiliriz, bu da bizi daha kızgın, daha mutsuz ve daha hasta
hale getirir.

,

Neyse ki, doğru eğitim ile beyindeki empatinin kökenini bulmaya çalışmak, başkalarının duygularının bizi etkileme
miktarını ayarlayabileceğimizi de keşfetmemize neden oldu. Bu, bizi tüketmesine izin vermeden, karşı tarafı
önemseyerek her iki durumdan da yarar sağlamamıza imkân sağlayabilir.
Empati inkâr edilemez şekilde güzel bir şeydir. Başkalarının nasıl hissettiğini anlamak, yunuslar ve sıçanlar da dahil
olmak üzere artan sayıda hayvanda bulduğumuz bir bağlanma mekanizmasıdır. Atlanta, Georgia’daki Emory
Üniversitesi’nden primatolog Frans de Waal, diğerlerinin duygusal durumundan etkilenmenin, işbirlikçi bir tür olan
insanın, kendi evriminin en eski adımı olduğunu ileri sürdü.
Ancak bebeklerle dolu bir odada bulunan herkes için gizli tehlikeler görünür olacaktır. Eğer bir bebek ağlamaya
başlarsa, çok yakında hepsi ağlamaya başlayacaktır. Bebekler, kendi duyguları ile başkalarının duyguları arasındaki
farkı anlamamaktadır ve bu yüzden birinin hissettiği, hepsinin hissettiğidir. Olumsuz ve olumlu duygular benzer
şekilde virüs gibi yayılır. Benlik duygusu geliştikçe, diğer insanların duygularını kendi duygularımızdan ayırt etmeyi
öğreniriz. Ancak son zamanlarda çevrimiçi sosyal ağlardaki davranışlarımızı inceleyen çeşitli deneyler, duygusal
bulaşma riskinden tamamen muaf olmadığımızı gösteriyor.
Bunun nedeni, bizim ve başkalarının hissettikleri şeyler arasındaki ayrımın, beyinlerimiz için çok net olmamasıdır.
Singer ve meslektaşları 2004’te, University College London’da (UCL) bunu, 16 romantik çifti MRI tarayıcısına
sokarak gösterdiler. Gönüllülere sancılı bir elektrik şoku verdiklerinde, bu, fiziksel acıya tepki veren beyin
bölgelerinde ve aynı zamanda duygusal acıya ayarlı beyin bölgelerinde aktivite meydana getirdi. Ancak gönüllüler
sevdikleri birinin elektrik şoku aldığını gördüğünde, fiziksel ağrı merkezlerinde kayıtlı hiçbir aktivite yokken, duygu
bölgeleri havai fişek gibi aydınlanıyordu. Bunlar arasında göze çarpan alan, beyin ve beden arasındaki çok sayıda
koordinasyonun gerçekleştiği anterior insula idi.
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O zamandan beri yapılan pek çok diğer çalışma, gözlemlediğiniz acının fiziksel veya psikolojik olup olmadığını ayırt
etmeksizin, “acıya karşı empati” ağının var olduğunu doğruladı. “Temel prensip aynıdır,” diyor Singer.
Dahası, geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sadece samimi olduğumuz kişilerin acısını çekmediğimiz anlaşıldı. İlk ipuçları,
bakımevinde çalışanlar, hemşireler, psikoterapistler ve pediatristler gibi sık sık diğerlerinin stres ve acılarını ile karşı
karşıya olan bakıcılık mesleğindeki kişilerden gelmekte. 1990’ların başından bu yana, artan şekilde bir tür empati
tükenmişliği belgelenmiştir ve “ikincil travmatik stres” ve “temsili travmatiziasyon” gibi isimler verilmiştir.
Semptomlar arasında empati ve sempati hissiyatının azalışı, öfke ve kaygı artışı, ve daha fazla işe devamsızlık yer
almakta. Çeşitli çalışmalar, bu semptomları umursamaz bir tutum ile hastalarla ilişkilendirir, benlik
yitimi(depersonalizasyon) ve kötü bakım gibi.
Empati tükenmişliğinin, sürekli diğer insanların acıları ile çevrelenen insanları etkilemesi belki de şaşırtıcı değildir.
Ancak son zamanlardaki bir deneyin sonucu, empatinin karanlık tarafının herkes için sorun yarattığını öne sürüyor.
Bir başkasının acısını anladığınız ve acısına katıldığınız her an, acıya karşı empati ağını aktifleştirerek strese
girebilirsiniz.
Empati aşırı yüklemesi
Aşırı empati yüklemesinin gerçekleştiği muhtemel yerlerden biri işyeridir: iş arkadaşlarımızla günde 8 ya da 9 saat
vakit geçiriyoruz. Onlarla empati kurmaya yardım eden ve onların üzüntülerine yakalanmaya yardımcı olan ilişkiler
kuruyoruz. Son zamanlarda Louisiana’da hastane ve klinik sahibi olan ve işleten Ochsner Health System gibi bazı
şirketler, bulaşmayı sınırlamak için stressiz bölgeler kurmaya başladılar. “Havalandırma verimli değil” diyor
Ochsner’ın başkan yardımcısı Missy Hopson Sparks. Bu yüzden şirket, hastane katları da dahil olmak üzere,
iğneleyici konuşmaların ve hatta fısıldaşmaların yasak olduğu bölgeler belirledi. Kliniklerde moral yükseldi. Politika
şimdi şirket çapında uygulanıyor.

Singer’ın araştırması, duygusal bulaşmanın fiziksel etkilerinin, bazı insanlar için, üzüntü duyup duymadığını
bilmedikleri bir kişiyi gözlemlediklerinde bile geçerli olduğunu göstermektedir. Örneğin, 15 dakikalık bir TV haber
bültenini izleyen kişilerin daha sonra kaygı duydukları bildirildi ve kaygıları sadece uzun bir gevşeme egzersizi
sonrasında azaldı.
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“Empatik sıkıntı” yaşamaya daha az eğilimli olanlar için, bunu başka birinin sorunu olarak görmezden gelmek cazip
gelebilir. Ancak bu, öngörüsüz birşey, diyor İsviçre Cenevre Üniversitesi’nden Olga Klimecki. Gündelik hayatlarında
daha fazla empatik sıkıntı yaşayan insanların, kışkırtıldığı zaman saldırgan olma eğiliminde olduklarını söylüyor,
hatta “masum bir insana karşı bile” .
Bu durum, Buffalo’daki New York Eyalet Üniversitesi’nden Michael Poulin tarafından geçen yıl yayınlanan bir
çalışmayla desteklendi. Çalışmaya göre empati bizleri agresif davranmaya yönlendirebiliyor, özellikle de değer
verdiğimiz birinin kötü muameleye maruz kaldığını gördüğümüzde. “Acı çeken bir insanın sıkıntısını sanki
kendinmiş gibi yaşaman, son derece itici ve sevimsiz” diyor.
Bu noktadaki ironi, empati aşırı yüklenmesinin etkilerinin, empatinin içimizde evrimleştirdiği şeyleri altüst
edebileceğidir – karşılıklı yararlı işbirliğini. Poulin, “Empati yoluyla iletilen kısa süreli sıkıntı bile, yardım etme
arzusu kadar yardım durumundan kaçma arzusuna da yol açıyor” diyor. Avcı-toplayıcı olarak yaşadığımız
zamanlarda çok yararlı olan empati, anonim, kalabalık şehirler ve duygu yüklü medya içeriği ile karakterize edilen
modern bir dünyada bir yükümlülük olabilir.
Eğer bu doğruysa, bununla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz? Belki de, diyor Amsterdam’daki Hollanda Nörobilim
Enstitüsü’nden Christian Keysers. “Bazı insanlar kendi duygularını düzenlemede daha iyi iken, bazıları da
empati düzenlemede daha iyidir” diyor. Yapmış olduğu çalışmanın önerdiğine göre, doğduğumuz zaman sahip
olduğumuz empati miktarına sıkışıp kalmış değiliz, başkalarının stratejilerini de benimseyebiliriz.
2014 yılında, Keysers ve meslektaşları, empati için yeterli kapasiteye sahip olmadığı düşünülen psikopat tanısı
konmuş insanların, acı çeken insanların görüntülerini gördüklerinde nasıl tepki gösterdiklerini incelediler. İlk başta,
ekip ne hissedileceğine dair herhangi bir yönergenin olmadığı görüntüleri sundu. Gönüllülerin beyinleri, tahmin
edilebilir şekilde, empati ile ilişkili algılama alanlarında ve insulada, sağlıklı insanların beyinlerinden daha az aktivite
gösterdi.
Fakat daha sonra Keysers psikopat gönüllülerinden bilinçli olarak empati kurmalarını istedi ve çok farklı bir şey oldu:
onların beyin tepkileri kontrol grubununki ile aynıydı (Trends in Cognitive Science, vol 18, p 163). Diğer bir deyişle,
öntanımlı empati durumunuz “kapalı” olsa bile, istediğiniz zaman onu açabilirsiniz. Bu aydınlatıcı bir bilgiydi, diyor
Keysers: “Tüm bireylerde bir empati spektrumunun var olabileceği açıkça görülüyordu.”
Bu nedenle Tania Singer, moleküler biyolog olan ve Budist keşişe dönüşen Matthieu Ricard’ı bir fMRI makinesine
soktu. Deneyler, Budist rahiplerin geçtiği eğitimlerin, kendilerine, empati ile ilişkili nöral devrelerini manipüle etme
konusunda daha yüksek bir yetenek kazandırdığını göstermiştir. Bu türdeki ilk çalışmalardan biri, Madison
Wisconsin Üniversitesi’ndeki Richard Davidson tarafından yapıldı. Keşiş gönüllülerinden, acıyla çığlık atan
kadınların seslerini duydukları sırada fMRI makinelerine yatmalarını istediler.
Davidson onlardan, sesleri dinlediklerinde şefkat formunda bir meditasyon moduna girmelerini istedi; bu
meditasyonda, kendinizden diğerlerine doğru yavaş yavaş içitenliği-samimiyeti genişletmeye ve dikkati kendinizden
diğerlerine vermeye teşvik ediliyorsunuz.
Davidson, bu sürecin, keşişlerin sinir devrelerinin ateşlenme şeklini değiştirdiğini gördü. Anterior insula ve aynı
zamanda amigdaladaki aktiviteyi bastırdı. Anterior insula; Singer’in empati üzerinde yaptığı daha önceki
deneylerinde empati ile ilişkilendirdiği beyin bölgesi. Amigdala; tehditlerin tespitinde görev alan ancak empatik
yanıtlar sırasında olaya dahil olan bir bölge.
Singer, Ricard’la yaptığı son deneylerinde, kendisinden eğitilmiş olduğu gibi şefkatle empati kurması yerine acı
çekerek empati kurmasını istedi. Bunu yaptıktan sonra, acı için empati ağı harekete geçti ve neredeyse anında, bunun
“katlanılamaz” şekilde hissettirdiğini ifade ederek deneyi durdurması için ona yalvardı.
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İçsel saykonuz
Bu duruma göre, başka insanlara empati yerine şefkatle bakmak, sizinle bir başkası arasındaki ayrımı
keskinleştirmenin ve empati tükenmişliğinden kaçınmanın bir yolu olabilir. Ricard, “Şefkat, diğerleri için hissedilir,
onlarla birlikte değil” diyor. Singer, Klimecki ve diğerleri ile birlikte, bu fikri normal insanlar üzerinde test etmeye
başladı. Denekleri şefkat eğitimine aldıktan sonra, deneklerin beyinleri, negatif videolara karşı keşişlerin beyinlerine
benzer yanıtlar verdi (Social Cognitive and Affective Neuroscience, vol 9, p 873). Bu durum, huzurun artmasına
yansımıştır.
Singer’ın bu alandaki çalışması büyüleyici, diyor UCL’deki Bilişsel Nörobilim Enstitüsü’nden Antonia Hamilton,
“özellikle şefkat ve empati arasındaki ayrım”. Kısa süre önce, Singer ve ekibi bu araştırmayı uygulamaya geçiren
ilk büyük projeyi tamamladı. Grubu, 300 kişiyi işe aldı. Bunların bazıları işleri gereği daha yüksek empati
tükenmişliği riski altında yer almakta. Ve onları şefkat dahil olmak üzere empatiye alternatifler konusunda eğittiler.
Bir katılımcı, Almanya’nın Berlin kentindeki Charité Üniversitesi Kliniği’nde yenidoğan ünitesinde hemşire olarak
çalışan Irina Schroen idi. Schroen’in deneyimleri onu kariyerini bırakacak seviyeye getirecek kadar çok ciddi şekilde
etkiledi. Singer’ın eğitiminin kendi profesyonel hayatını kurtardığını söylüyor. “Meslektaşlarım benimle
çalışmaktan bir kez daha mutlular. ’Bu kadar rahatlamış olman inanılmaz’, diyorlar” diyor.
Sonuçlar bu sene sonuna kadar yayınlanmayacak, ancak Singer’in şu anda bu tür bir eğitimi herkese vermesi için bir
merkez kurmasına yetecek kadar etkileyici ve 60 kişi zaten eğitime kaydoldu. Schroen gibi daha fazla insanı
tükenmişlikten kurtaracağını ve daha yaygın bir şekilde insanlara ve toplumlara sosyal çatışmalarla başedebilmeleri
için yardım edeceğini ümit ediyor, savaş ve mültecilerin oluşmasına neden olan problemler de dahil.
Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nde kişilik özellikleri üzerinde çalışan Del Paulhus, yüksek stresli,
yüksek performanslı mesleklerdeki diğer kişilerin ölçeğin “psikopat” tarafına doğru kayabileceğini söylüyor. “Çok
fazla empati, bir cerrahın, şiddet içerikli sporlardaki bir sporcunun, bir avukatın, bir askerin başarısını
baltalayacaktır” diyor.
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Şimdi unutmamak gerekir ki, empati sıkı bir şekilde siyasi gündemde yer almakta. ABD başkanı Barack Obama,
“empati eksikliğini” acil bir sorun olarak tanımladı. Stanford Üniversitesi araştırmacılarının yakın zamanda
yaptıkları bir çalışmada, empati eğitimi alan öğretmenlerin öğrencilerle daha az disiplin sorunu yaşadığı ilişkisi
kuruldu. ABD ve İngiltere’deki eğitim araştırmacıları ve iş liderleri, okullarda empati eğitimi çağrısında bulundular.
Dozu uygun şekilde ayarlanmış empati şüphesiz ki iyi bir şeydir, ancak topluca reçetelendirmeye başlamadan önce
yan etkilerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Poulin, “Eğer başka bir kişinin acısını kendi acınızmış gibi
deneyimlemeniz anlamına geliyorsa, dünyanın daha fazla empatiye ihtiyacı olduğu hiç net değil” diyor. “Bunu
yapmak dünyanın acısını ikiye katlayabilir”.
New Scientist – 14.05.2016
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/mg23030732-900-how-sharing-other-peoples-feelings-can-make-you-sick/

Neden Anılar Bir İllüzyon ve Unutmak İyidir?
Hafızanın, zihinde bir klasörden çok “ben” hissimizi şekillendiren muhteşem bir “illüzyon” olduğu ortaya
çıkıyor…

Bizi biz yapanın ne olduğunu düşündüğümüzde, bunun cevabının “anılar” olduğu düşünmek kolay. Vücudunuzdaki
zamanın fiziksel izlerinin yanı sıra, anıların belki de bugün burada varolan seni, varoluşundan bu yana yaşadığn her
bir gündeki sen’lere bağlar. O anıların olmasaydı, ilişkilerin hiçbir şey ifade etmeyecek, bilgini, zevklerini ve birçok
maceralarını ağzına bile alamayacaktın.
“Anılarının, senin “özü”nü, “var”lığını oluşturduğu”nu söylemek abartı olmayabilir.
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Bu göz önünde bulundurulduğunda, sinirbilimin gelişmekte olan alanlarının çoğunun, “bir anıyı neyin
oluşturduğunu ve onun nasıl korunacağı”nı anlama çabasına içinde olmasını şaşırtıcı bulmamak gerek.
Belki de son keşiflerden elde edilen en ilginç fikir; hafızanın karanlık tarafının (“unutmak”)yeniden
canlandırılmasıdır.
Sevilen hatıraların hafızdan silinip gitmesi veya önemli bir görevi hatırlayamadığımız zaman, hafızanın bizi yüzüstü
bıraktığını hissetmek kolay. Ancak, son bulguların gösterdiği gibi, hafızayı doğru ya da yanıltıcı olarak düşünmek bir
hatadır. Bunun yerine, anılarımız kolayca şekillendirilebilir ve haklı ve makul nedenler için kullanılabilir.
Beyindeki klasörlerde yerini almaktan ziyade, anıları kendi tarzımızla sıfırdan en baştan ele alabiliriz. (bakınız
aşağıda “İki İnsan Aynı Olayı Nasıl Farklı Hatırlar?” adlı makaleye) Uyurken, beyin onları en kullanışlı biçimde
özenle işler. (bakınız aşağıdaki ”Uyuduğunuzda Anılarınıza Ne Oluyor?” adlı makaleye) Teknoloji de, yeni
anılarımızı nasıl hatırladığımızı etkiler ve hattâ onları oluşturabileceğimize yön verir. (bakınız aşağıdaki “Teknoloji
Hafızamı Daha da Kötüleştiriyor Mu?” adlı makaleye)
“Unutma”ya gelince.. bu olabildiğince rahatsız edici ama onsuz kayboluruz, unutursak kayboluruz! Çünkü,
“Anıların, bir yanılsama, bir illüzyon” olduğu ortaya çıkıyor!; geçmişi her hatırladığımızda yarattığımız ve
hayatımızı yaşamamıza yardımcı olmak için zarifçe tasarladığımız bir yanılsama, bir illüzyon.
İki İnsan Aynı Olayı Nasıl Farklı Hatırlar?

Gürültülü bir kavgadan sonra ertesi gün havayı değiştirmeye niyetlisin. Ama eşinle tartıştığınız şey hakkında ne kadar
çok konuşursan konuş, kuşku ve şüpheni de o kadar çok saklamak için mücadele ediyorsun.. Onun hatırladıkları,
hafızasında kalanlar nasıl da bu kadar yanlış olabilir? Senin ve onun hatırladıkları sanki iki farklı yerden farklı şeyleri
okumak gibi..
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Kanada’daki McGill Ünversitesi’nden Signy Sheldon şöyle ifade ediyor: “Aslında bazı açılardan öyle de… İnsanların
aynı olayı nasıl farklı bir şekilde hatırlayabildiklerini anlamak için anıların nasıl çalıştığıyla ilgili varsayımlarımızı
unutmamız gerekiyor.”
Anıları, gelecekte kullanılmak üzere beyindeki klasörlerde saklanan bilgiler olarak düşünmeye eğilimliyiz. Aslında,
sadece onları geri çağırdığımızda/hatırladığımızda yaratılırlar. Eşinizle yaptığın o tartışma sırasında
bombardımana tutulduğun tüm bilgiler (söylenenler, sahne, duygularınız ve tepkileriniz) sadece orada tozlanmış
duruyorlardı… Ertesi gün bir önceki gün yaptığınız tartışmanı hatırladığında, zihininde onu yeniden canlandırır,
yaratırsın. O olayla ilgili seçtiğin tüm detaylar, eşinin seçtikleri ile aynı olmadığına emin olabilirsin!
Sheldon: “Bunun bir nedeni çok basit: Artık insanların hatırladıkları şeyler konusunda çok güçlü bireysel
farklılıklar olduğunu anlıyoruz. Dahası, bu farklılıklar beynimizde kazınmış. Neler olup bittiğine dair
ipuçları, afazisi (merkezi sinir sistemi bozukluğuna bağlı konuşamama) olan insanları incelediğimizde ortaya
çıkıyor. Bu kişiler hayallerinde zihinsel imgeler oluşturmada yetersizlik yaşarlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde,
bu rahatsızlığa sahip insanlar, olayları hatırlayabilmelerine rağmen, hatırladıklarında görsel bileşenler
eksiktir. Sheldon ve meslektaşları, insanların aynı olayı farklı şekilde hatırlamalarını anlamada bu gibi
rahatsızlıkların yardımcı olup olamayacağını merak ederler.
Sheldon ve meslektaşları, bu olasılığın olabileceğini düşünerek, araştırmaları için insanlardan beyin taranmalarını
yapmadan önce hatırlama eğilimleri hakkında bir anket doldurmalarını istediler. Ekip, insanların hafıza
biçimlerinin beyin bağlantılarından yansıyanlar olduğunu tespit eder. Olayları hatırlamada daha iyi olanların
hipokampus ve akıl yürütme ile ilişkili prefrontal korteksi arasında daha fazla fiziksel bağlantı mevcuttur.
Zengin detaylı “otobiyografik hafıza”ya sahip olanlar, hipokampus ve görsel proseste yer alan alanlar arasında
daha fazla bağlantıya sahiptir. Sheldon: “İnsanların beyinlerindeki bağlantılar, doğal olarak “hatırlama-bilgiyi
geri çağırma” eylemini nasıl yaptıklarına bağlı olarak farklı şekilde kurulur.”
Bireysel beyin farklılıklarının ötesinde, iki kişinin aynı olaya dair bibiri ile çelişen, farklı anılara sahip olabilmesinin
başka nedenleri de vardır. Onlardan bir tanesi; duygusal tepkilerdir.
Sheldon: “Duygusal olaylar, sanki neredeyse zihnimize kazınmış oldukları için, çok daha doğal şekilde
hatırlanabilir. Bu sanki, bizim için gerçekten önemli olan şeylere ışık tutmak gibi bir şey. Neyi hatırladığımız onun
ne kadar yararlı olduğunu düşünmemize de bağlı ve bunun bazı yararları da var; dersler çıkarmamıza ve başkaları ile
bağlar kurmamıza yardımcı olabilir. Hafızanın uyarlanabilir olması, sıklıkla bozulabilir olduğunu da
gösteriyor. Hafıza gerçekten de uyarlanabilir.”
Fotografik Hafıza Nedir?
Fotografik hafıza, geçmişteki bir sahneyi çok büyük bir doğruluk payıyla hatırlama yeteneğidir. Bazı insanlar
diğerlerine göre daha iyi görsel belleğe sahiptir, özellikle de oldukça üst düzey otobiyografik hafızaya sahip olanlar
(HSAM). Bunun nedenini bilmiyoruz. Bellekleri aynı şekilde çalışıyor gibi görünse de bir şekilde daha iyi organize
edilmiş gözüküyor. Bu yüzden de daha fazla ayrıntı hatırlıyorlar.
Uyuduğunuzda Anılarınıza Ne Oluyor?
Harvard Tıp Okulu’ndan Anna Schapiro: “Yavaş dalga uykusu (slow-wave sleep) sırasında, rahatlama, serbest
bırakma oluşur ve bu farklı beyin bölgeleri arasındaki bir dizi güzel etkileşimlerin oluşmasıdır ve bu özel bir durum
ve uyanıklık halinden farklı görünür. Hafıza için anahtar rol oynayan beyin bölgeleri arasında bir ileştim
mevcuttur. Bu bölgelerden bir tanesi hipokampus, (en son anıların-kısa süreli anıların saklandığı) diğeri de
kortekstir. (uzun süreli anılara ev sahipliği yapar) Bu iletişim, korteksin, yeni anılardan önemli bilgileri
çıkarmasına ve kaydetmesine izin verebilir.
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Bir günde meydana gelen her şeyi hatırlamamız gerekmez ve uyku belli hafıza türlerini korur; daha sonraki bir
tarihte faydalı olabilecek bilgileri tutar ve uzun süreli hafızaya aktarır. Schapiro, örneğin; insanlara sadece belli
bir konu üzerinde test edileceklerini söylemenin, uykudan sonra onları daha fazla hatırlamalarına yardımcı
olduğunu tespit etmiştir.
Duygusal bir bileşene sahip anılar, özellikle olumsuz duygular,ayrıcalıklı muameleye tabi olurlar. Bu bizim
hatalarımızı hatırlamak ve böylece hayatta kalma şansımızı arttırmak için evrimsel bir bakış açısından dolayı bir
anlam ifade eder.
Bununla birlikte, uykunun duygusal anıları ayarlamaya yardımcı olabileceğine dair ipuçları da var. Schapiro:
“Gerçekten yoğun ve kuvvetli bir belleğiniz varsa, uyku, hafızayı korumak için yardımcı
olacak, ancak, duygusallığı azaltacaktır.”
Stickgold: “Uyku, bizim ruh sağlığımız için çok önemli olabilir. Travma sonrası stres bozukluğu, anılara karşı
yoğun duygusal tepkileri zayıflatan uykuya bağlı süreçlerin başarısızlıklarının doğrudan bir sonucu olabilir.”
Ayrıca, bu durum, çok az uykunun neden sizin için kötü olduğunu açıklamaya yardımcı da olabilir; Stickgold:
“Olumsuz anılar, başlangıç için nötr ve pozitif olanlara göre baskın hale gelir ve sonuçta daha az akıllı ve bilge
oluruz. Olayları hatırlarız, ama bizim için ve geleceğimiz için gerçekten ne anlama geldiğini anlamayabiliriz.”
Ve sınavlara girecek olanlar için tavsiye ne olabilir? Schapiro: “Çalışmakla sınava girmek arasındaki zamanda
uyumak, gece boyunca uyanık kalmaktan çok daha iyidir. Çalışma notlarını yastığın altına koy ve gözlerini
kapat. Beyniniz gerisini halleder…
Eski bir inanç vardır: Gözden geçirdiğiniz notlarınızı bir sınavdan önceki gece yastığınızın altına koymanın daha
fazla hatırlayacağına dair.. Bu abartı olsa da yine de bir gerçeklik payı da olabilir. Gerçekten de uykunda
öğreniyorsun!.
Harvard Tıp Okulu’nda Bob Stickgold şöyle diyor: “Hafıza oluşturmak için uykuya ihtiyacınız yok. Ancak, uyku, bu
yeni oluşan anılara ne olacağını belirlemede kritik bir rol oynar. Uyku, uzun süreli hafızaya neyin gireceğini
belirler. Bir belleğin hangi bölümlerinin korunacağını da seçebilir ve yeni hatıraları, yerleşik hatırlatma ağları
ile ilişkilendirir. Kalıpları ve kuralları keşfeder ve bunu her gece ve bütün geceler yapar.”
En büyük cevapsız sorulardan biri; uykudaki beynin, hangi anıların güçleneceğini ve göz ardı edileceğini nasıl
bildiği… Stickgold: “Bu kararları vermek için beynin kullandığı algoritmaları ya da nasıl uygulandıklarını
bilmiyoruz.”
Bildiğimiz şey; uykunun özel olduğu.
Teknoloji Hafızamı Daha da Kötüleştiriyor Mu?
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“Bir devekuşunun gözü beyninden daha mı büyük?” Bu tür önemsiz bir soru, bir zamanlar bilişsel bir egzersizdi..
Ama en son ne zaman internetten yardım almadan böyle bir soruya odaklanıp, düşündünüp, araştırdınız?.. Sonra
telefon numaraları ve arkadaşların doğum günleri geliyor.. Beynimizde bir zamanlar sakladığımız bilgiler artık akıllı
telefonda elimizin altında kayıtlı..
Anıların, örneğin; pad’in ve kağıdın dışardan kaynak olarak kullanımı yeni bir şey değil. Ancak, harici cihazları
kullanarak bunu yapmak her zamankinden daha kolay hale gelmesi, bazılarımızın “ acaba hafızamız bu yüzden mi
daha zayıflıyor?” diye düşünmesine yol açıyor.
Muhtemelen en büyük veri dökümü; sosyal medyada yayınlanan binlerce fotoğraf veya yaşamlarımızı belgeleyen
durum güncellemeleri ve olayların anlık görüntüleridir. Fotoğraf çekmenin ve hikayeleri paylaşmanın, anıları
korumanıza yardımcı olacağını düşünebilirsiniz, ancak bunun tam tersi geçerli. Princeton Üniversitesi’ndeki
Diana Tamir ve meslektaşları yaptıkları çalışmada, insanlara gezituru düzenlediler ve turda fotoğraf çekmeye teşvik
edilenlerin daha sonraki bir tarihte tura dair daha zayıf anıya, hafızaya sahip oldukları tespit edildi. Tamir: “Medya
aracılığıyla bir deneyimin basılı bir kopyasını sahip olmak, zihnimizde o deneyime dair azalmış bir kopyaya
sahip olmamıza neden oluyor.”
Gezmede bir uydu navigasyon sistemine güvenen insanlar, harita kullananlara göre, önceki performanslarına
oranla çözüm üretmede daha kötüler.
Buna parmaklarımızın ucundaki bilgi beklentisinin bir etkisi var gibi görünüyor. Bir şeye daha sonra erişilebileceğini
düşündüğümüzde, üzerinde test edilip edilmeyeceğimiz dikkate alınmaksızın, bilginin daha düşük oranda
hatırlanmasına neden olurken, daha fazla hatırlama daha çok nereden o bilgiye ulaşılabileceğine yönelik oluyor.
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University College London’dan Sam Gilbert: “Bu tür çalışmalar teknolojinin anılarımızı değiştirdiğini
gösteriyor. İçeriği daha fazla hatırlamaya ihtiyaç duymuyor, bunun yerine, nerede bulacağımızı hatırlamaya
ihtiyaç duyuyoruz.”
Bazı durumlarda bu yararlı olabilir. İnsanlara iki kelime listesi verildiğinde ve her birini 20 saniye içinde
ezberlemeleri istediğinde, bir sonraki listeye geçmeden önce ilk listeyi silmek yerine bir bilgisayara kaydetme izni
verilmiş olanlar, daha sonraki bir tarihte ikinci listeden daha fazla bilgiyi hatırlayabildiler. Bilişsel anlamda yükleri
boşaltma, yeni bilgilerin daha iyi ezberlemesine izin veren önemli beyin kaynaklarını mevcut hale
getiriyor görünüyor.
Ancak, cihazlara çok fazla güvenmek, hafızamızın gerçekte ne kadar iyi olduğunun bilinciyle hareket etmemizi
engelleyebilir. Bir şeyin akılda tutulması gereken bir şey olup olmadığı konusunda sürekli kararlar alıyoruz. “Bunu
yarın hatırlayacak mıyım? Yazılması gerekiyor mu? Hatırlatıcıyı, bilgi notu ayarlamalı mıyım?”… Buna “meta
bellek” (kişinin kendi hafızasının hangi durumlarda üstün, hangi durumlarda başarısız olduğunu bilme
durumu)” denir ve teknoloji de onu mahvediyor gibi görünüyor.
Örneğin; “Bir zip (sıkıştırılmış dosya) nasıl çalışır?” gibi genel bilgi içeren sorularını yanıtlamalarına yardımcı
olmada internete erişebilen kişiler, internete girmeden soruları cevaplayan kişilere kıyasla,ne kadar bilgi hatırladıkları
yanı sıra testten sonra da ilgisiz konulara dair sahip oldukları bilgiler konusunda da kendilerini olduğundan daha fazla
yetenekliymiş gibi görüyorlar. Sizden açığa çıkanlar ve makineden size ulaşanları değerlendirme konusunda
yeteneğinizi ve becerinizi kaybediyorsunuz.
Gilbert: “Dış kaynaklar, bir sınavda, acil bir durumda ya da teknolojik bir felakette ortadan kalkarsa, onlar olmadan
ne kadar mücadele edeceğimizi hafife alıp, göz ardı edebiliriz. Ancak, belleğinizin gerçekte ne kadar iyi olduğuna
dair doğru bilgilere sahip olmak, ilk etapta iyi bir hafızaya sahip olmak kadar önemlidir.”
Londra Üniversitesi, Şehirde Bellek ve Hukuk Merkezi direktörü Martin Conway: “Şimdilik, teknoloji, bellek
kapasitemizi yükseltmek yerine ince ayar yapıyor gibi görünüyor, ancak eğer bizim ve cihazlar arasındaki ara yüz
daha ileride birleşirse, beyin şu an tahmin edemeyeceğimiz şekilde adapte olmaya başlayacaktır.” (bakınız
aşağıdaki “Hafızamı güçlendirebilir miyim? adlı başlıklı yazıya).
Bu yüzden bir devekuşu beyni hakkında bir soru sorulursa, telefonunuzu kullanmadan önce beyninizdeki
ansiklopediyi deneyin. Sadece hatırlayın..
Devekuşu ile ilgili sorunun cevabı ise : Evet!
Hafızamı Güçlendirebilir Miyim?
“Süperİnsan Hafızası”nın özel bir cazibesi var. Uğraşmadan istediği herşeyi hatırlama fikrine karşı kim direnebilir
ki?..
Öğrenmenin kolaylaştığı, sınavların hafif geldiği, anahtarlarını bıraktığın yeri asla unutmadığını ve Alzheimer’lar
gibi hafıza ile ilgili bozukluklara hiç sahip olmadığını bir düşünsene…
Dolayısıyla, bilim insanlarının dikkatini, beynin kısımlarını uyaran, destekleyen, tamamlayan ve hattâ taklit eden
teknikleri kullanarak insan belleğini geliştirmenin yollarına yöneltmeleri şaşırtıcı değil. Doğrudan amaç hafıza
bozukluklarını tedavi etmek. Ancak, günlük yaşam için bir “hafıza protezi” fikri zemin kazanmakta. Minnesota’daki
Mayo Clinic’te Michal Kucewicz: “Şu anda bu, bir yandan çok heyecan verici, ama diğer yandan tartışmaya açık..
Çünkü, sadece bozuklukları tedavi etmiyoruz, zihinsel işlevleri geliştirmeye de çalışıyoruz.” Bir yaklaşım, etkilenmiş
bir beyin alanını implante edilmiş bir elektrot ile yenmeyi/silmeyi içeren derin beyin stimülasyonudur (DBS). Bu
yaklaşım, diğer durumların yanı sıra Parkinson hastalığı ve epilepsi tedavisinde halihazırda kullanılmaktadır.
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Hipokampus gibi hafızadan sorumlu beyin bölgelerine implant edilen elektrotlar da kısa süreli bir hafıza
desteği sunuyor gibi görünüyor ve bazı küçük çalışmalardan elde edilen bulgular, DBS’nin, Alzheimer hastalığı olan
bazı kişilerde görülen hasarın bir kısmını tersine çevirebileceğini, hipokampusun küçülmesini durdurabileceğini ve
potansiyel olarak daha büyük büyümeye teşvik edebileceğini öne sürmekte.

Ancak DBS yine de kesin olmayan bir araçtır. Daha gelişmiş bir yaklaşım; anıların oluşmasıyla meydana gelen
beyindeki elektriksel aktiviteyi aynı şekilde yapay olarak yeniden yaratmaktır. Böyle bir “bellek
protezi”nin epilepsiden kaynaklanan bellek problemleri olan insanlarda çalıştığı zaten gösterilmiştir. Araştırmacılar,
hastaların öğrenme süreçlerinde beyinlerinden topladıkları verileri kullanarak, anıların uzun süreli hafızada
saklandığındaki beyin aktivite kalıplarını öğrenmek için bir algoritma gösterdiler. Daha sonra bu aktiviteyi taklit
etmek için implant edilmiş elektrotlar kullandılar ve anıların beyinde depolanmasına neden oldular. İmplant ile
hafıza performansını %30 arttı. Benzer bir teknik, anıları doğrudan implant etmek için de kullanılabilir; bu
da Alzheimer hastalığı olanlara da yardımcı olabilir.
Bu gibi teknikler, invazif (yayılımcı) cerrahiyi içerir, bu yüzden, faydaları risklerden daha ağır basan nörolojik
rahatsızlıkları olan kişiler için kullanılır. Ancak, araştırmanın ardında duran bir çoğu araştırmacı, beyin
fonksiyonumuzu sessizce güçlendiren implantlarla etrafta dolaşabileceğimiz bir zamanı öngörüyor.
Bu projeler büyük isimler ve büyük paralarla destekleniyor. ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri
Ajansı, yaralı beynin belleğini iyileştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan “Restoring Active Memory” programının
bir parçası olarak 2013’ten bu yana epilepsi hafıza protezinidestekliyor.
2016 yılında girişimci Bryan Johnson, zekayı artırmak için beyin implantları geliştirmeyi amaçlayan Kernel şirketine
100 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket, çalışmasına belleğe odaklanarak başladı. O süreçten sonra, Elon Musk da bu
çalışmalara katıldı. Tesla ve SpaceX’e başkanlık eden mühendis ve yatırımcı Musk, Neuralink adında bir girişim
kurdu. Musk, beyin-makine arayüzlerini, insan ve makine zekasının unsurlarını birleştirmek istiyor. Musk’ın
amaçlarından biri; hastalıklarla mücadeleye veya anahtarları nerede bıraktığımıza dair endişelere son vermemiz için,
Hafıza oluşumundaki sıkı çalışmaya dışarıdan destek temin etmektir.
27 Ekim-2 Kasım 2018 tarihli New Scientist Dergisi
Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/mg24032010-400-why-memories-are-an-illusion-and-forgetting-is-good-for-you/
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Beyninizin Düşünme Yeteneğinin Arkasında Kuantum Fiziği mi
Yatıyor?
Bilinçten, uzun süreli hafızaya dek beyinde bilgi işlem yetenekleri mevcuttur ve bunlar kuantum belirsizliği ile
açıklanabilirler.

Matthew Fisher, son projesine akranlarının ne tepki vereceğini merak ediyordu. Nihayetinde onu aralarından
atmadıkları ve “Bu gayet mantıklı bir bilim. Sen deli değilsin” dedikleri için rahatlamıştı.
Fisher, maddelerin kuantum özellikleri konusunda bir uzman. IBM’de ve daha sonra da Microsoft Araştırma
İstasyonu’nda kuantum bilgisayarları geliştirmek üzerine çalıştı. Şu anda Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi’nde,
Kavli Enstitüsü Teorik Fizik bölümünde profesör.
Fisher: “Beyin kuantum mekaniğini kullanır mı? Bu gerçekten mantıklı bir soru.” Bir bakıma haklı ve bu
sorunun cevabı da “evet”. Beyin atomlardan oluşur ve atomlar da kuantum fiziğine uymaktadır. Ama Fisher
kuantum objelerin garip özelliklerini sorguluyor: Aynı anda iki farklı yerde bulunmaları ve mesafeler arasında
birbirlerini sürekli etkiliyor olmaları gibi. Acaba bu özellikler insan bilişinin kafa karıştırıcı unsurlarını
açıklayabilecek mi? Bu son derece çekişmeli bir soru gerçekten.
En büyük itiraz “Occam’ın usturası”ndan gelmektedir. Bu prensip, en basit açıklamanın en iyisi olduğunu
söylemektedir. Bu görüşte, beynin işlevleri hakkındaki kuantum olmayan fikirler de gayet iyi işlemektedir. Kanada
Ontario’da Waterloo Üniversitesi’nde felsefeci olan Paul Thagard: “Kanıt büyüyor; öyle ki, nöronların etkileşimi
bakımından zihin ile ilgili ilginç her şeyi açıklayabileceğiz.” Oxford Üniversitesi’nden Fizikçi David Deutsch,
Thagard ile aynı fikirde ve şöyle diyor:” Bilişi açıklayabilmek için kuantum fizikten yardım almaya gerek var
mı? Bu konuda bize yardımcı olabilecek bir şey var mı bilmiyorum, ama her hangi bir şey ortaya çıkarsa
açıkçası şaşırırım.”
Fisher, hafıza ile ilgili mevcut görüşlerin eksiklikleri olabileceğini bildirdi. Mesela, hafızanın nöron ağları arasında ya
da nöronların kesişme noktalarında gizlenmiş olduğuna dair görüşler. Fisher: “İçgüdülerim bana nörobilimde hala
kafa karıştırıcı olup, gizemini koruyan şeyler olduğunu söylüyor. Peki bunlar için daha iyi kuantum açıklamaları
neden olmasın ki?
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Belki de bu noktalara daha önce değindik bile. 1989’da Oxford’lu matematikçi Roger Penrose, hiçbir standart, klasik
işlem modelinin, beynin düşünce ve bilinç deneyimini yaratmasını açıklayamadığını söyledi. Bu iddia pek çok insanı
şaşırttı; özellikle Stuart Hameroff’u.
Görüşün en önemli noktası şu: Nöronların destek yapısını oluşturan protein tüpleri olan mikrotübüller, kuantum
etkilerden faydalanarak, iki farklı şekli aynı anda “süperpozisyon”da var kılarlar. Bu şekillerin her biri, bir parça
klasik bilgi içermektedir. Yani bu şekil değiştiren kuantum parçacığı, ya da kubit, klasik kopyasının iki katı bilgi
içerebilmektedir.
Karışıma “dolanıklık” da ( kuantum parçacıklar birbirleriyle etkileşimde olmasalar bile birbirlerine dolanmış
olmalarına sebep olan özellik) eklenirse, herhangi klasik bir bilgisayardan daha etkin bilgi saklayabilecek ve
işleyebilecek bir kuantum bilgisayar inşa edilebilir. Penrose, bu tarz bir bilgisayarın aynı anda pek çok cevaba
ulaşabiliyor ve bu cevapları farklı şekillerde birleştirebiliyor olmasını, beynin kendine has özelliklerini
açıklamak için kullanabileceklerini iddia ediyor.
Penrose ve Hameroff fikir üzerinde işbirliğine vardılar ve bir süre bu konuyu mantıklı bir öneri olarak sundular. Ama
kısa süre sonra boşluklar oluşmaya başladı.
Bir fizikçinin bakış açısına göre en önemli sorun zaman uyumudur. Süperpozisyon ve dolanıklık konularının ikisi de
çok hassas fenomenler. Tek tekerlekli bisiklet ile yüksek bir telin üzerinde, piramit şeklinde üst üste duran
performans sanatçılarını hayal edin. Ufacık bir müdahale bile, birbirlerine tutunmalarını etkileyecektir. Kuantum
sistemi durumunda ise, sıcaklık, mekanik titreşim ya da başka herhangi bir şey ile müdahale olursa, bileşenler
arasındaki uyum kaybolarak normal klasik duruma bozunacaktır. Kuantum durumunda kaydedilen bilgi, genellikle
etrafındaki ortama kaybolur.
Bu problem son yirmi yıldır Fisher de dahil olmak üzere bazı fizikçilerin herhangi büyüklükteki kuantum bilgisayar
yaratmalarına engel oldu. Soğutarak ya da mekanik olarak izole edilen durumlarda bile, kubit ağlarını klasik
bilgisayarların kapasitesinin ötesinde bir şeyler yaptırabilecek kadar uzun süre uyumlu tutmak çok güç.
Titreşen, itişip duran moleküllerle dolu ılık, ıslak beyinde, bu neredeyse imkansız hale gelir. Nöronlar bilgiyi işlerken
mikrosaniyeler süresince bilgiyi tutarlar ama hesaplamalar mikrotübül süperpozisyonlarının sadece 10-20 ve 1013
arasında süreceğini iddia ediyor.
Fisher: “Mikrotübüller hakkında konuşmaya başladıklarında bunun mantıksız olduğunu anladım hemen.
Çünkü kontrol edemiyorsanız ve çevreyle dolanıklık içine girmesine engel olamıyorsanız, kuantum bilgiyle
çalışmanız imkansızdır.”
Ama evrimin bunu çözmemiş olması garip olmaz mı? Milyarlarca yıldır yaşam devam ediyor ve bu süre kuantum
mekaniğinin keşfedilebileceği kadar uzun bir süre. Beyindeki nöronlar arasındaki elektriksel impulslar düşüncenin ve
hafızanın birincil sebebi olsa da, gizli bir kuantum seviyesi bu nöronların nasıl işbirliği içinde olduğuna ve
ateşlendiklerine kısmen karar veriyor olabilir.
Fisher’in konuya ilgisi biraz dolambaçlı şekilde oldu. Yakınındaki insanların iyileşmeyen zihinsel hastalıkları üzerine
düşünüyorken, bir taraftan da tedavi sürecinde kullandıkları ilaçların etkinliği üzerine kafa yoruyordu. Fisher: “Hiç
kimse psikiyatri ilaçlarının nasıl bir işlevi olduğunu tam olarak bilmiyor. Bunun bir nedeni var. İlaçların
insan zihnini değiştirmeye çalıştığının anlaşılması gerekiyor.”
Fisher’ın öncelikli ilgisi lityum üzerine oldu. Lityum, ruh halini stabilize eden ilaçların çoğunda bulunur. Fisher,
bilimsel çalışmaları taradığında, 1986 yılındaki bir rapor onun görüşlerini etkiledi. Bu raporda anlatılan deneyde, iki
stabil izotoptan (lityum 6 ve lityum 7) beslenen farelerden bahsediliyor.
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Hazırlama, yavruların bakımı, yuva yapımı, besleme ve diğer başka ölçümlere bakıldığında, lityum 6 ile beslenen
fareler, kontrol grubundaki ya da lityum 7 ile beslenen farelere kıyasla aşırı aktif durumdaydılar. (Biological
Psychiatry, cilt 21, sayfa 1258)
Fisher bu raporu okuduktan sonra, kuantum biliş üzerine Pandora’nın Kutusu’nu yeniden açmanın vakti geldiğini
düşündü. Tüm atom çekirdeklerinin- tıpkı bunları oluşturan temel parçacıklar gibi- ‘dönüş’ (spin) denilen kuantum
mekanik bir özelliği vardır. Kabaca dönüş, bir çekirdeğin elektrik ve manyetik alanları ne kadar hissettiğini belirler.
Dönüş ne kadar yüksekse, iletişim o kadar büyük demektir. Olası en düşük dönüş değeri ½ olan bir çekirdek, elektrik
alanlarıyla iletişim hissetmezken, çok az miktarda da olsa manyetik iletişim hisseder. Dolayısıyla elektrik alanların
bol olduğu beyin gibi bir ortamda dönüş hızı ½ olan bir çekirdek, bozunumdan izole olacaktır.
Doğada ½ dönüşlü çekirdek çok fazla yoktur. Ama lityum 6’nın dönüş hızı 1’dir. Beyindeki kimyasal ortamda ise (su
tabanlı tuzlu solüsyon), suyun ekstra protonlarının varlığından dolayı ½ dönüşlü çekirdek gibi hareket ettiği
bilinmektedir. 1970lere dek uzanan deneylerde, lityum 6 çekirdeklerinin dönüşlerini, 5 dakika süreyle sabit
tutabildikleri belirtilmiştir. Eğer beynin işleminde, kuantum kontrol elementi var ise, Fisher ‘a göre lityumun
sakinleştirici etkileri, bu son derece uyumlu çekirdeklerin beyin kimyasıyla işbirliği içine girmelerine dek uzanabilir.
Bu kadarla da kalmıyor. Lityum 6 beyinde doğal olarak bulunmaz, ama dönüşü ½ olan bir çekirdek bulunur ve bu da
pek çok biyokimyasal reaksiyonda aktif katılımcıdır: Fosfor. Fisher’in zihninde oluşan tohumlar gelişmeye
başlıyordu: “Eğer kuantum işlem beyinde devam ediyorsa, fosforun nükleer dönüşü bu işlemin oluşabilmesi
için tek yoldur.”
Biyolojik ortamlardaki fosfor bazlı çeşitli moleküllerin uyum zamanlarının hesaplanmalarıyla ilgili çalışmaların
ardından, Fisher aday bir kubiti halka ilan etti. Posner molekülü ya da dizisi denilen bir kalsiyum fosfat yapısı. 1975
yılında kemik mineralinde tanımlanmıştı. Fisher bu moleküllerin uyum zamanını tahmin ettiğinde 105 saniye olarak
ortaya çıktı.
Fisher ayrıca beyinde en az bir tane kimyasal reaksiyon tanımladı. Ona göre bu reaksiyon doğal olarak, Posner
moleküllerindeki çekirdek dönüşleri arasında dolanıklık ve uyumlu durumlar oluşturacaktı. Bu, kalsiyum emiliminde
ve pirofosfat denilen bir enzimi kullanan yağ metabolizmasında yer alan bir süreç. Bu enzim, birleşik iki fosfat
iyonundan oluşan yapıları parçalar ve iki tek iyon oluşturur. En azından teorik olarak, bu iki iyondaki nükleer
dönüşler kuantum dolanıklık durumunda olmalı. Hücreleri kuşatan sıvı içine bırakıldıklarında, Posner moleküllerini
oluşturmak üzere kalsiyum iyonları ile birleşebilirler.
Eğer tüm bunlar doğruysa, beynin ekstrasellüler (hücredışı) sıvısı, son derece dolanık durumundaki kompleks Posner
molekül dizileri ile dolu olabilir. Bir kez nöronlar içine girdi mi, bu moleküller hücrelerin sinyal gönderme ve tepki
verme şeklini değiştirebilirler. Bu da düşüncelerin ve hayallerin şekillenmeye başlaması demektir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/mg22830500-300-is-quantum-physics-behind-your-brains-ability-tothink/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1540123039
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Parkinson Hastalığı, Apandisitten Başlayarak Beyinde Ortaya
Çıkabilir!

Parkinson Hastalığı beyinde değil de “apandisit”te başlıyor olabilir. On yıllar öncesinden apandisitleri alınan
kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin daha az olduğu gözüküyor ve yapılan araştırmada
Parkinson hastası olanların beyinlerinde tespit edilen “toksik” bileşenin apandisitlerinde de olduğu tespit
edildi.
Uzuv kaslarda sertlik, katılaşma ve tremor (titreme, sallantı) şeklinde seyreden Parkinson bir nörodejeneratif
rahatsızlıktır. Uzun zamandır bunun sebebinin de, normal olarak sinir hücreleri arasındaki sinyal iletiminde görev
alan “sinüklein” adlı bir protein birikiminden kaynaklı olduğu düşünülmekteydi.
Parkinson hastalığı olan kişilerde beynin hareketi kontrol eden kısımlarında bu sinüklein proteinleri
birikerek, sinir hücrelerini öldürdüğü tespit edildi. Bu sinüklein proteinleri belirli bir yerde kümeleşip, bir araya
toplandığında, bu kümeleşme zincirleme bir reaksiyon şeklinde sinir hücreleri arasında yayılıyor.
Bu prosesin bağırsaktaki sinir hücrelerinde başlıyor olabileceğine dair artan kanıtlar mevcut. Örneğin; kümeleşmiş
haldeki sinüklin proteini farelere enjekte edildiğinde, bu toksik yayılarak, beyinlerinde de birikmeye başlıyor..
Daha önce yapılan bazı araştırmalarda, apandisin tek başına kilit bir rol oynadığı görülmüştür. Ancak, apandisitin
alınmasının bizi Parkinson’a karşı koruyup koruyamacağın dair veriler çelişkli sonuçlar ortaya koyuyor. Böyle bir
operasyonla (apandisitin alınması) kısa vadede çok düşük oranda artan bir riske sahip olunurken, uzun
vadede daha düşük riske sahip olunabiliyor.
Michigan’daki Van Andel Araştırma Enstitüsü’nden Viviane Labrie, bu sorunu, İsveçli 1.6 milyon kişinin son
52 yılda tutulan tıbbi öykülerini inceleyerek, bu konuda bugüne kadar yapılmış en büyük ve uzun çalışma ile
aydınlatmaya çalıştı. Bu araştırmada; genç yetişkinken apandisleri alınan kişilerin daha ileri yaşlarında
Parkinson rahatsızlığına yakalanma riski neredeyse %20 oranında daha az olduğu ortaya çıktı.
Labrie ve ekibi, ayrıca, Parkinson hastalığı olan ve olmayan 48 kişinin alınan apandisitlerini inceledi ve
neredeyse alınan tüm apandisitlerin sinir dokunlarında/liflerinde kümelenmiş sinüklin proteinleri tespit
etti. Labrie: “Bu, beyindeki bu hastalığın bir tohumu olabilir.”
Ancak, neden sadece bazı kişilerde bunun meydana geldiği halâ tam olarak bilinmiyor.
Çeviren: AylinER
https://www.newscientist.com/article/2184110-parkinsons-disease-may-start-in-the-appendix-and-travel-to-thebrain/?utm_medium=SOC&utm_source=Twitter#Echobox=1541179677
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Bağırsaktaki Nöronlar Her İki Haftada Bir Yenisiyle
Değiştirilmekte
Bağırsaktaki Sinir hücreleri bağımsız bir “ikinci beynin” parçasıdır.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, bağırsağınızdaki “beyni” oluşturan nöronlar neredeyse her iki haftada bir
yenileriyle değiştirilmekte. Dahası, bağırsakların kendini yeni nöronlarla yenileme ve ölü olan nöronları temizleme
konusundaki dengesizliği, Parkinson hastalığına neden olabilir.
Maryland’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Subhash Kulkarni ve meslektaşları, farelerin bağırsak astarındaki
nöronların sürekli yüksek oranda ölmekte olduğunu keşfettiler. Bu hücreler, vücudun “ikinci beyni” olan enterik sinir
sisteminin bir parçasıdır. Bir fare, yedi günde bir bağırsak nöronlarının neredeyse üçte birini kaybeder. Ama ölü
nöronlar birikmez, bu yüzden birikintileri temizleyen bir şeyler olmalı.
Kulkarni’nin ekibi, hem kalın hem de ince bağırsakta, makrofajlar tarafından yutulan nöronlar buldu. Makrofajlar,
bakteri ve virüsleri yiyen bir çeşit bağışıklık hücreleridir.
Kulkarni ve ekibi, bağırsakların, ölen ve enkazı kaldırılan nöronların yerine yenilerini koymak için yeni hücreler
üretmesi gerektiğini fark ettiler ve bağırsakların çok hızlı çoğalan kök hücrelere sahip olduğunu keşfettiler. İki hafta
sonra, fare ince bağırsağındaki iki kas tabakası arasında yer alan nöronların yüzde 88’i yeni oluşmuştu. Diğer bir
deyişle, büyük miktarda hücresel bir dönüşüm söz konusu, ancak nöronların sayısı aynı kalmakta, diyor Kulkarni. Bu
hafta, San Diego’daki Society for Neuroscience yıllık toplantısında bu çalışmayı sundu.
Son zamanlardaki çalışmalar, alfa-sinüklein adı verilen bir proteinin bağırsakta birikmesinin, Parkinson hastalarının
beyinlerindeki sinir sinyallerini bastırabileceğini ortaya çıkarmıştır (bkz. http://okyanusum.com/makale/parkinsonhastaligi-apandisitten-baslayarak-beyinde-ortaya-cikabilir/ ). Kulkarni, alfa-sinüklein birikiminin nöron döngüsünün
bir sonucu olduğundan şüpheleniyor.
“Temizlik mekanizmalarında bir şeyler ters giderse ya da yeni nöronların sürekli yenilenmesi ile ölenlerin
sürekli temizlenmesi arasında bir karışıklık olursa, o zaman bir enkaz yığınına sahip olacaksınız” diyor. “Ve
biriken daha fazla enkaz, alfa-sinüklein kümelerinin daha da genişlemesini sağlayacaktır.”
Kulkarni, ekibinin bu fikri destekleyen ön verilere sahip olduğunu söylemekte.
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Araştırmacılar, fare bağırsağında var olan makrofaj sayısında ve nöronların çoğalma hızında değişiklik yaparak,
hücrelerin birbirinden uyumsuz şekilde inişli çıkışlı olarak doğumunu ve ölümünü tetiklediler. Kulkarni, bunu
yaptıklarında, Parkinson’a yol açan proteinlerin oluşumunun başlangıcını gördüklerini söylüyor. Texas Tech
Üniversitesi’nde Parkinson alanında çalışan Ruth Perez, yeni bulguları memnuniyetle karşılıyor. Fakat durumun
öneminin netleşmesinden önce daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyor.
Chelsea Whyte ■
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/2184470-your-gut-is-full-of-neurons-and-they-are-replaced-every-2-weeks

Birlikte Ateşlenen Nöronlar Her Zaman Birbirine Bağlanmazlar
Özet: Araştırmacılar neokorteksteki nöronların birbirlerine bağlanmalarıyla ilgili yeni bir yöntem belirlediler. Bu
yeni yöntem, klasik “birlikte ateşlenen nöronlar, birbirlerine bağlanırlar”anlayışına ters düşüyor.
“Birlikte ateşlenen nöronlar, birlikte bağlanırlar” görüşünden farklı olarak, “Neuron” dergisinde yeni
yayımlanan bir makaleye göre, tepki benzerliğinin yanısıra lokal birlikteliği mecbur kılan şeylerden birisi de
yayılma hedefidir.
Sainsbury Wellcome Centre’dan araştırmacılar, neokorteksteki nöronların bağlanabilirlik yollarını aydınlatmaya
çalışıyorlar. Uzun vadede hedefleri, beyindeki işlemlerin nasıl yapıldığını ve bağlantıların yapısından kaynaklanan
nöron özelliklerini bulmak.
Kortekste yayılan nöronların, özellikle de korteksten beynin diğer alanlarına yayılan nöronlara kıyasla, homojen
olduğu düşünülüyordu. Ama bu kortikal-kortikal hücrelerin aslında oldukça farklı olduğu görülmeye başlandı.
Çalışmada Kim, Znamenskiy ve arkadaşları, farelerde birincil görme korteksinde, daha üst 2 görsel alana anterolateral (AL) ve posteromedial (PM)- yayılan farklı uyarıcı nöron çeşitleri (V1) arasındaki bağlantıları
incelediler.
Önceki araştırmayı temel alan araştırmacılar, bu çalışmada hücre popülasyonları arasında sapmalar buldu: bir
popülasyon hızlı hareket etmeyi tercih ederken, daha büyük görsel uyaran ve diğer popülasyon yavaş hareket etmeyi
tercih etti. Ama her iki popülasyondaki pek çok nöron görsel uyaran tercihlerini paylaştılar.
Araştırmacılar aynı yayılma hedefi olan hücrelerin (mesela AL yayılan nöronlar) birbirleriyle bağlantı kurduklarını
ama çok nadir olarak PM yayılma nöronlarıyla bağlantı kurduklarını buldular. Çalışmadaki araştırmacılardan birisi
olan Tom Mrsic-Flogel: “ Farklı hedeflere yayılan hücreler komşu olmalarına rağmen birbirleriyle iletişimde
olmazlar. Bu nöronların, aynı duyusal uyaranlara sıklıkla birlikte tepki verdikleri düşünülecek olursa,
birbirleriyle iletişimde olmamaları kafa karıştırıcı.”
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Görsel korteks içindeki bu 2 çıkış kanalının arasında çok az iletişim olmasının sebebi ne olabilir? Mrsic-Flogel
laboratuvarında daha önce yapılan bir çalışma göstermiştir ki görsel korteks içinde hangi hücrelerin iletişimde
olduklarını verdikleri tepkilere bakarak tahmin edebilirsiniz. Aynı anda aktif olan ve benzer görsel uyaran çeşitlerine
tepki veren hücrelerin birbiriyle bağlantıda olma olasılığı daha fazladır. Ama bu AL ve PM yayılan hücreleri için
geçerli değil. Bu hücrelerin işlevi oldukça birbirlerine benzer olsa da bir şekilde birbirleriyle bağlantıya girmekten
kaçınıyorlar .
Peki birlikte ateşlenmelerine rağmen birbirlerine bağlanmıyorlarsa AL ve PM ye paralel kanallar nasıl kuruluyor.
Gelecekte bu bağlanma kurallarını belirleyen moleküler mekanizmalar olup olmadığı araştırılabilir . Araştırmacılar
ayrıca beyindeki bu bağlantı olayının ne kadar yaygın olduğunu araştıracaklar.
Çalışmadaki yazarlardan biri olan Petr Znamensky bu çalışmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetti; Beyindeki
bilgi akışı bağımsız nöronların inputlarını –girdi- nereden aldıklarını ve outputlarını –çıktı- nereye gönderdiklerine
göre belirlenir. Nöral işlemleri mekanik olarak anlayabilmek için bağlantı kurallarını bilmemiz gerekiyor.
Gelecekteki araştırma bu bağımsız output kanallarının işlevine ve bireysel nöronların hangi inputu seçip bunun
aksanlarını nereye göndereceğine nasıl karar verdiğine odaklanacaktır.
Bu kuralların moleküler yapısını daha iyi anlayabilmek için araştırmacılar beynin karmaşık bağlantı yapısını kontrol
eden süreçleri bir araya getirebilmeyi umut ediyorlar.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://neurosciencenews.com/neuron-connectivity-theory-10167/
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7 Çakra ve Dengesizliklerinin Fiziksel Belirtileri

7 ÇAKRA VE DENGESİZLİKLERİNİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ
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1. Kök Çakra
Hantallık/sakarlık, uyku problemleri, zayıf kan dolaşımı, üreme problemleri, metabolizmaya dair problemler

2.

Sakral (Cinsel) Çakra

Bel ağrısı/Belin aşağı kısmının ağrıması, kısırlık, adet öncesi gerginlik sendromu (PMS), sindirim problemleri,
enerjisizlik (uyuşukluk), böbrek, safrakesesi problemleri

3.

Solar Pleksus (Güneş Sinir Ağı) Mide Çakrası

Hazımsızlık, panik ataklar, karaciğer problemleri, sık sık hastalanmak, yüksek tansiyon

4.

Kalp Çakrası

Kronik yorgunluk, üst sırt ağrısı,kalp ile ilgili sorunlar,endişe/depresyon, solunum rahatsızlıkları

5.

Boğaz Çakrası

Boğaz problemleri, boyun tutulması, soğuk algınlığı belirtileri, tiroid dengesizlikleri,nefes alma sorunları

6.

Alın Çakrası (3. Göz Çakrası)

Kulak ve göz sorunları,denge sorunları, uyku felci, öğrenme güçlükleri, hormon disfonksiyonu (işlev bozukluğu)

7.

Taç Çakrası (Tepe Çakrası)

Başdönmesi, vizyon-geniş görüş sorunları,bilişsel sorunlar,hafıza sorunları,sinir sisteminde dengesizlikler
Çeviren: AylinER
Kaynak: @fsthnow

Çok Sayıda Uygulama ve Web Sitesini Takip Edilmeden
Kullanmak İmkansız!
Cihazlarım, Ben Uyurken Bile, 2 Saniyede Bir Veri Gönderip, Alıyor!

İnternete bağlandığım bir sunucudan telefonumu veya dizüstü bilgisayarımı kaydetmeye karar verdiğimde, çok fazla
veri elde edeceğimi biliyordum, ancak dürüstçe söylemek gerekirse bir hafta içinde yaklaşık 300.000!! taleple
(request) karşılaşacağımı da hiç düşünmemiştim.
Bu oratalama olarak her iki saniyede bir request (talep) demek oluyor.
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Bu Data Life projesinin kurulumunda, bu tüm taleplerin ne yaptığına ve bu veriler hakkındaki şeyleri detaylı olarak
ortaya koyacağım.
Telefonunuz ve dizüstü bilgisayarınız ne kadar veri gönderdi ve aldı?
‘Ne kadar’ sorusuna cevap vermenin birkaç farklı yolu var. Bunu anlamanın en kolay şekli; cihazların başka bir
sunucuyla iletişim kurduğundaki sayıya bakmak. Yukarıda size açıkladığım 300.000 rakamı bununla ilgili. Ancak
bu toplam sayı, hafta boyunca eşit olarak dağılmıyor.
Bir saat içinde – Salı sabahı, sabah 8 ile sabah 9 arasında – 11.000’den fazla talep/istek(request) vardı. Bu,
saniyede üçten fazla demek.
Bu aşağıdaki grafik 7 gün boyunca ortaya çıkan durum:

Sadece kaç tane taleple ve buna bağlı olarak benim ne yaptığım hakkında ne kadar data olduğunu ve dünyadaki
organizasyonların ve sayılarının benim cihazımdan yayılımını görünce çok şaşırdım.
Tabii ki, bu taleplerin tümü hayatım hakkında özel detaylar paylaşmıyor, ama hepsi – her biri – benim hakkımda bir
şeyler paylaşıyor!
Tam olarak bir şeyin nasıl kullanıldığı, tamamen talebin diğer tarafındaki organizasyona bağlı ve benim
özelim/kişisel bilgilerim konusunda bilinmeyen, hattâ bilinemez bir etkiye sahip.
Cihazlarınız, kullanmadığınız zamanlarda veri gönderiyor ve alıyor mu?
Kesinlikle evet!! En sessiz zamanlarda.. tahminimce geceleri. Ama ben uyurken bile cihazım, çeşitli şirketlerle
konuşmakla meşgul!
Örneğin; incelemeye başladığımın ikinci gecesinde cihazlarım, akşam saat 10 ile sabah saat 6:30 arasında 841 kez,
46 farklı domain (alan adı) temas kurdu!!
Bu taleplerin çoğu; e-postalarım ve takvimim gibi şeylerin arka plan güncellemeleri veya Dropbox veya
iCloud gibi çeşitli uygulamaların gerçekleştirdiği senkronizasyonlar.
Ama tam olarak ne yaptıklarını söylemek oldukça zor.
Ve bunların bazıları, her saatte kontrol ediyormuş gibi gözüküyor, tıpkı muhtemelen yeni bir uçuş rezervasyonu yapıp
yapmadığımızı görmek isteyen TripIt uygulaması gibi.. ve bunu görmek çok şaşırtıcı.
Konuşmayı ne yapıyor?
Verilerden elde ettiğim ilk şeylerden biri, cihazlarımdan internete erişen farklı uygulamaların ve
programların şaşırtıcı sayısıydı.
Listenin en üstündeki uygulamalar oldukça şaşırtıcı:
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Google Chrome ilk iki içinde gibi görünüyor. Bu önceden tanımlanmış bir değer olsa da kullanıp kullanmamayı
gözden geçirebilirim.
• Üçüncü sırada Airmail, en çok e-posta için kullandığım uygulama.
• Oldukça yoğun bir Twitter kullanıcısı olarak, dördüncü sırada Tweetbot’u tespit ettiğime hiç şaşırmadım.
• Beşinci sırada, diğer şeylerin yanısıra iş ile ilgili sohbetlerde kullandığım Slack geliyordu.
Ancak, yedi günlük dönemde tam listede 298 farklı yazılım parçasının talepte bulunduğunu gösteriyor.
•

Hangi şirketler bu verileri alıyor?
Bu soruyu cevaplamanın en kolay yolu, her bir alana gönderilen isteklerin sayısını saymak.

Yaklaşık beşte bir talep, bir google.com sunucusuna yapıldığı için Google, kesinlikle en baskın olanı ve buna pek çok
ülkeye ve google’ın sahip olduğu ürünlerin domainleri dahil bile değil.
Ne yazık ki, hangi taleplerin benim için faydalı olduğunu ve hangilerinin de benim için hiç bir fayda sağlamadığı
halde davranışlarım, çıkarlarım ve alışkanlıklarımı ticari fayda için takip ettiğini söylemek aşırı derece güç.
İzlenmeden Ne Haber? Ne kadar izlendiğimizi ve bu bilgiyi kimin aldığını söyler miyiz?.. Bir şekilde evet..
Web taramamı veya diğer hareketlerimi takip eden talepleri incelemenin bir yolu da tarama araçları
tarafından bilinen hangi domain (alan adı) isimlerinin kullanıldığını tespit etmektirve çeşitli gizlilik koruma
ürünleri tarafından derlenen birkaç başka veri tabanı ile beraber bunu yapmak çok da zor değil.
Tüm hafta boyunca, onların listelerini talep verilerini kısaca özetlemek için kullandığımda, tüm taleplerin % 72′sinin
davranışlarımın bir şekilde izleyen bir sunucuya yapıldığı anlaşılıyor!
Google, taleplerin %23 ile bu listenin başında ve Verilerimde tanımlanan diğer büyük
tarayıcılar %14 ile Microsoft, %13 ile Twitter ve %4 ile Chartbeat geliyor.
Tabii ki, bu taleplerin bir çoğu, bana yararlı hizmetler (arama ve e-mail) de sunmakta ve bu da modern web’in nasıl
çalıştığına dair başka problemi gündeme getiriyor.
Davranışımızı izleyen taleplerin bir çoğu da; site / uygulama / hizmet işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Çok sayıda uygulama ve web sitesini, takip edilmeden kullanımak imkansız!
Çeviren: AylinER
https://www.abc.net.au/news/2018-11-16/datalife-i-spied-on-my-phone-and-here-is-what-ifound/10496450?fbclid=IwAR37a2BODFANYUmsbQv1O8Zx5EHcmFZWZXi8nID9WlzDM2BcVwpNDiTwceg&pfmredir=sm
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Beyni Uyarmak Kronik Ağrıyı Tedavi Edebilir mi?

Özet : Araştırmacılar ilk kez, zayıf alternatif elektrik akımıyla bir beyin bölgesini hedef alarak, kronik bel ağrısıyla
ilişkili semptomları önemli ölçüde azaltabileceklerini gösterdiler. Uygulama, ilgili beyin bölgesinde doğal olarak
oluşan beyin ritmlerini arttırıyor.
Kronik ağrı, dünyada engelliliğin önde gelen nedenidir.
UNC Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar ilk kez, zayıf alternatif elektrik akımıyla bir beyin bölgesini hedef alarak,
kronik bel ağrısıyla ilişkili semptomları önemli ölçüde azaltabileceklerini gösterdiler. Uygulama, ilgili beyin
bölgesinde doğal olarak oluşan beyin ritmlerini arttırıyor.
Journal of Pain’de yayınlanan ve bu hafta San Diego’daki Society for Neuroscience konferansında sunulan sonuçlar,
doktorların bir gün, transkraniyal alternatif akım uyarımı veya tACS gibi yeni invazif olmayan tedavi stratejileriyle
beynin bir kısmını hedef alabileceklerini ileri sürüyor. Araştırmacıların, doğal olarak oluşan beyin dalgalarının
kuvvetini arttırmak için teorileştirdikleri ve yaptıkları çalışmada kulandıkları bu tedavi stratejileri, kronik ağrıların
tedavisi için önemliydi.
Carolina Center for Neurostimulation direktörü ve psikiyatri doçenti kıdemli yazar Flavio Frohlich, “Son birkaç
yıldır çok sayıda beyin uyarım (stimülasyon) makalesi yayınladık ve her zaman önemli bir şeyler öğreniyoruz”
dedi. “Ama ilk kez kronik ağrı üzerinde çalışıyoruz, ve bu, bir çalışmanın üç öğesinin mükemmel bir şekilde
sıralandığı tek zamandı. Belirli bir beyin bölgesini başarıyla hedefledik, bu bölgenin faaliyetini arttırdık veya
bölgeyi eski haline geri getirdik ve bu bölgedeki arttırmaları semptomların belirgin bir şekilde azalışı ile
ilişkilendirdik.”
Frohlich’in laboratuarı ile yakın işbirliği içinde olan ve UNC Tıp Fakültesi’nde PT, PhD Karen McCulloch’un akıl
hocalığı yaptığı bir yüksek lisans öğrencisi olan Julianna Prim, “Eğer beyin stimülasyonu kronik ağrılı insanlara
yardımcı olabilirse, bu, hepimizin bildiği ağır yan etkilere sahip olan opioidlerin yükünü azaltabilecek ucuz,
invazif olmayan bir tedavi olacaktır.”, diyor.
Kronik ağrı, dünyadaki engelliliğin önde gelen nedenidir. Ancak beyin aktivitesinin bu duruma neden olan bir rol
oynadığı konusunda, bilim insanları arasında bir fikir birliği yoktur. Frohlich, ağrı araştırma alanının, kronik ağrının
büyük ölçüde periferik(çevresel) nedenlerine odaklandığını söylüyor. Örneğin, eğer kronik bel ağrınız varsa, o zaman
neden ve çözüm, omurgadaki sinir sisteminin bel ve ilgili kısımlarında yatmaktadır. Ancak bazı araştırmacılar ve
klinisyenler, kronik ağrının daha derine indiğine inanmaktalar öyleki mevcut durum, beyindeki nöron ağları da dahil
sinir sistemi içindeki hücrelerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu yeniden düzenleyebilir.
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Zamanla, teori ilerledikçe, bu ağlar bir çeşit sinirsel rut (sinirsel olarak izlenen yol) içinde sıkışır, esasında kronik ağrı
için bir neden halini alır.
Önceki çalışmalar, kronik ağrıları olan kişilerin, anormal nöral salınımları veya anormal beyin dalgaları
deneyimlediğini gösterdi. Farklı beyin bölgeleri ve çeşitli beyin aktiviteleri (görsel uyarıcılar, ezberleme, yaratıcı
düşünme, vb) ile ilişkili birkaç çeşit beyin dalgası vardır. Konuşurken, düşünürken, yerken, spor yaparken, televizyon
izlerken, hayal kurarken veya uyurken, beyin aktivitemiz, araştırmacıların elektroensefalogram veya EEG kullanarak
ölçebildikleri elektrik modelleri yaratır. Bu modeller dalgalanır veya salınım yapar, bu yüzden bir EEG çıktısında
yükselen ve alçalan dalgalar olarak görünürler.
Alfa salınımı olarak adlandırılan bir tür beyin aktivitesi, bizler içeriye uyartı(stimuli) almıyorken meydana gelir.
Sessizlik içinde meditasyon yaptığımızda, duşta hayal kurarken, ya da spor aktivitesi sırasında “enerjinin
zirvesinde” olduğumuzda bile, alfa salınımları beyinde baskın olur. Frohlich’in laboratuvarı, bu alfa salınımlarının,
beynin orta kısmında bulunan ve muhtemelen kronik ağrı ile alakalı olan somatosensör kortekste eksik olup
olmadığını bilmek istedi. Eğer eksikse, Frohlich’in ekibi oradaki alfa dalgalarını arttırabilir miydi? Ve eğer bu
mümkün olsaydı, herhangi bir ağrı giderimi olur muydu?
Prim ve meslektaşları kronik bel ağrısına sahip 20 hastayı işe aldı. Her biri, en az altı aydır 1 ile 10 arası subjektif
değerlendirme aralığına göre, “4” veya üzerinde bel ağrısına sahipti. Her katılımcı bir ila üç hafta arayla iki kez 40
dakikalık oturuma katılmak için gönüllü oldu.
Tüm oturumlar boyunca, araştırmacılar, hastaların kafatasına bir dizi elektrot bağladı. Oturumların birinde,
araştırmacılar, doğal olarak oluşan alfa dalgalarını arttırmak için tACS kullanarak somatosensoriyel korteksi hedef
aldı. Başka bir oturum sırsında tüm katılımcılar için, araştırmacılar, herhangi bir bölgeyi hedef almadan benzer bir
zayıf elektrik akımı kullandılar – bu sahte ya da plasebo uyarım seansıydı. Tüm seanslarda, katılımcılar kafa
derisinde karıncalanma hissettiler. Sahte ve tACS oturumları arasındaki farkı söyleyemediler. Ayrıca, verileri analiz
etmekten sorumlu araştırmacılar da, her bir katılımcıya sahte ya da tACS seanslarının ne zaman yapıldığını
bilmiyordu ve bu da çalışmayı çift taraflı bilinmez yapıyordu.
Frohlich’in laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı olan ilk eş-yazar PhD Sangtae Ahn, Frohlich’in ekibinin,
kronik bel ağrısı olan kişilerin somatosensör korteksinde, alfa salınımlarını başarılı bir şekilde hedefleyip
arttırabildiklerini gösteren verileri analiz etti. Prim ve meslektaşları katılımcıları incelediğinde, subjektif 0-10 ağrı
aralığına göre, hepsi tACS seanslarının ardından ağrılarında belirgin bir azalma olduğunu bildirmişti. Dikkat çekici
bir şekilde, bazı katılımcılar tACS seanslarından sonra hiç acı hissetmediklerini dahi belirtmişlerdir. Katılımcılar,
sahte uyarım seanslarından sonra aynı şekilde bir ağrı azalmasını rapor etmediler.
Prim, “Heyecan verici olan şey, bu sonuçların sadece bir seanstan sonra gerçekleşmesidir.”, dedi. “Birden fazla
tACS oturumunun etkilerini daha uzun bir süre boyunca keşfetmek için daha büyük bir çalışma yapmayı
umuyoruz.”
Frohlich, laboratuvarının, çeşitli türlerde kronik ağrıları olan insanlarla çalışmalar yürütmeyi umduğunu söyledi.
“Bu çalışma, bilim insanları ve klinisyenler işbirliği yaptığında nelerin mümkün olduğunun mükemmel bir
örneğidir” dedi. “Sonuç olarak, daha iyi tedaviler, şifalar ve koruma stratejileri geliştirmek istiyorsak,
araştırmacıları bir araya getiren bu yeni yaklaşımlar temel öneme sahiptir.”
Kuzey Kaliforniya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri (8 Kasım 2018)
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181108130546.htm
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Mineral Eksikliğinin İşaretleri
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Bu semptomlar sadece bazı örneklerdir!
Dünya nüfusunun çoğu çok çeşitli mineral eksikliğine sahip.
MAGNEZYUM
Uyuma güçlüğü,kas spazmları/ ağrı,
endişe/ depresyon, kısırlık,/PMS(adet öncesi sendromu), başağrısı,yorgunluk
KALSİYUM
Kolay kırılan tırnaklar/ kuru cilt, yüksek tansiyon, parmaklarda karıncalanma,kronik kaşınma, dişlerin
çürümesi,uyuşukluk
İYOT
Düşük vücut ısısı,zayıf tırnaklar, halsizlik/yorgunluk,şiş,/hassas,yara dil, soğuk el/ ayaklar, soluk cilt
ÇİNKO
Zayıf bağışıklık,sivilce ya da isilik
İncelen saçlar,ishal, alerjiler,enfeksiyonlar
SELENYUM
Yaraların yavaş iyileşmesi, zayıf bağışıklık sistemi, hafıza problemleri, yavaş metabolizma,saç dökülmesi/saçta
kuruluk,kısırlık
POTASYUM
Karın şişkinliği/krampları
Kalp çarpıntıları
Mide bulantısı/kusma
Kulaklarda çınlama
Göz karaması,baş dönmesi
Kabızlık
Çeviren: AylinEr
www.okyanusum.com
Kaynak: @fshthnow

Akdelikler
Kara deliklerin garip olduğunu düşünüyorsanız, ak delikler aklınızı başınızdan alacak!
DİĞER TARAFTAN MERHABA
Bir kara deliğin merkezinde gerçekten neler oluyor?
Fizikçi Carlo Rovelli’nin olası bir cevabı var;
Büyük bilim insanları tarafından yazılmış olsalar bile, ders kitaplarına ASLA güvenmeyin. Nobel ödüllü fizikçi
Steven Weinberg, 1972 yılında yazdığı meşhur Gravitasyon ve Kozmoloji kitabında, “evrende bilinen herhangi bir
nesnenin kütle çekimi alanında hiçbir ‘kara delik’ yoktur”, yazarak, karadeliklerin varlığını “çok varsayımsal”
olarak nitelendirdi. Tamamen yanlıştı. Radyo astronomları, farkında olmadan on yıllar boyunca kara deliklerin içine
düşen maddenin sinyallerini algılamaya başlamışlardı bile. Bugün gökyüzünün onlarla dolu olduğuna dair birçok
kanıtımız var.
Hikâye şimdi de kendini, esasında tersine kara delikler olan ak deliklerle tekrar ediyor olabilir. Başka bir ünlü ders
kitabında, dünyanın önde gelen izafiyet teorisyeni Bob Wald, “evrenin herhangi bir bölgesinin bir ak deliğe
karşılık geldiğine inanmak için hiçbir neden olmadığını” yazdı – ve bugün hâlâ hâkim olan görüş bu.
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Ancak Marsilya’daki grubum da dahil olmak üzere, dünyadaki birçok araştırma grubu, kuantum mekaniğinin bu ak
deliklerin oluşması için bir kanal açması ihtimalini araştırmaya başladı. Gökyüzü bu ak deliklerle de dolu olabilir.
Ak deliklerin varlığından şüphelenilmesinin nedeni, onların, bir karadeliğin merkezinde neyin olup bittiğinin sırrını
çözebileceğidir. Kara deliklerin etrafında dönerek hareket eden ve içine düşen çok miktarda madde görüyoruz. Düşen
tüm bu maddeler, deliğin yüzeyini, “ufkunu” ya da geri dönüşü olmayan noktayı geçiyor, merkeze doğru dikine
düşüyor ve sonra? Kimse bilmiyor.

En iyi kütle çekimi tanımımız olan Einstein’ın genel izafiyet teorisi, düşen maddenin, sonsuz bir yoğunluğa sahip tek
bir merkezî nokta üzerine yoğunlaşacağını öngörmektedir. Bu durum, tekillik(singularity) olarak
adlandırılmaktadır. Bu, gerçekliğin bir nevi sonudur, öyle bir nokta ki zamanın kendisi durur ve her şey hiçlik içinde
ortadan kaybolur. Ancak bu öngörü güvenilir değildir, çünkü deliğin merkezi, Einstein’ın büyük teorisinin etkinlik
alanının dışındadır. Burada kütle çekimi o kadar güçlüdür ki kuantum etkileri artık ihmal edilemez. Ne olduğunu
anlamak için bir kuantum kütle çekimi teorisine ihtiyacımız var.
Kuantum teorisi bu tür problemleri çözme alışkanlığına sahiptir. 20. yüzyılın başında, klasik teori, atom çekirdeğinin
yörüngesinde dönen bir elektronun enerjisinin, düzenli bir biçimde sonsuza dek düşeceğini öngördü. Kuantum teorisi
bunun neden gerçekleşmeyeceğini açıklığa kavuşturdu. Kuantum teorisine göre bu; enerjinin ayrıklığı tarafından
yasaklanmıştır. Elektronun enerjisi yalnızca belirli miktarlarda değişebilir ve sonlu bir alt seviyeye sahiptir.
Kuantum etkileri, benzer şekilde, bir kara deliğin merkezinde sonsuz yoğunluğun oluşmasını engelleyebilir. Bu
durumda, döngüsel kuantum kütleçekimi gibi (üzerinde çalıştığım) kuantum kütle çekim teorileri tarafından tahmin
edilen uzay-zamanın kendi ayrıklığı, numarayı yapar. Yoğunluğun sonsuz olabileceği sonsuz küçük noktalar yoktur.
Uzay, küçük ama sonlu olan bireysel birimlerden veya kuantlardan oluşur.
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Düşen madde, Planck yıldızı olarak adlandırılan süper yoğun bir duruma sıkışabilir, ancak daha fazlası olamaz. Ya
sonra? Sonrasında madde, maddenin düşüşten sonra genelde yaptığını şeyi yapar: sıçramak.
Madde, cisimlerin yalnızca aşağıya doğru hareket edebildiği kara delik içinde sıçrayamaz. Ama işte sihir: kuantum
yerçekimi, kara deliğin tüm uzay-zaman geometrisinin sıçramasına izin verir – yani kara deliğin merkez noktasından,
ayrı ve yeni bir uzay-zaman bölgesine doğru devam etmeye izin verir. Bu noktada sadece madde değil aynı zamanda
bütün uzay-zaman sıçrıyor. Buna ak delik diyoruz.
Sıçrayan bir top, düşüşünün çekildiği bir filmin geriye doğru oynatıldığındaki gibi bir yörünge izler. Bir ak delik,
geriye doğru projekte edilen bir kara delik filmi gibidir. Dışarıdan bakıldığında çok farklı değildir: tıpkı bir kara delik
gibi kütleye sahiptir, bu yüzden etrafındaki şeyleri kendine doğru çeker ve bu şeyler ak deliğin yörüngesinde
dönebilirler. Ancak bir kara delik içeri girmenin mümkün ancak içeriden çıkmanın mümkün olmadığı bir ufukla
çevrili iken, bir ak delik içeriden çıkmanın mümkün ancak içeri girmenin mümkün olmadığı bir ufukla çevrilidir.
Tersyüz
Ak deliklerin teorik olasılığı, genel izafiyet tarafından öngörülmektedir. Ak delikler, teorinin denklemlerinin tam
çözümleridir. Fakat uzun zamandır gerçek bir şeyi temsil etmeyen matematiksel değerler olarak görülüyorlardı.Tam
da geçmişte kara deliklerde olduğu gibi, çünkü onların nasıl meydana geldiğini görmek zordu.
Bununla birlikte, 1930’ların başlarında, İrlandalı fizikçi John Lighton Synge, genel izafiyet denklemlerinin
çözümündeki küçük bir düzenlemenin, bir kara deliğin iç geometrisinin bir ak deliğin içine devam edebilme
olasılığını sağlayabileceğini gördü. Kuantum mekaniği böyle bir düzenlemeye izin verebilir.
Peki kız evlat ak delik nerede yer alacaktı? Çok uzaklarda mı, yoksa bir solucan deliğiyle bağlı olarak mı, veya farklı
bir evrende mi? Hayır, saçma spekülasyonlara ihtiyacımız yok. Ak delik, kara deliğin bulunduğu aynı yerde, sadece
kara deliğin geleceğinde olacak. Einstein’ın teorisi ile anlaşıldığı gibi, uzay-zamanın kendine has esnekliği nedeniyle,
“merkezin diğer tarafı”, deliğin geleceğinde olabilir. Bunu görselleştirmek zor, ancak sonuç basit: yaşamının ilk
bölümünde delik siyahtır ve madde deliğin içine düşer; ancak yaşamının ikinci bölümünde, kuantum geçişinden
sonra, ak renktedir ve madde delikten dışarı sıçramaktadır.
Bunun gerçekleşmesi için, ufkun, kara delik ufkundan ak delik ufkuna geçtiği bir an olması gerekir. Yine burada,
kuantum teorisi, kuantum tünelleme olarak iyi bilinen bir fenomen sayesinde, bunun gerçekleşmesine izin vermekte.
Kuantum tünelleme, standart, klasik fizik denklemlerinin kısa ve öz bir ihlalidir. Öyle ki güçlü kuantum
fenomenlerinin gerçekleşmesini ummadığınız durumlarda bile, düşük olasılıkla meydana gelebilmektedir.
Tünelleme, örneğin nükleer radyoaktiviteye sebebiyet veren şeydir. Klasik mekaniklere göre, atom çekirdeğinin içine
hapsolmuş bir parçacık kaçamaz; ancak kuantum teorisi, parçacığın, kendini hapseden potansiyel duvarın “altına
tünellenmesine” ve böylece de çekirdeğin dışına ışımasına izin verir.
Tünelleme zaman alır. Radyoaktif maddeler, bin yıl boyunca yarı kararlı kalır. Benzer şekilde, kara deliklerin uzun
ömürleri vardır. Klasik teoriyi alacak olsaydık, bir karadelik sonsuz olurdu. Ama hiçbir şey sonsuz değildir. Stephen
Hawking gösterdi ki, kuantum teorisi, kara deliklerin yavaşça buharlaştığına ve küçüldüğüne işaret etmekte.
Küçülürken bir ak deliğe tünellenme yapma olasılığı artar. Bir noktada da bu gerçekleşir. Ve yine önemli olan şey,
uzay-zamanın kendi geometrisidir – tünellenen şey budur. Klasik genel izafiyet denklemlerine göre evrimleşmek
yerine, aniden kara delik ufkundan ak delik ufkuna tünellenir.
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Bu resmin kafa karıştırıcı bir yönü var. Milyonlarca yıllık kara delikler görüyoruz, bu nedenle büyük bir kara deliğin
bir ak deliğe tünellenmesi için çok uzun bir zamana ihtiyaç var. Ancak deliğe düşen madde birkaç saniye içinde hızla
merkeze ulaşır. Tekrar sıçraması da aynı şekilde hızlı olacaktır. O halde, bir ak deliğin oluşması bu kadar uzun zaman
alıyorken, maddenin ak delikten çıkması nasıl bu kadar çabuk olabiliyor?
Cevap büyüleyici. Genel izafiyette zaman inanılmaz derecede esnektir. Deniz seviyesinde (dünyanın merkezine daha
yakın olduğundan) dağlara göre daha yavaş geçtiğini biliyoruz. Büyük bir yıldıza veya bir kara deliğe yaklaşırken
daha da yavaşlar. Ve bu durum bulmacayı çözer: deliğin içindeki çok kısa bir zaman, dışarıdaki çok uzun bir zamana
denk gelebilir. Dışarıdan bakıldığında, deliğin iç evrimi bir sıçrama gibi görünür, ancak bu süper yavaş çekimde
görünür. Gökyüzünde gördüğümüz delikler, dışardan aşırı yavaş çekimde algıladığımız, çöken ve geri sıçrayan
nesneler olabilirler.
Bu senaryonun bir hediyesi de, ünlü kara delik enformasyon paradoksunu çözmesidir – enformasyonun doğada asla
tamamen kaybolmayacağını umuyoruz, ancak bir kara deliğin içinde zaman sona ererse, enformasyon kaybolur.
Çözüm basit: eğer bir şey sıçrayarak dışarı çıkarsa, enformasyon kurtarılır.
Net olmak gerekirse, enformasyon paradoksu bundan biraz daha derindir. Nedeni ise, ufuk alanının, deliğin içindeki
şeylerin olası farklı konfigürasyon sayısını sınırlandığı yönündeki yaygın bir inançtır. Çok az sayıda konfigürasyon
mevcutsa, düşen maddenin ayırt edici özellikleri kaybolur ve enformasyon da kaybolmuş olur.
Ancak ben, bu inanışın yanlış olduğuna ikna oldum. Bu inanış, deliğin dış davranışını yöneten dışarıdan ayırt
edilebilen konfigürasyon sayısı ile iç kısımdan ayırt edilebilen ve hatta ufuk küçüldüğünde sayısı artan daha fazla
sayıdaki iç konfigürasyon sayısını birbirine karıştırmakta. Kara deliğin içi, ufku küçük olsa bile büyük olabilir (boynu
küçük olsa bile bir şişenin büyük olabilmesi gibi) ve daha sonra ak delik tarafından serbest bırakılacak olan çok
büyük miktarda enformasyon içerebilir.
Bütün bunlar, bir karadeliğin tam yaşam evrimi için çekici bir senaryo sunuyor. Deliğin içerisinde tekillik yoktur,
uzay-zamanın bittiği yer yoktur ve bir kara deliğin dışından görüldüğüne göre, delik sonsuz değildir. Aksine, bazı
zamanlarda kara delik beyazlaşır ve içine düşen her şey kaçar.
Senaryo teorik olarak güzel. Bu, gökyüzünün gerçekten de ak deliklerle dolu olduğu anlamına mı geliyor? Ve eğer
öyleyse, onları görebilir miyiz?
Cevap henüz tam olarak anlamadığımız şeylere bağlı. Gökyüzünde gördüğümüz kara deliklerin çoğu bir yıldızın
çöküşüyle oluşur. Bunlar zaten ak deliklere tünellenemeyecek kadar genç ve büyükler – büyük delikler daha uzun
yaşar. Ancak, büyük patlamadan kısa bir süre sonra, erken evrenin şiddetli ortamında küçük kara delikler oluşmuş
olabilir. Bu en eski kara delikler zaten ak deliklere tünellenmiş veya bugün tünelleniyor olabilirler. Fakat sayılarından
emin değiliz ve bu durum ak deliklerle ilgili mevcut öngörüleri belirsiz hale getiriyor.
Bir başka belirsizlik kaynağı da bir kara deliğin ömrüdür. Döngüsel kuantum kütleçekimi kullanılarak ayrıntılı
hesaplamalar yapıldı, ancak bunlar tahminlere bağlı ve henüz kesin değiller. Yine de, Hawking’in buharlaşma
zamanıyla sınırlı olan bir maksimum “uzun” yaşam süresi ve kuantum olaylarının başlaması için gereken minimum
“kısa” yaşam süresi arasında oldukça sağlam bir aralığımız var. Bu, bazı ön sonuçlar çıkarmamıza izin veriyor.
Eğer yaşam süresi uzunsa, sadece en eski küçük delikler halihazırda ak deliğe dönüşmüş durumdadır. Bu, şu anda
gökyüzünde bulunan ak deliklerin çoğunun minimum boyutta olması gerektiği anlamına gelir. En küçük ak delik
büyüklüğü Planck ölçüsündedir, yani bir mikrogram civarında veya yarım inç uzunluğundaki tek bir insan saçı telinin
ağırlığı kadardır.
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Bu ilginç bir olasılık çünkü bu büyüklükteki ak delikler nispeten istikrarlı olabilirler ve gök bilimcilerin gökyüzünde
(dolaylı olarak) algıladıkları gizemli karanlık maddenin bir bileşeni olabilirler. Karanlık maddenin yapısı hakkındaki
çoğu diğer hipotezler, iyi yapılandırılmış fizik yasalarının değiştirilmesini gerektirir. Örneğin, süper simetrik
parçacıklar denilen yeni varlıkları öngören teorilere bel bağlıyorlar. Ancak bu tür parçacıkları tespit etmedeki
başarısızlıklar, bu teorileri sorgulanır hale getirdi.
Bunun yerine, karanlık maddenin küçük kara deliklerden oluşma olasılığı, mevcut oturmuş fizikten yani genel
izafiyet ve kuantum teorisinden başka bir şey gerektirmez ve hiçbir gözlemle göz ardı edilmez. Eğer bu doğruysa, ak
delikleri zaten gözlemledik demektir: ak delikler karanlık maddedir!
Şiddetli sinyaller
Alternatif olarak, eğer kara deliğin ömrü kısa ise, günümüzde tünellenen en eski kara delikler, küçük bir gezegenin
kütlesine sahip olmalıdırlar ve kütlelerinin çoğunu yayılan radyasyona dönüştürerek şiddetli bir şekilde
patlayabilirler. Bu patlama bize, çok fazla enerjiye sahip olan kozmik ışınlar ve, mikrodalga veya radyo bandında kısa
ve şiddetli sinyaller göndermelidir. Sonuncusu özellikle ilgi çekici, çünkü benzer sinyaller zaten tespit edilmiş
durumda: yakın zamanda radyo teleskopları tarafından gizemli ve hızlı patlamalar gözlemlendi . Tekrar etmek
gerekirse, ak delikleri zaten görmüş olabiliriz.
Sadece birkaç saptama ile bu sinyallerin gerçekten ak deliklerden geldiğini doğrulayamıyoruz çünkü başka kaynaklar
da mümkün olabilir. Ancak, büyük bir örnek üzerinde arayacağımız bir işaret var: düzleştirilmiş kırmızıya kayma
(flattened redshift). Daha uzak ve bu nedenle daha genç ak deliklerden yayılan sinyaller, yakınlarındaki daha eski
olan ak deliklerden yayılanlara göre daha kısa dalga boyları üretmelidir. Bu, yeterli veriye sahip olduktan sonra,
yüksek enerjili kozmik ışınlarda veya hızlı radyo patlamalarında görebileceğimiz bir şeydir. Eğer görebilirsek, ak
deliklerin var olduğuna dair bir kanıtımız olacak.
Gökyüzündeki ak deliklerin kanıtlarını bulmak, evreni anlamada çok güzel bir adım olacaktır. İş başındaki kuantum
kütleçekiminin doğrudan ilk gözlemini temsil edebilirler ve böylece temel fiziğin en büyük sorunu olan, uzayzamanın kuantum yönlerini anlama problemi için bir pencere açabilirler.
Çok spekülatif son bir fikirden bahsederek bitiriyorum. Evrenimiz büyük patlamada doğmamış olabilir: çökmekte
olan daha önceki bir fazdan sıçramış olabilir. Bu olasılığa, döngüsel kuantum kütleçekimi ve diğer teorik yapılar izin
verir. Kozmik sıçramanın kuantum mekanizması, kara delikten ak deliğe sıçramaya benzer. Bugünün karanlık
maddesindeki Planck ölçekli ak delikler, sıçramadan önce oluşmuş olabilirler. Eğer öyleyse, sıçramadaki uzay-zaman
geometrisi, geleneksel kozmolojinin önerdiği gibi homojen değildi, fakat oldukça buruşuktu, çünkü her ak delik uzayzaman geometrisinde dışarı çıkan uzun bir sivri uca benziyor.
Bu durum zamanın okunun gizemiyle ilgili olabilir – zamanın neden sadece bir yöne gittiği sorusu. Zamanın oku,
genel olarak inanıldığı gibi evrenin başlangıçtaki durumunun “özel” (yani, düşük entropi) olmasından
kaynaklanmıyor olabilir. Bunun yerine, biz gözlemcilerin çok “özel” olan konumuyla ilgili perspektifsel bir fenomen
olabilir: bu “özel” konuma göre bizler tüm deliklerin dışındayız.
Ak delikler, neredeyse tamamen keşfedilmemiş olmasına rağmen, makul bir olasılığa sahip. Henüz birini
tanımlayamadık, fakat kara deliklerin de uzunca bir zaman farkına varamamıştık.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/mg24032080-100-if-you-think-black-holes-are-strange-white-holes-will-blow-your-mind/
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Yaşlanmanın Kontrolü : Telomerler
Elizabeth Blackburn, telomer etkisinden bahsediyor: Telomerler daha uzun süre daha sağlıklı kalmakta etkilidir.

Nobel ödülü sahibi Blackburn, telomerleri korumanın yaşlılıkla bağlantılı hastalıkları defedebileceğini söylüyor.
(Ç.N.Telomer her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalardır. Tıpkı ayakkabı
bağcıklarının ucundaki plastik parçalara benzerler.)
Kromozomların ucundaki telomerler ile ilgili tıp alanındaki keşiflerinizle Nobel ödülünü kazandınız. Telomer
nedir ve yaşlandıkça telomerler nasıl değişir?
Eğer genetik özelliklerinizi taşıyan kromozomları ayakkabı bağcığı olarak düşünecek olursanız, telomerler bu
bağcıkların ucundaki koruyucu parçalara benzerler. Proteinle kaplı kısa DNA dizilerinin tekrarından oluşurlar.
Yaşam süresince yıpranırlar. Telomerler, kromozomları gerektiği gibi koruyamazlarsa, hücreler yenilenemezler ve
işlevlerini yerine getirememeye başlarlar. Bu durum bedende, yaşlanmaya bağlı hastalıklar ve önemli problemlerin
oluşma riskini arttıran fizyolojik değişikliklere neden olur: kardiyovaskuler hastalıklar, diyabet, kanser, zayıf
bağışıklık sistemi ve daha niceleri. Ama bu süreç bir şekilde kontrol edilebilir. Herkes için bu durum geçerlidir, ama
ne oranda gerçekleşeceği değişebilir. DNA da telomeraz denilen bir enzim, kromozom uçlarının yavaşlamasını,
korunmasını ve nispeten kısalmasını geri döndürebilir.
Telomerlerinize iyi bakarak yaşlanmayı geciktirebilir veya tersine döndürebilir misiniz?
Hepimizin bir yaşam süresi var. Sağlıklı, aktif ve hastalıksız geçirdiğimiz bir süre var. Telomerlerimizin kısalması,
yaşlanmaya ve sağlıklı yaşam süresinden hastalıklı yaşam süresine geçişe sebep olur. Ama telomeraz ve telomerleri
etkileyecek şeyler yaparak sağlıklı yaşam süresinden hastalıklı yaşam sürecine geçişi geciktirebiliriz. Yani aslında
bahsettiğimiz şey insanları daha uzun süre sağlıklı kılmak ve yaşlanmaya bağlı bazı hastalıkları geciktirmek.
464

Bu demek değildir ki son derece uzun bir yaşam süreci olacak. Ama tabi ki daha uzun süre sağlıklı kalmak ölüm
oranları üzerinde etkilidir.
Kitabınızda telomerlerimizi uzatmak için, ya da en azından kısalmalarına engel olmak için, kronik stresi
kontrol ederek, egzersiz yaparak, daha sağlıklı beslenerek ve yeterince uyuyarak yaşam
standardımızı geliştirmemiz gerektiğinden bahsetmişsiniz. Bunların çoğu zaten halu hazırda tavsiye
edilen şeyler. Peki burada yeni olan nedir?
İnsanlar yaşam standartlarını geliştirmek üzere tavsiye edilen şeylerin, hücresel boyutta hastalıkları nasıl defettiğini
anlamamışlardı. Bu sebeplerden bir tanesi, telomerlerinizi korumanıza yardımcı oluyor olmalarıdır. Kitapta bir sürü
yeni çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalar arasında genetik, epidemiyoloji ve sosyal bilimler de bulunmaktadır.
Ayrıca zihin-beden bağlantısına yeni bir biyolojik destek de sunuyoruz. Daha önce kimse meditasyon ve stres
azaltıcı, huzuru arttırıcı şeylerin sağlığa yararlı etkilerinin kısmen telomerler sayesinde olduğunu söylememişti.
Kitapta ayrıca ne kadar kontrol edebileceğimiz hakkında da bilgi veriliyor. Örneğin strese yaklaşım tarzınızdaki
minik değişiklikler, çok büyük farklar yaratabilecek uzun süreli alışkanlıklara sebep olabilir.
Kitapla ilgili eleştirilerden bir tanesi, çok basite indirgenmiş olması. Yaşlanma kromozomların ucundaki bu
telomerlere indirgenemeyecek kadar karmaşık.
Bu pek çok yaşlanma sürecinden sadece bir tanesi. Biz de bunu söylüyoruz zaten. İnsanlarda henüz yeni tanımlanan
ve de üzerinde kısmen kontrol sahibi olabildiğimiz bir mekanizma üzerine odaklandık.
Telomerlerimizin korunmasına ne tür egzersiz yardımcı olabilir?
İyi haber şu ki, günde 3 saat spor salonuna gitmenize ya da haftada bir kez maraton koşmanıza gerek yok. Orta karar
aerobik egzersiz yapan insanlar (haftada 3 kez 45er dakika)bir maraton koşucusunun telomer uzunluğuna hemen
hemen sahipler. Farklı egzersiz türlerini uygulamak da iyi görünüyor. Bir araştırma göstermiştir ki, insanlar ne kadar
farklı tür egzersiz yaparlarsa telomerleri o kadar uzun olmaktadır. Ciddi kronik stres altındaki insanları inceleyen pek
çok çalışma, bu insanların telomerlerinin kısa olmasının yaşadıkları stresin yoğunluğuyla ilişkili olduğunu
göstermiştir. Ama bu ilişki fazla oturarak yaşayan insanlarda çok daha güçlüdür.10-15 dakikalık bile olsa hergün
yapılan hafif egzersiz etkili olmaktadır.
Sebze, meyve ve tahıl içeren dengeli beslenmenin dışında telomerlerimizi uzatmak için takviye bir şeyler
almalı mıyız?
Yeterli miktarda Omega 3 yağ asitlerinin tüketilmesinin telomerlerin daha iyi korunmasına faydalı olduğu
düşünülüyor. Omega 3 takviye olarak alınabileceği gibi yağlı balıklar ve keten tohumu gibi besin maddelerinden de
alınabilir. D vitamini hakkında da veriler var ama çalışmalar henüz tamamlanmış değil. Şurası çok net ki, insanlar
işlenmiş gıdalar, kırmızı et, şekerli içecekler ve rafine beyaz ekmek yerine- ki bunların zaten sağlığa zararlı olduğu
biliniyor- doğal gıdalar ile beslenirlerse, telomerler üzerinde ölçülebilir etkisi olmaktadır.
Evlilik ve çocukların telomerler üzerinde etkisi var mıdır?
Evliler veya çiftler daha uzun telomer sahibi olmaya yatkındırlar. Ayrıca aile içi şiddet gören kadınlarla da bir
çalışma yapmıştık. Bu kadınların telomerleri daha kısaydı. Kısa olmaları ile şiddet gördükleri süre arasında da
bağlantı görüldü. Bu muhtemelen, uzun süre tehditkar bir ortamda bulunmuş olmalarıyla alakalıdır. İlk yapılan
çalışmalardan bir tanesinde çocuk sahibi olmanın telomer sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini söylemektedir.
Ama bu sonuç tekrarlanmadığı için henüz karar vermek için erken.
Telomer uzunluğu ne kadar hızlı değişebilir?
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Birkaç ay içinde müdahalelerin sonuçları görülebilir. Ama sağlıklı ortalama yaşam süresinin artması için 10 yıl veya
daha uzun süreli değişiklikler gerekmektedir.
Telomer uzunluğunun ölçülebildiği ticari testler var. ABD de bunların fiyatı 100-500 $ arası değişiyor. Sizce
herkes telomer ölçümü yaptırmalı mı?
Hayır. Tabi ki bunda bir zarar görmüyorum ama çok da gerekli değil. Telomerleriniz bir yıl uzunken diğer yıl
kısalabilir. Yapılan bir sürü çalışma sonuçlarına göre telomer sağlığı için neler yapılması gerektiğini ve neler
yapılabileceğini biliyoruz. Test sonucunuz ne olursa olsun bunlar yapmak faydalıdır.
Peki siz telomerlerinizi ölçtürdünüz mü?
Evet çünkü bir araştırmanın parçasıydım. Uzun telomerlerim olduğunu öğrendim. Ama bu değişebilir. Dolayısıyla bu
test sonuçları, araştırmalardan öğrendiklerimi uygulamama engel olamazlar. Bunları hayatıma yerleştirmeye
çalışıyorum. Egzersiz yapıyorum ama saatlerce spor salonunda kalmıyorum. Beslenme düzenim iyi ama yemek
konusunda takıntılı değilim. Stresin etkilerini düşünüyorum ve bu yüzden de mikro meditasyonlar yapıyorum.
Telomerleri uzatma atkisine sahip olduğu iddia edilen ilaçlar var. En azından bir Amerikan şirketi yaşlanmayı
durdurmak için telomeraz gen terapisini geliştiriyor. Tüm bunlar iyi fikir mi?
Tüm bunların telomeraz aktivitesini arttırdığı iddia ediliyor. Ama henüz yeterince test edilmediler. Yapılan çalışmalar
da sadece bu ürünleri piyasaya süren kişiler tarafından yapıldı. Telomerazın iyi tarafı telomerleri uzatıyor olması ama
kötü tarafı ise yüksek miktar telomerazın, beyin tümörleri, melanoma ve sigara içmeyenlerde akciğer kanseri riskini
taşıyor olmasıdır. Egzersiz, stres azaltılması ve iyi beslenmenin ise hiçbir zaman kanser riskini arttırdığı
söylenmemiştir. Hatta tam tersine bazı çalışmalarda tüm bu riskleri azalttığı gösterilmiştir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.theguardian.com/science/2017/jan/29/telomere-effect-elizabeth-blackburn-nobel-prize-medicine-chromosomes

Hiç Bir Nöron Genetik Olarak Birbiriyle Benzer Değil!
Bilim İnsanları Şaşkın!

Herhangi bir beyin hücresinin genetik yapısı diğer tüm hücrelerden farklıdır. Bu tespit, bir dizi psikiyatrik
hastalık hakkında ipuçları verebilir.
Geçtiğimiz birkaç on yılda, şizofreniden otizme kadar nörolojik hastalıkların genetik kökenlerini bulmak için yoğun
çaba sarf edilmiştir. Ancak, şimdiye kadar bu konuda tespit edilip, seçilen genler bizlere sadece kabataslak ipuçları
sağlamıştır. Örneğin; otizm için belirlenen en önemli genetik risk faktörleri bile tüm vakaların sadece yüzde birkaçını
oluşturabilir.
Bir çok hayal kırıklığı, hastalık riskini artıran anahtar mutasyonların nadir olma eğiliminde olmalarından
kaynaklanmaktadır.Çünkü, nesillere aktarılma olasılığı daha düşüktür. Daha yaygın mutasyonlar yalnızca ufak
risklere sahiptir (bu riskler tüm popülasyonda hesaplandığında daha belirgin hale gelse de). Kayıp risk yükünün
nerede olduğunu bakılacak başka yerler var tabii ve şaşırtıcı bir olası kaynak yakın zamanda ortaya çıktı – temel bir
biyoloji prensibi yerle bir eden ve çok sayıda araştırmacının tamamen yeni bir araştırma yoluna yönelme konusunda
onları heyecanlandıran bir fikir..
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Önceleri kabul edilen dogma şuydu: “Vücuttaki her hücre kendi DNA’sını içermesine rağmen, her hücre
çekirdeğindeki genetik talimatların ayndır.” Ancak, yeni araştırmalar bu varsayımın yanlış olduğunu kanıtladı.
Somatik (bireyi oluşturan germ (üreme) hücreleri dışındaki hücreler) hücrelerde spontan mutasyonların
aslında birkaç kaynağı vardır, bu da her bireyin çok sayıda gen içermesi ile sonuçlanır. Bu duruma araştırmacılar
“somatik mozaiklik” diyor.
Pennsylvania Üniversitesi’nden biyokimyacı James Eberwine: “Bu fikir, 10 yıl önce bilim kurgu olarak kabul
edilebilirdi. Bize her hücrenin aynı DNA’ya sahip olduğu öğretildi. Ancak, bu doğru değil. Somatik mozayikizmin
beyinde özellikle önemli olabileceğini düşünmek için nedenlerimiz var, en azından sinirsel genlerin çok aktif
olduğu gözüküyor.”
İki yıl önce kurulan Beyin Somatik Mozaiklik Ağı (BSMN) adlı bir grup tarafından 28 Nisan’da Bilim adlı dergide
yayınlanan bir makalede, her hücrede bulunan genetik çeşitliliği-değişikliği ve varsa bağlantılarını araştırma ve bu tür
mutasyonları çeşitli nörolojik durumlara bağlama konusundaki çalışmalarını yayınladılar. Ulusal Zihin Sağlığı
Enstitüsü Genomik Araştırma Koordinasyon Ofisi direktörü Thomas Lehner: “Mozaikliği araştırmaya ilgi oldukça
fazlaydı, ancak yeterince finansal kaynağımız yoktu. Şu anda ilk üç yıl boyunca BSMN’ye 30 milyon kadar finansal
destek var. Bu desteğin iki yılı bitti bile.”
Konsorsiyum, ABD’deki 15 enstitüdeki 18 araştırma ekibinden oluşuyor ve ekip, sağlıklı insanlardan ve şizofreni,
otizm, bipolar bozukluk,Tourette sendromu veya epilepsi hastalarından ölümlerinden sonra alınan beyin dokusu
örneklerine erişime sahip. Her takım farklı örnekleri inceliyor.
Lehner: “Çok sayıda yeni teknoloji uygulaması ve geliştirmesi ve kaynak olacak bir ton veri var. Bunların yeni
teknolojiyle bir ilişkileri olup olmadığını anlamak istedik, bu yüzden, araştırmacıları, çeşitli nörolojik koşullara sahip
bireylerden alınan örneklerin bulunduğu beyin bankalarını da kullanmaya teşvik ettik.”
Konsorsiyumdan önce yapılan çalışmalar mozaikliğin yaygın olduğunu onaylıyordu. Bir raporda, fare beynindeki
her bir nöronda, tek bir genetik kod harfinde (tek-nükleotit varyantları veya SNV’ler) yüzlerce değişiklik
olabileceği tahmin edilmekteydi. Bir diğerinde insan nöronlarında 1000’den fazla değişiklik bulundu.
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Bu bulgular somatik mozaikliğin istisna değil, her nöronun potansiyel olarak farklı bir genomlara sahip olduğu
kuralını göstermektedir. Somatik mutasyonların olmasının öncelikli olarak bir nedeni de; hücreler bölündüğünde
meydana gelen DNA replikasyonu sırasındaki hatalardır – sinir progenitör hücreleri beyin gelişimi sırasında on
milyarlarca hücre bölünmesine uğrar ve olgun bir beyinde tahmini 80 milyar nöronu üretmek için hızla çoğalır. Diğer
hücrelerin genetik materyalinin bir karbon kopyasını taşıyan her bir hücrenin görüntüsü silinmeye başlar- ve tabi ki
bu iyi bir sebepten dolayı böyle olur. Genetik dizilim normalde her bir hücrede somatik mutasyonları kapmaz.
Virginia Üniversitesi’nden öncü çalışma yazarı Michael McConnell: “Bu kişinin genomunun bir tür ortalamasını elde
edersiz, ancak bu kişide olabilecek beyne özgü mutasyonları hesaba kattığınız anlamına gelmez.”
2012 yılında yapılan bir araştırma, bir yarımkürenin genişlediği, epilepsi ve zihinsel yetersizliğe neden olduğu
gelişimsel bozukluk olan hemimeferensefali hastası olan çocukların beyinlerinde somatik
mutasyonlar buldu. Mutasyonlar beyin dokusunda bulunur, ancak her zaman kanda veya etkilenmemiş beyin
alanlarındaki hücrelerde ve etkilenen bölgelerdeki hücrelerin küçük bir bölümünde (yaklaşık yüzde 8 ila 35)
bulunmazlar. Somatik mutasyonları gösteren bu tür çalışmalar, spesifik hücre popülasyonlarının çoğalmasına
ve kortikal malformasyonlara (şekil bozukluğu, kusurlu oluşum) yol açmasına neden olduğu için, somatik
mutasyonların daha karmaşık koşullarda da rol oynayıp, oynayamayabileceklerini araştırmacılar merak
etmektedir.
Olgun nöronlar bölünmeyi durdurur ve vücuttaki en uzun süre yaşayan hücreler arasındadır, bu nedenle
mutasyonlar beyinde olur. McConnell: “Deride veya bağırsakta, hücreler bir ay veya bir hafta içinde değişiyor,
somatik mutasyonların kanser oluşmadıkça olma olasılığı yok. Ancak, bu mutasyonlar sonsuza dek beyninizde
olacak. Bu nöral devreleri değiştirebilir, böylece nöropsikiyatrik bozukluklar geliştirme riskine katkıda
bulunabilir. McConnel: “Psikiyatrik hastalıkta öyle olup olmadığı ve ne ölçüde olduğu konusunda henüz o kadar çok
şey bilmiyoruz. Bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için çok fazla ekibe ihtiyacımız var.”
Konsorsiyum bunu araştırmak için kontol grubundan ve hastalardan beyin DNA’sı alır. Bu araştırmaya katılmamış
olan Eberwine: “Varacağın yere ulaşmadan önce bir haritaya ihtiyaç duyarsın..işte aldığımız örnekler de bu sinirsel
işleyişi ve hastalığı etkileme potansiyeli olan bu somatik mutasyonların haritasını çıkarmaya yardımcı olacak. Yani
bu konsorsiyum sinirbilim için kritik öneme sahip.”
Araştırılması gereken bir soru da şu; bir beyin bozukluğu ile ilişkili genlerin somatik mutasyonları barındırıp
barındırmaadığı… McConnell: “spesifik genlerin, vakaların sadece küçük bir kısmını açıkladığı gerçeği,
araştırmacıların yalnızca eşey hücre öncüllerine/ hücre hattına (seks hücreleri) bakıyor olmasından kaynaklanıyor
olabilir. Belki de kişi eşey hücre öncüllerinde / hücre hattında mutasyona sahip değil, belki de belli bir nöron
yüzdesindesinde bulunuyor.” Somatik mozaiklik genel olarak sinir çeşitliliğine de katkıda bulunabilir. Bu
çalışmadaki konsonsiyumda yer almayan sinirbilimci Alysson Muotri: “Bu, neden herkesin farklı olduğunu
açıklayabilir – hepsi çevre veya genomla ilgili değil. Başka bir şey daha var, Somatik mozaiklik hakkında daha fazla
şey anladığımızda, örneğin; otizmin içinde bulduğu belirli spektrumu da anlamaya katkıda buluncağını
düşünüyorum.”
Somatik mutasyonlar bir çok durumda ortaya çıkabilir. Kusurlu onarım mekanizmalarıyla birlikte DNA
replikasyonu sırasında veya DNA hasarından (serbest radikallerin veya çevresel streslerin neden olduğu)
ortaya çıkabilirler. SNV’lere (tek-nükleotit varyantları) ek olarak, küçük DNA sekanslarının (tipik olarak
onlarca nükleotitin) yerleştirilmesini ve silinmesini içeren indel (eklenme veya çıkarılma) olarak bilinen
mutasyonlar da sıklıkla görülür. Daha büyük, daha nadir mutasyonlar, uzun DNA parçalarının (çoklu genleri
kapsayan) tekrarlarının sayısının değiştirildiği, tüm kromozomların kazanımları veya kayıpları veya gen
kopya sayısı değişiklikleri (CNV’ler) şeklinde, kromozomlardaki yapısal değişiklikleri içerir. Genomların
içinde, neredeyse parazit gibi davranan, etrafından atlayan ya da kopyalarını çıkaran ve kendilerini genomda başka
bir yer bularak, görünüşte hayatta kalmaya çalışarak genetik elemanlar da vardır. Bu garip varlıklar başlı başına
aktif bir araştırma alanıdır.
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Bunlar önemlidir, çünkü, burada mobil genetik eleman eklemeleri veya MEI’ler olarak bilinen bir tür de dahil
olmak üzere somatik mutasyonlara neden olabilirler. Yeni nöronların üretilmesinde rol oynayan genlerle aynı
şekilde çalıştırılırlar, bu da özellikle gelişim sırasında beyinde aktif olmalarını sağlar.
Araştırmayı içeren makalede, bu mutasyonları incelemek için üç yöntem özetlenmektedir. Birincisi, toplu bir
beyin dokusundan tüm genomu dizmek için teknolojilerin kullanılmasıdır. Bu teknik birçok varyantı (değişkeni)
saptayabilir, ancak nadir türler toplu dokulardaki hücre kütlesi ile seyreltilir. McConnell: “Büyük CNV’ler (gen
kopya sayısı değişiklikleri) ve mobil elemanların toplu dokularda SNV’lerden çok daha zor tespit
edildilir. Ayrıca, bu yöntem mutasyonların hücre tipleri arasında nasıl değiştiğini gösteremez. Bu, diğer istenmeyen
hücre türlerinden nöronları ayıran, sıralanmış havuzlar olarak bilinen bir teknik kullanılarak kısmen çözülebilir.
Bununla birlikte, konsorsiyuma yardımcı olacak en önemli gelişme, bireysel hücrelerin genomlarının dizilimine izin
veren teknolojilerin ortaya çıkmasıdır.” Muotri: “Tek hücrelere girerek, bulduklarımızı komşu hücreyle
karşılaştırabilir ve “Aha!! Bulduk!, onlar farklı!” diyebiliriz. Bu,gerçekten ilerlememizi sağlayan bir gelişme!
Çok heyecanlıyım — bu, biyoloji ve sinirbilimde tamamen yeni bir şeyin başlangıcıdır.”
Çeviri: AylinER
https://www.scientificamerican.com/article/scientists-surprised-to-find-no-two-neurons-are-genetically-alike/

Serotonini Artırmanın 4 Yolu
Doktora tezini bitirdikten sonra herşey gözüme zor gözüktü. Evde bir parti vermek istedim, ama
partiyi planlayacak gibi de hissetmiyordum. Bir iş bulmak istedim fakat bir iş bulmak için araştırmaya girişemedim.
Daha fazla blog yazısı yazmak istedim ama hiç birini bitiremedim.. yazılarımı tamamlamak sanki sonsuza kadar
sürdü. O zaman tam olarak farkında değildim, ama 4 senede araştırmam hakkında150 sayfalık bir yazı yazmam,
serotonin sistemimi azami düzeye çıkarmıştı. Daha sonra serotonin aktivitesini artırmanın yolları hakkında çok fazla
araştırma yaptım. Bu bilgi o zamanlar gerçekten de yararlı olabilirdi, ama en azından şimdi sizinle paylaşabilirim.

Son yayınladığım yazıdaki gibi, serotonin, herhangi bir arzunun yerine gelişiyle oluşan ruhsal rahatlama; tatmin;
doyumu (gratifikasyon) erteleyen, irade gücünün molekülüdür. Azalan serotonin aktivitesi yüzünden iyi ve
doğru planlar yapma ve bu planları uygulama yeteneğinden yoksun olunur. Bu, işleri bitirmekte zorlanma,
kafanın bozulması, rahatsız olma, kolayca sinirlenme veya dürtüleri kontrol edememe anlamına gelebilir. Bu
durumları kendinizde veya bir arkadaşınızda görürseniz, bu serotonin aktivitesinde azalmayı gösterebilir. Bu yazıda,
psikiyatristinize gitmeden veya web sitelerinden “takviyeleri (supplements)” satın almadan da serotonin seviyenizi
artırmanın 4 yollunu açıklayacağım.
Son yazımda da açıkladığım gibi, “düşük serotonin aktivitesi” ifadesi birkaç farklı anlama gelebilir. Beyninizin
daha az serotonin ürettiği veya bunun için daha az reseptörü olduğu veya bu reseptörlerin serotonine çok iyi
tutunmadığı anlamına gelebilir. Bu, üretilen serotoninin çok çabuk parçalandığı veya sinapslardaki
serotoninin, nöron tarafından çok hızlı bir şekilde emildiği anlamına da gelebilir. Bu faktörlerden herhangi
birinin değiştirilmesi serotonin aktivitesini artırabilir (veya daha fazla azaltır).
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Örneğin; antidepresan ilaçların çoğu, serotonin emici proteinleri (yani serotonin taşıyıcı) bloke ederek çalışır, böylece
reseptörler üzerinde etkili olabilen serotonin miktarını arttırır.
Düşük serotonin aktiviteniz blog yazılarınızı bitirmenizi engelliyosa, size şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim, can alıcı bir
noktadan bahsedeceğim.. Serotonin aktivitesini arttırmanın dört yolu vardır. Bunlar: güneş ışığı, masaj,
egzersiz ve mutlu olayları hatırlamaktır. Bunu okuduktan sonra ister çekinmeden stresli yaşamınıza dönün ya da
yazılanları okumaya devam edip derinlemesine inceleyin..
Şimdi gerçekten sorun yaşıyorsanız, bir psikiyatriste gidin ve bloglardan tıbbi tavsiye aramayı bırakın. Yukarıda tarif
ettiğim semptomlar, serotonin aktivitesinde azalma belirtileri olabilir, ancak bundan daha fazla veya tamamen başka
bir şey de ifade ediyor olabilir. Ayrıca, sorun,düşük serotonin aktivitesi olsa bile, aşağıdaki önerilen aktiviteler yeterli
olmayabilir. Başka bir şeye de ihtiyacınız olabilir (örneğin, psikoterapi, bir antidepresan, vb.). Düşük serotonin
aktivitesi, ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra genetik, erken çocukluk deneyimleri ve mevcut yaşam koşullarına da bağlı
olabilir. Ancak, aşağıdaki faaliyetler tamamen yeterli olmasa bile, sizi doğru yöne hareket ettireceklerini
söyleyeceğim. Bu yüzden daha fazla gecikmeden biraz serotonin takviyesi yapalım. Ne dersiniz?..
1. Güneş ışığı
İnsan evrimi, çoğunlukla dışarıda (ya da biz dışarıda yaratıldık, hangisini tercih ederseniz) oluştu. Paleolitik
döneminin başlarında, daha az LED ekran ve flüoresan ışıklı kabinler vardı. İnsanlar ışığı güneşten aldılar, bu
da diğer ışık biçimlerine göre üç ayrı avantaj sağlıyor. Çünkü, güneş ışığı, ultraviyole (UV) ışığa sahiptir,
standart insan yapımı ışıktan çok daha parlaktır ve uygun zamanda ortaya çıkar.
UV’nin her zaman kötü bir ünvanı vardır. Çünkü, fazlaca UV deri kanserine neden olabilir. Ancak, UV
önemlidir. Çünkü, cildinizden emilen UV ışığı D Vitamini üretir. D vitamini, serotonin üretimini desteklemek
de dahil vücudunuzda birçok role sahiptir. Güneşten yeterince D vitamini alamazsanız, biraz süt için. Süte, D
vitamini eklenmiştir. Çünkü, hükümet insanların içeride çok fazla zaman geçirdiğinden endişe duymakta..
UV’ye ek olarak, maruz kaldığınız ışığın yoğunluğu da önemlidir. Gözlerinize ulaşan parlak ışık aynı zamanda
serotonin aktivitesini de arttırır. Şimdi belki de ofisinizdeki ışıkların parlak olduğunu düşündünüz.. ancak
bunun nedeni, gözlerinizin ortam ışığına uyum sağlamada iyi olmasıdır. Gerçekte, güneşli aydınlık, parlak bir
gündeki ışığın yoğunluğu (yani etrafta sıçrayan, gezinen foton sayısı) bir ofistekinden yaklaşık 100 kat daha
yüksektir. Bana inanmıyorsanız, aydınlık ölçer sayacınıza bakın ya da sadece bir laboratuvarda uyku ile ilgili
çalışmalar yapan arkadaşınıza sorun veya Hollywood’da kamera prodüksiyon asistanına sorun. (bu kişileri
tanımıyorsanız, o zaman bana inanın derim)
Daha spesifik kanıtlar için, farelerle yapılan deneylerde beyindeki serotonin üretim oranının, parlak güneş ışığına
maruz kalma süresiyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, serotonin transporter-taşıyıcı,
serotonini Sonbahar ve Kış aylarında en hızlı şekilde emer ve alınan ışığın miktarı ile ters orantılıdır.
Serotonin taşıyıcı çoğu antidepresanın engellediği şey olduğundan (antidepresan ilaçların çoğu, serotonin emici
proteinleri (yani serotonin taşıyıcı) bloke ederek çalışır, böylece reseptörler üzerinde etkili olabilen serotonin
miktarını arttırır), güneş ışığının alınmasının antidepresanlara benzer etkileri olabilir.
Son olarak, ışığın zamanlaması da önemlidir. Güneşin sadece gün boyunca dışarda etkili olduğunu fark
edebilirsiniz. Bu nedenle, kendinizi geceleri değil de parlak ışığa maruz bıraktığınızdan emin olmak
isteyebilirsiniz. Gecenin parlak ışıkları, serotoninin melatonine dönüşümünü engeller ve iyi bir gece uykusu
için melatonin çok önemlidir.
2.
Masaj
Çeşitli çalışmalar, serotoninin artırılmasında masajın faydalarını göstermiştir. Bunun sebebinin özellikle masaj
olup olmadığı ya da sadece fiziksel insan teması olup olmadığı bana göre pek açık ve net değil, ama yine de kız
arkadaşımın bana daha fazla masaj yapmasını sağlamaya çalışıyorumJ… Evet, gelin masaja bir göz atalım..
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Masaj ile ilgili bir çalışma, depresif gebe kadınlarla yapıldı. Annelerde depresyon özellikle önemlidir,
çünkü, depresyonları, bebeğin serotonin de dahil olmak üzere çeşitli nörotransmiterlerinin aktivitesini
etkileyebilir. Bu çalışmada, kadınlara dört ay boyunca eşleri haftada iki kez masaj yaptılar ve serotonin düzeyleri
% 30 arttı. Hamileyseniz, kendinize masaj yaptırmak için bu bilgiyi kullanmaktan çekinmeyinJ
Bir başka çalışmada ise depresif annelerin bebeklerine yapılan masaj incelendi. Haftada iki kez 1-3 aylık bebeklere
6 hafta boyunca 15 dakika masaj yapılır. Bebeklerin serotonini % 34 artar.Diğer çalışmalar, masajın migren
hastalarının serotoninlerini artmasına ve baş ağrılarının azalmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Ek
olarak, meme kanseri olan kadınlarda da masajdan sonra fazla miktarda serotonin artışı görülür.
Masaj, serotonini artırır, bu da ruh durumunuzu iyileştirir.
3.
Egzersiz:
Çok sayıda çalışmada, egzersizin hem serotonin üretimini hem de salımını arttırdığı gösterilmiştir. Özellikle,
koşma ve bisiklete binme gibi aerobik-oksijenli egzersizler serotonini arttırma olasılığı en yüksek
olanıdır. Bununla birlikte, yoga da yararlıdır (yoganın daha fazla nörobiyolojik etkilerini öğrenmek için önceki
yazıma bakabilirsiniz.).
İlginç olan bir şey var o da; aşırı derecede egzersiz yapmaya kalkarsanız veya bunu yapmak zorunda hissederseniz,
bundan doğru, isabetli netice alamayabilirsiniz. Egzersiz seçeneğinin nörokimyasal etkileri değiştireceğini bilerek, bu
farkındalıkla yaparsanız bir sonuca ulaşırsınız. örneğin; koşma. (atalarımızdan gelen bir içgüdü sonucu olabilir)
Çünkü avladığınız bir şeyin arkasından koşma ile size avlayandan kaçarken ki koşma arasındaki fark vardır.. ikisi de
nörokimyasal üretir ama farklı..
Egzersizi rutininizin önemli bir parçası yapın. Egzersizle ilgili en büyük sorun, insanlar bunu yapmak istemezler
ve de yapmazlar. Ancak bazen bunu yapmaktan hoşlanmadıklarının nedeni, serotonin aktivitelerinin düşük
olması ve cips yemeyi ya da TV izlemeyi tercih etmeleridir. Dolayısıyla, şu anda hissettiğiniz şeye karşı çıkmanız ve
kendinize neyin önemli olduğunu kendinize hatırlatmanız önemlidir.
4.
Mutlu Olayları Hatırlamak
Bu seçenek, en klişse, en sıradan olan görünebilir, ancak en basit olanıdır da. Yapmanız gereken tek şey
hayatınızda meydana gelen olumlu olayları hatırlamak. Bu basit hareket, dikkati kontrol eden prefrontal
korteksin hemen arkasındaki bir bölge olan ön singulat korteksin serotonin üretimini arttırır. Bunu tespit eden
aynı çalışma, üzücü olayları hatırlamanın, ön singulatta serotonin üretimini azalttığını da göstermiştir. Bu
nedenle, olumlu olayları hatırlamanın iki yönlü bir etkisi vardır: doğrudan serotonini arttırır ve ayrıca
olumsuz olayları düşünmenizi önler.
Evet, bazen kendinizi mutsuz hissettiğinizde, daha mutlu olduğunuz zamanlara odaklanmak, hatta hatırlamak bile
zordur. Bu, “duruma bağlı hatırlama” olarak bilinen bir fenomendir. Aslında, ağır depresyondaki en büyük
sorunlardan biri, insanların mutlu olduğunu hatırlayamamaları ve sadece depresyonda olduklarını
hatırlamalarıdır. Mutlu olayları hatırlamakta zorluk çekiyorsanız, eski bir arkadaşınızla konuşun veya
fotoğraflara bakın ya da günlüğünüzü (veya başkasının) okuyun.
Sonuç olarak, bu faaliyetlerin tümüne katılmak, az salgılanan serotonin sisteminizi hızlandıracaktur. Ne yazık ki,
belki de en çok ihtiyacı olan insanlar bu makaleyi okumayı bile bitirememiş olabilirler.. Ya da belki de daha ilk başta
bu yazıya bile bakmamışlardır. Bunu okuyorsanız, tebrikler!, serotonin sisteminiz o kadar da kötü değil demektir.
Okuyorsunuz ama serotonin seviyeniz düşükse, güneş ışığından, masajdan, egzersizden ve mutlu etkinlikleri
hatırlamaktan faydalanabilirsiniz. En azından bu bilgileri kullanabilecek birine de iletebilirsiniz.
Çeviren:AylinER
https://www.psychologytoday.com/us/blog/prefrontal-nudity/201111/boosting-your-serotonin-activity
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Bedeniniz Duygularınızın Haritasıdır
İnsanlar bedenlerinin üst kısmında öfkeyi hissederler. Bacaklarda ise sarhoşluğu hissederler. Duyguların
haritalanması insan bilinci hakkında ne söyler?

İç ve dış dünyamızda algıladığımız her şeyin, farklı öznel bir değeri vardır. Ani öfke patlaması ile sevgilinizin
yanağınıza kondurduğu bir öpücük aynı değildir. Kitap okumak yada bir çocukluk arkadaşınızın adını hatırlamaya
çalışmak gibi rutin aktiviteler bile birbirinden son derece farklıdır. Bunlar ve bunlar gibi sayısız diğer fiiller, bilinç
dalga boylarını doldurmuştur ve günlük meşgalelerimizi yönlendirerek dünya üstündeki seyrimize yardımcı
olmaktadır. Bizi mutlu eden ve keyif veren şeyleri arar dururuz. Acı peşinde koşmaktan keyif almıyorsak, stres ve acı
veren şeylerden de uzak dururuz. Ama bu içsel ve dışsal bilgi parçacıklarının derlenip düzenlenerek içsel, öznel
durumlar oluşturması çok şaşırtıcıdır.
Bilincin bedende, özellikle de beyinde, bulunduğuna dair çok güçlü bir görü vardır. Bunun nedeni pek çok duyu
organının-gözler, kulaklar, burun, tat alıcılar-kafa da yer almasıdır. Toronto Üniversitesi’nden Christina Starmans ve
Connecticut’da Yale Üniveristesi’nden Paul Bloom şunu buldular: Hem yetişkinler hem de çocuklar kendilerine
sorulduğunda, kişinin benliğinin/özünün kafasının içinde yer aldığını söylediler. Ama gözleri bedenlerinin başka
yerlerinde-mesela midelerinde-olan uzaylı fotoğrafları gösterildiğinde, insanlar benliğin/ özün bulunduğu yerin, kafa
yerine gözlerin bulunduğu noktada olduğunu söylediler. Beden ve bilinç ayrılamaz. Birlikte çalışarak zihinsel
yaşamlarımızın yapı taşlarını oluştururlar. Mesela, çok hafif bedensel enfeksiyonlar bile bizi sersemletir ve yorarken,
güzel ve yorucu bir egzersiz ruh halimizi etkileyerek, daha iyi hissetmemize sebep olabilir.
Arkadaşlarım ve ben, bu somutlaşmış bilinç fikrini ileri taşıyarak, bilinçli duygularımızın bedenimizdeki haritasını
çıkarmak istedik. Öncelikle görme, nefes alma, açlık, keyif gibi en yaygın 100 duygunun listesini yaptık ve
katılımcılardan bu duyguları bedenlerinde konumlandırmalarını istedik. Bunu da bir insan figüründe, farklı duyguları
konumlandırdıkları noktaları, farklı renklendirmeler ile göstererek yapacaklardı. Ayrıca her bir duyguyla ilgili çok
temel bilgiler de topladık. Mesela, hissedilen şeyin ne kadar keyif verdiği, bunun ne sıklıkla yaşandığı ve de
yaşandığında, farklı duyguların birbirine benzerliği hakkında.
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Bedende duyguların sürekli kartografisini(haritalanması) gördük. Farklı öznel durumlar, birbirinden son derece farklı
bedensel duyguların görülebilir “parmak izleri”ne sahiptiler. Öfke bedenin üst kısmında hissediliyordu. Sarhoşluk
çoğunlukla bacaklarda hissediliyordu. Keyif ve pozitif duygular çok canlı bir şekilde tüm vücutta hissediliyordu. Bu
parmak izleri tüm katılımcılarda birbirine uyumlu olduğu için, duyguların bedensel haritalarının sonradan öğrenilen
değil de, biyolojik orijinini gösteren bir kanıta işaret etmektedir.
Beden haritaları, katılımcıların zihin şemalarının yapısını gösteriyordu. İki durumun bedensel parmak izleri ne kadar
birbirine benzerse, bu durumların genel olarak deneyimlenmesi de o kadar birbirine benziyor demekti. Bu da beden
ve bilinç deneyimi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Ayrıca pek çok duygunun, çok net
duygusal bir tonda doldurulduğunu gördük. Aşk ve kazanma gibi aşikar durumların yanı sıra, hatırlama ve konuşma
gibi görünüşte masum davranışlar bile net bir şekilde mutlu hissettiriyordu.
Katılımcılar, şükran, rahatlama gibi duygusal olarak hoş, pozitif durumları, negatif duygulardan çok daha sık
hissettiklerini söylediler. Bu da göstermektedir ki, genelde, duygusal yaradılışımız çoğunlukla pozitif ve keyiflidir,
her ne kadar sıklıkla aksi şekilde düşünmeye kışkırtılsak bile. Bu durum farklı duyguların kontrol edilebilirliğinden
kaynaklanabilir. Datamız, olumsuz duyguların olumlu duygulardan çok daha zor kontrol edilebildiğini gösterdi.
Yaşanılan büyük olaylarla tetiklenen olumsuz duygular, bizim için çok daha çarpıcı olabilir çünkü bunlar üzerinde
çok az kontrolümüz söz konusudur. Çoğunlukla hayatın aslında keyifli olduğunu unutma eğilimindeyiz. Bu duygular,
negatif duygulardan çok daha az dikkat çekici olabiliyorlar.
Bu sonuçlar, bilinçli duyguların düzenlenmesinde, bedensel geri dönütün merkeziyetiyle ilgili çok inandırıcı kanıtlar
sunmaktadır. Bilinç her ne kadar beyin fonksiyonundan ortaya çıksa ve biz de sıklıkla bilinci, beyinde yer alan bir şey
gibi deneyimlesek de, bedensel geri dönüt net olarak çok çeşitli öznel duygulara sebep olmaktadır. Ama tabi ki hepsi
de beden de değil. Omurilik yaralanmaları veya otonom sinir sistemi bozukluğu gibi nedenlerden dolayı, bedensel
durumları beyine iletilmeyen hastalar, mental yaşam duygularından yoksun değiller. Eğer beden, duyguların tek
kaynağı olsaydı bu mümkün olmazdı. Tüm iç organlarıyla, kaslarıyla ve organlarıyla beden ve zihin, içsel
yaşamlarımıza renk verirler. Sistemin bir parçasını devre dışı bırakmak, tüm aksaklığa sebep olabilecek yeterlikte
değildir. Algılamalar, idrak ve anılar da bilinç bulmacasının önemli parçalarıdır.
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Peki daha en başında neden duygular bilincimizde yer etmeye başladı? Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde sinir
bilimci Antonio Damasio, bedenden beyine giden duygu bağlamlı verilerin, atalarımızdaki bilincin ilk izlerini
oluşturmuş olabileceğini iddia etti. Doku hasarından kaynaklanan acı, bireydeki en önemli uyarı sinyallerinden
birisidir. Bedenlerindeki bu tür fonksiyon bozukluğunu hissedebilmeye başlayan organizmalar, çok büyük bir
avantaja sahip olacaklardı. Çünkü bu sayede tehlikelerden kaçabilecek ve de hastalandıklarında veya
yaralandıklarında dinlenerek iyileşebileceklerdi. Acı ve kötü duyguların mental çalışma alanlarındaki bu merkeziyeti
bugün bile çok açık ve bu nedenle bugün kendimizi iyi hissetmediğimiz için doktora gidiyoruz.

Bedensel hasarların farkındalığının gelişimi, nihayetinde daha ileri bilinçli düşünce ve süreçlerin-mesela dil, düşünme
ve akıl yürütme gibi- oluşmasına yol açmış olabilir. Duygularımızın çoğu da kişisel değil. Bedenimizde neler olup
bittiğini bilmek faydalıdır ama başkalarının içsel durumlarının ve hedeflerinin izini sürmek daha bile faydalı olabilir.
Bedenlerimiz içsel durumumuzla ilgili bize sinyal verdiği gibi, aynı zamanda başkalarına da dışsal durumumuzu
anlatırlar. İnsanlar ve pek çok hayvan, bedensel hareketlerine ve yüz ifadelerine bakarak, birbirinin niyetlerini,
duygularını ve amaçlarını okumada çok iyidirler. Duyguları ve diğer zihinsel durumları değiş tokuş yaparak, sosyal
bütünlüğü sağlama yeteneği, muhtemelen atalarımızda çok önemli evrimsel avantajlara sebep oldu.
Bilinç, bilim insanları, psikologlar ve felsefeciler için en büyük gizemlerden bir tanesidir. Son bulgularımızla bile
beyin ve bedenin, birlikte çeşitli verileri işleyerek içsel dünyamızı nasıl oluşturduğunu söyleyemiyoruz. Ama bu
bulgular gösteriyor ki, eğer insan zihninin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsak, beyin-beden arasındaki iletişimi
çözmeye başlamamız gerekmektedir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.fastcompany.com/90287505/your-body-is-a-map-of-your-emotions
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Evrenimizin “Ayna Görüntüsü” Büyük Patlamadan Önce Vardı!

Bu yeni tuhaf teori karanlık maddeyi açıklayabilir.

Ayna Görüntü
Akıl almaz, zihinlerin sınırlarını zorlayacak yeni bir teoriye göre; Büyük Patlama sadece tanıdık evrenimizi
oluşturmadı, evrenimizin oluşumuyla birlikte aynı zamanda “kendimize ait bir ayna görüntüsü” gibi geriye
doğru uzanan ikinci bir “evren karşıtı/anti-evren” yarattı.
Fizik Dünyası’nda (Physics World) yayınlanan yeni haber; karanlık maddenin varlığını açıklayabileceğini söyleyen
üç Kanadalı fizikçi tarafından önerilen yeni teoriyi araştırıyor.
Anti-Evren
Physical Review of Letters adlı dergide yayınlanan yeni makalede ortaya konulan yeni teori; CPT (yük-paritezaman) simetrisi adı verilen bir fizik kuralını korumayı amaçlamaktadır. Büyük Patlama’dan önceki anti-evrende,
zamanın geriye doğru gittiğini ve kozmosun madde yerine antimaddeden yapıldığını öne sürüyor.
Yeni teoriyle ilgili bir habere göre bu teori epey zihinleri zorlayacağa benziyor. Çünkü, bu, evrenin çoğunu
oluşturduğu düşünülen gizemli materyal karanlık maddeyi açıklayabilen “çok büyük steril nötrinolar” ile dolu
bir evren olduğu anlamına geliyor.
Yeni Parçacık
Physics World, araştırmacılardan kabul gören bu yeni teorinin bir çok detayının halâ çözülmesi gerektiğine değiniyor.
Ontario’daki Teorik Fizik Perimetri Enstitüsü’nün ortak yazarı Neil Turok, yaptığı bir röportajda şunları söylüyor:
“Yeni teori, oldukça güçlü. Çünkü, gelecekte yenilerinin keşfedileceğini varsaymak yerine, yalnızca bilinen
parçacıklara ve alanlara dayanıyor.”
Neil Turok, Physics World’e verdiği demeçte şunları da ekliyor: “Yeni bir olayı, yeni bir parçacık veya alan icat
ederek anlatacağınız bir durum da var ve bu şekilde açıkladığımızda bunun yanlış yönlendirebileceğini
düşünüyorum.”
Çeviri:AylinER
https://futurism.com/new-theory-mirror-image-universe
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Beyniniz Bir Bilgisayar Değil, Kuantum Alanıdır
Zihnimizi kuantum seviyede incelediğimizde onu değiştiriyoruz ve dolayısıyla da onu kuşatan gerçekliği de
değiştirmiş oluyoruz.

Düşünme biçimimizin mantıksızlığı uzun süredir psikolojiyi meşgul ediyor. Birisi bize nasıl olduğumuzu
sorduğunda, genellikle “iyiyim” diye cevap veririz. Ama belirgin bir olayla ilgili detay sorusu sorulduğunda, mesela,
“patronunla bugünkü toplantın nasıl geçti?”, aniden “iyiyim” cevabının yerini çok daha mükemmel bir cevap alır.
Birkaç cümlede kendimizle çelişebiliriz: “İyiyiz”dir ama toplantıyla ilgili berbat hissediyoruzdur. Peki o zaman nasıl
tamamen “iyi” olabiliriz. Ön yargı, deneyim, bilgi ve içerik, bilinçte ve bilinçaltında birleşerek verdiğimiz her kararı
ve yaşadığımız her duyguyu etkilerler. İnsan davranışlarını tahmin edebilmek kolay değildir ve olasılık teorisi
genellikle öngörülerinde başarısız olur.
Kuantum bilişe giriş: Bir grup araştırmacı, seçimlerimiz ve inançlarımız bir şey ifade etmezken veya makro seviyede
herhangi bir şekle(örüntüye) uymazken, “kuantum” seviyede şaşırtıcı bir doğrulukta öngörülebilir olduklarını
saptadılar. Kuantum fizikte, bir parçacığın durumunu incelemek parçacığın durumunu değiştirir. Dolayısıyla “gözlem
etkisi” de, düşündüğümüz fikir hakkındaki görüşlerimizi de değiştirir.
Kuantum-biliş teorisi, psikoloji ve sinirbilim alanlarını genişleterek beynin, lineer bir bilgisayar olarak değil,
mükemmel bir evren olarak anlaşılmasını sağlıyor.
Toplantı örneğine dönecek olursak, birisi size “toplantı iyi gitti mi” diye sorsa, derhal iyi gittiğine dair düşünmeye
başlarız. Ama eğer sorulan soru “toplantıda gergin miydin?” olursa, bir grup insan önünde sunum yapmanın
oldukça korkutucu olduğunu hatırlayabiliriz.
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Kuantum bilişteki bir diğer anlayış ise, birbirine tezat fikirleri aynı anda zihnimizde muhafaza edemiyor olmamızdır.
Yani başka bir deyişle, karar almak ve fikir yorumlamak bir nevi Schrödinger’in kedisi gibidir.
Kuantum-biliş teorisi, psikoloji ve sinirbilim alanlarını genişleterek beynin, lineer bir bilgisayar olarak değil,
mükemmel bir evren olarak anlaşılmasını sağlıyor. Ama insan düşüncesi ve varoluşunun son derece çelişkili olduğu
görüşü yüzyıllardır değişmedi. Üstelik, bilim insanları ve alimler zihnimizin irrasyonelitesini ne kadar incelerlerse,
bilim o kadar çok her dinin merkezindeki kafa karıştırıcı mantığa geri dönüyor. Mesela, Budizmin temelinde bazı
gizemler(bilmece) yatar: Huzur içinizdedir. Onu içinizde bulmadan, dışarda aramayın.” Hristiyanlıkta ise, İsa’nın
aynı anda hem insan hem de Tanrının Oğlu olması, inancın temelindeki metafordur.
Karar vermek ve fikir şekillendirmek Schrödinger’in kedisine benzerler.
Yüzyıllardır, dini metinler şu fikri araştırmaktalar: Gerçeklikle ilgili görünüşteki algımızdan geçersek, gerçeklik
bozulur. Ama yine de bu belirsizlikler sayesinde kendimiz ve dünya hakkında daha fazla şey öğreniriz. Eski Ahit’te
zor durumda kalan Job(Eyüp) tanrıya yalvararak neden bu kadar acı çekmek zorunda kaldığına dair cevap ister. Tanrı
da şu cevabı verir: “Ben Dünya’nın temellerini atıyorken sen neredeydin?” Soru mantıksız gelebilir: Neden tanrı,
insanı kendi yaratmışken, bir insana bu yaratım esnasında nerede olduğunu sorsun ki? Ama bu soru Einstein’ın ünlü
söylemi Heisenberg Belirsizlik İlkesi ile çok benzerlik göstermektedir: “Tanrı zar atmaz.” Stephen Hawking şöyle
karşılık verir: “Tanrı bile belirsizlik ilkesine mahkumdur.” Çünkü tüm sonuçlar deterministik olsa o zaman tanrı,
tanrı olmazdı. Tanrının, evrenin kronik kumarbazı olması, tanrıyı yaratan öngörülemez kesinliktir.
O zaman kuantum bilişe göre beyin, bizim “belirsiz” akıl yürütmemiz, duygularımız ve önyargılarımız ile “kumar
oynar” ve birbirine rakip fikirler ve görüşler yaratır. Sonra da biz bu rakip seçenekleri sentezleriz ve nispeten
“kesin” gerçekliğimiz ile ilişkilendiririz. Kuantum seviyede zihni inceleyerek, onu değiştiriyor ve dolayısıyla da onu
şekillendiren gerçekliği değiştirmiş oluyoruz.
Dünyayı anlamak için kullandığımız metaforları değiştirmek, özellikle de kuantum metaforunu, muhteşem
kavrayışlar doğurabilir.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://bigthink.com/ideafeed/does-the-mind-play-dice-with-reason

Dünyadaki Kumlar Yıldız Tozundan Oluşabilir
Kum, beton ve camda yaygın bir şekilde bulunan bir birleşen olan “silis” süpernovalardan geliyor olabilir..
Astronomlar uzun zamandır “biz yıldız tozuyuz” ifadesinin şiirsel bir dilden daha fazla olduğunu iddia etmişlerdir.
Şimdi yeni kanıtlar bu büyük kozmik söze başka bir söz daha ekliyor.
Dünya’nın çekirdeğinin, kumsalların, betonun, camın ve hattâ cep telefonlarının ortak bir bileşeni olan silis
tozu, Samanyolu galaksisindeki iki süpernova’nın kalıntıları içinde de tespit edildi. Geçtiğimiz Ekim ayında
Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimlerinde açıklanan bu gözlemler, silisin patlayan yıldızlardan
kaynaklandığını gösteren ilk kanıtı ortaya koydu.
Galler’deki Cardiff Üniversitesi’nden bir gökbilimci olan eş-yazar Haley Gomez: “Bu, evrendeki en şiddetli
patlamalardan Dünya üzerinde çok yaygın bir şeyin ortaya çıktığının değerli bir sonucudur. Bu bir başlangıç
hikayesi.”
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Supernova remnant G54.1+0.3. Resim:NASA, JPL-CALTECH, CXC, ESA, NRAO, J. RHO ve SETI Institute
Astronomlar uzun zamandır kozmik tozun (silisin, karbon ya da demirden oluşup oluşmadığı) nasıl yaratılığı
hakkında düşünüyorlardı.. Onlar,önceleri, güneş benzeri yıldızların yaşlandığında, kuvvetli rüzgarlar açığa çıkardığını
ve bu rüzgarlardaki gazların kar taneleri gibi serin atmosferde katı toz tanelerine dönüştüğünü düşünüyorlardı. Ancak
gözlemciler, galaksilerdeki tozları o kadar uzakta tespit ettiler ki, bunların büyük patlamadan kısa bir süre sonra
oluşmuş olabileceğini (güneş benzeri yıldızlar gelişmeden önce çok önce) ve başka bir kaynaktan olması gerektiğini
düşündüler.
Evren kurulduktan hemen sonra süpernova patlamalarında bu tozun ortaya çıkmış olabileceğinden şüphelenmeye
başladılar, ancak astronomlar, çok yakın zamanda yakındaki bir süpernova kalıntılarının bu tozları serptiğini
tespit ettiler. Ayrıca Cardiff’te bulunan ancak çalışmaya dahil olmayan bir astronom olan Mikako Matsuura, daha
fazla kanıt görmeyi heyecanla beklediğini söylüyor.
Bu erken evren süpernova kalıntılarının içindeki tozun aynı zamanda silis içerdiği tespit edilirse, o zaman ilk
gezegenler soluk mavi bir nokta olan bizim gezegenimizle benzerlik gösterebilir. Gomez: “Dünya gibi gezegenleri,
varolan evrende, bu kadar çabuk yaratabileceğimizi bilmek gerçekten ilginç.. Bu,13 milyar yıl sürmez de..”
Çeviri: AylinER
https://www.scientificamerican.com/article/all-sand-on-earth-could-be-made-of-starstuff/?utm_medium=social&utm_content=organic&utm_source=twitter&utm_campaign=SciAm_&sf205603442=1
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Zaman Nasıl Oluyor da Uçup Gidiyor

9/11 terörist saldırılarından kurtulanlarla defalarca röportajlar yapıldı. Aslında bunu hatırlayacak yaşta olanlar için
tarih daha dün gibi. Ama olanlar dün olmadı. Üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Bu süre içinde 3 yaşındaki çocuklar
yetişkin oldular. Sadece birkaç kişide olan Blackburry telefonalrın yerini, nerdeyse herkeste bulunan akıllı telefonlar
aldı. Facebook, Twitter ve LinkedIn sanki ezelden beri bizimleymiş gibi hayatımızın parçası oldular.
Yaşlandıkça zaman daha da hızlı akıyor gibi gelir. 5 yaşındayken Christmas’ın gelmesi yıllar sürüyor gibiydi çünkü
dilek listemizdeki dileklerin gerçekleşmesi için sabırsızca bekliyorduk. Ama 50 yaşına geldiğimizde şöyle deriz:
“Yine mi Christmas. Ne çabuk!” Tabiki bir yılın 365 gün sürdüğünü biliyoruz ve tabiki de hergün 24 saat. Ama
yine de böyle hissetmediğimizi hepimiz biliriz.
Peki neden bazı şeyler daha dün olmuş gibi gelirken, bazı şeyler ise çok eskiden olmuş gibi gelir? Neden yaşlandıkça
zaman daha hızlı akıyormuş gibi gelir? Neden beynimiz koşullara ve somut olaylara dayalı olarak zaman algısını
çarpıtır.
Psikologlar insan beyninin bu özelliğini uzun zamandır biliyorlar ve bunun nedeniyle ilgili teoriler ortaya atıyolar.
1890 da William James, “Psikolojinin Temelleri” isimli yazısında bu fenomenin nedeninin, yaşlandıkça hayatın
daha sıkıcı olmasından kaynaklandığını söyledi. Başka bir deyişle, yaşlandıkça gittikçe daha az olaya “hatırlamaya
değer” etiketi vuruyoruz. Ne kadar genç isek, o kadar çok ilk defa deneyimlediğimiz şey olur. Çocukken neredeyse
her anımız orijinal, yeni deneyimler ile dopdoludur. Ergenlik ve yetişkinlik döneminde, yaşam daha fazla
alışkanlıklar üzerine kuruludur, ama yine de pek çok “ilk” yaşanır.- ilk öpücük, ilk araba, ilk ev. Daha ileriki yaşlarla
ilgili olarak James, yaşamın heyecanıyla ilgili daha kasvetli bir resim çiziyor: Günler, haftalar ve yıllar artık daha
sakin ve boş geçer. Çünkü James’in teorisine göre, kendine özgü, benzersiz bir önem atfetmez hiç bir şey. Günlerimiz
hızla birbiri ardına geçer gider.
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Bir diğer teori ise Fransız psikolog Pierre Janet tarafından 1877de ilk defa ortaya atılan “oran teorisi”dir. Buna göre,
günlerin daha hızlı geçip gittiğini sanmamızın nedeni, günlerin tüm hayatımızda gittikçe daha da az oranda eş değere
sahip olmasıdır. Mesela, 1 yıl, 5 yaşındaki bir çocuğun ⅕ yaşam süresidir. Bu yüzden bu çocuğa göre 1 yıl sonsuzluk
gibidir. Buna karşın 40 yaşında birine göre 1 yıl sadece 1/40 bir zaman sürecidir.
Oran teorisi her ne kadar bu fenomenle ilgili olarak kısmi bir açıklama yapsa da, insanların gerçek deneyimleriyle
pek ölçüşmemektedir. Münih Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada deneklere “sizin için son 10 yıl ne kadar çabuk
geçti?” sorusu soruldu. Tüm yaşlarda insanlar, bu sürecin sanki 10 yıldan daha kısa sürede geçip gitmiş gibi geldiğini
söyledi. Yaşlar ilerledikçe, 10 yıllık sürenin hissedilişi daha da kısaldı. Ama bu eğilim 50 yaş üstündekilerde büyük
ölçüde dağıldı. 50 yaş üstündeki insanlar, normal bir “10 yıl”dan çok daha kısa olarak 10 yıl deneyimlediler. Ama
algılanan sürenin tahmini geçişi (akışı) o kadar azalmadı. Başka bir deyişle, yaşam süresi oranı azalmaya devam etti
ama zamanın hızlanmasının algılanışı aynı miktarda artmadı; ki “oran teorisi” ne göre artması gerekirdi.
Münih Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 50 yaşın neden algılanan zaman hızının yavaşladığı bir yaş olduğuna dair
bir varsayımda bulundular: Zaman eski bir atasözünün söylediği gibi sadece “eğlendiğimiz zamanlarda” uçup
gitmez. Meşgul olduğumuz zamanlar için de bu geçerlidir. 50 yaşındaki biri 25 yaşındakine göre zamanın geçişini
daha hızlı olarak algılar çünkü yaşamda ve işte daha fazla sorumlulukları vardır. Gün içinde herşeyin yapılabilmesi
için asla yeterince zaman olmaz. Zaman akışının hızlı olarak algılanması, ilk olarak orta yaşlarda başlar çünkü
kariyerlerimizde ilerledikçe meşguliyetimiz de artmaktadır ve büyüyen çocuklarımızla daha fazla ilgilenmemiz
gerekmektedir. 50 yaş sonrasında ise kariyerlerimizde zirve noktaya gelmiş ve çocuklarımız ise birer birey
olmuşlardır.
Algılanan zamanı yavaşlatmak istiyorsanız, araştırmacıların “aldatıcı zaman” dediği alanda kalmalısınız. Çok
ilginçtir ki, bu ruhani liderlerin “şimdiki an”, “şu an” dedikleri şeye çok benzerdir. Psikologlar, yaptığımız şeye ve
an içinde olana tamamen odaklandığımızda, zamanın yavaşladığını, deneyimin ise daha yoğun yaşandığını
belirtiyorlar. Küçük çocukalr neredeyse tamamen bu mental alanda yaşıyorlar. Dolayısıyla zamanın geçmişi ya da şu
an’ı yoktur; zaman sonsuzdur onlar için. Diğer taraftan yaşlılar, şimdiki zaman dışında her yerde gibidirler. Gün
içinde yapılması gerekenleri düşünerek çok zaman harcarlar. Bir arkadaşlarının 2 hafta önce söylediği üzücü şey
üzerinde düşünerek tekrar o zamanı yaşarlar.
Peki bu durum, 9/11 gibi büyük olaylarla ortaya çıkan zamanın çarpıtılmasını nasıl açıklar? Neden bu olay daha dün
olmuş gibi geliyorken aynı zamanda olan diğer olaylar çok uzak geliyor? Bu muhtemelen, anılarımızın negatif
deneyimleri işleme biçimiyle alakalı. Sıradışı herhangi bir olay, anılarınız arasında öne çıkacaktır, ama negatif
olanlar, özellikle de sizde çok korku yaratan olaylar, çok daha ayrıntılı olarak öne çıkacaktır.
Beyin uzmanları bunun bir kaç nedenden dolayı doğru olduğunu düşünüyorlar. İlk olarak, bu bir hayatta kalma
adaptasyonu. Atalarımız tehlikelerden kaçabilmek için, tehlikenin nerelerde saklı olduğunu hatırlamak zorundaydılar.
İkinci olarak, aklımızın bu olayları işleyebilmesi, anlam çıkarabilmesi ve bunları dünyayı anlayışımızla entegre
edebilmesi gerekir. Dolayısıyla, 9/11 daha dün olmuş gibi gelir çünkü zihnimiz hala bilinçte ve bilinç altında trajediyi
işlemden geçirmeye devam etmektedir. Her ikisi de hayatta kalabilmek ve dünyadaki yerimizi algılayabilmek içindir.
Aynı şey bireysel olarak da geçerlidir. Sürpriz olaylar, ki buna evlilik teklifi almak veya bir ödül kazanmak gibi
pozitif olanlar da dahildir, aklımızda çok daha canlı olarak yer edecektir. Beynimiz hayatın zor zamanlarını, mesela
zorba insanlarla mücadeleler, araba kazaları, zorlu ayrılıklar, hem ön tarafta hem de merkezde tutmak isteyecektir
çünkü devam eden psikolojik sonuçlarıyla ilgilenmesi gerekmektedir.
Baylor Tıp Fakültesi’nde Algı ve Aksiyon Laboratuvarı müdürü olan David Eagleman, insan beyninin bu özelliğini
fizyolojik açıdan ele aldı. Elektronik dergi Edge için yazdığı bir makalede, farklı duyusal bilgilerin, beynin farklı
yapıları tarafından algılandığını belirtti.
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Bu yüzden beyin, her bir deneyimin parçalarını yeniden oluşturmak zorundadır ki böylelikle bütünsel olarak bir
anlam ifade etsinler. Detaylar anlamlandıramayacağımız kadar saçma olmadığı sürece, erken yaşlarda bile bunu
yapabiliyoruz. Yeniden yapılandırmakta zorlandıklarımız, Eagleman’ın deyimiyle “zaman illüzyonu”na dönüşür.
Zaman illüzyonu da optik illüzyona benzer ama görsel bilgi yerine burada zaman bilgisi söz konusudur. Eagleman:
“Zaman algısı da tıpkı görsel algı gibi, beynin yarattığı bir şeydir ve deneyerek manipüle etmek son derece
kolaydır. Hepimiz, gerçekte olduğundan farklı görünen şeylerden oluşan görsel illüzyonları biliyoruz. Daha az
bilinen şey ise zamanla ilgili illüzyonlardır. Zaman illüzyonlarını aramaya başladığınızda, her yerde
görünmeye başlarlar.”
Optik illüzyonlara baktığımızda, beynimizin tüm görsel bilgiyi somut olarak dönüştürme yeteneğini bozan çelişkili
bilgi verilir. Zamanla ilgili illüzyonlarda, beynimizin zamanı yeniden yapılandırma yeteneği bozulur ve dolayısıyla
gerçeklikle hiç uyuşmayan bozunmuş bir zaman versiyonuyla karşı karşıya kalırız.
İnsan beyninin zamanı algılamasıyla ilgili bilinen bir şey daha var: insanların her yerde eğilimleri aynı. Zaman-algı
çalışmalarının sonuçları Alman, Avusturya, Hollanda, Japon ve Yeni Zellenda katılımcıları arasında aynıydı. Hepsi
yaşla beraber zamanın hızlandığını ve sürpriz olaylar yaşadıklarında ise zamanın bozunduğunu deneyimlediler. Bu da
konunun kültürel farklılıkların ortaya attığı bir şey değil, beyin tabanlı bir fenomen olduğunu gösterir. Sinir
bilimciler, bilincin yapısıyla ve zaman-uzay sürecinde beynin varoluşuyla ilgili gizemleri çözdükçe beynin zamanı
algılayışıyla ilgili daha pek çok soru ortaya atılacaktır.
Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://brainworldmagazine.com/time-flies-growing-growing-older-perception-time/

Kanseri Tespit Edecek Hızlı Bir Test Geliştirdiler

Araştırmacılar, vücudun herhangi bir yerindeki kanser hücrelerini 10 dakikada tespit edecek bir test geliştirdiler.
CNN, Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’ndeki bir ekibin, kanserli hücrenin suda eşsiz, benzersiz bir DNA
yapısı oluşturduğunu keşfettikten sonra bu testi geliştirdiğini bildiriyor.
Nature Communications adlı derginin 4 Aralık tarihli sayısında bu çalışmayı kaleme alan araştırmacılar, bu testin
portatif/taşınabilir ve ucuz olduğunu ve mevcut metodlardan çok daha hızlı ve çabuk kanseri tespit
edebileceğini bildiriyorlar.
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CNN, araştırmacıların bu testi 200’den fazla doku ve kan numunesinde denediklerini ve kanserli hücreleri %90
oranında doğru tespit ettiğini bildiriyor.
Araştırmacılar, testin meme, prostat, bağırsak, ve lenfoma kanserlerini tespit ettiğini ancak diğer kanser
türlerini de tespit edebileceğini söylüyorlar.
CNN, testin hastalarda kullanılabilmesi için daha geniş ve kapsamlı klinik çalışmalarının yapılması gerektiğini de
bildiriyor.
Çeviri:AylinER
https://www.webmd.com/cancer/news/20181205/rapid-test-for-cancer-developed-byresearchers?ecd=soc_tw_190113_cons_news_10minutecancertest&linkId=100000004632641

UFO insan kaçırmaları uzaylılar tarafından yapılıyor.
Rapor : UFO insan kaçırmalarının çoğu kişinin bildiği uzaylı tarafından yapılıyor.

WASHINGTON – ABD Adalet Bakanlığı bu hafta genel olarak rağbet edilen yanlış algılara meydan okuyarak, UFO

insan kaçırma olaylarının büyük çoğunluğunun mağdurların tanımadığı dünya dışından gelen yaratıklar tarafından
değil, kişinin tanıdığı uzaylılar tarafından yapıldığını ortaya çıkaran bir rapor yayınladı.Bakanlık sözcüsü Devin
Shane, ’’UFO adam kaçırma olayları hakkındaki popüler görüş, kişinin Sirius veya Andromeda’dan gelen
acaip ve saldırgan varlıklar tarafından göğe ışınlanması şeklinde, fakat gerçek şu ki, bu kaçırılma olaylarının
çoğu kurbanın güvendiği ve yakınında kendini rahat hissettiği tanıdık dünya dışı bir varlık tarafından
yapılıyor’’ dedi ve geçen yıl rapor edilen tahmini olarak 2.800 UFO insan kaçırma mağdurundan çoğunun aileleri
veya arkadaşları vasıtasıyla tanıdıkları insan olmayan varlıklar tarafından, rızaları dışında gelişmiş bir uzay gemisine
alındıklarını ve psikolojik deneylere ve tıbbi araştırmalara tabi tutulduklarını söyledi.
Görevliler, ‘’İstila ile ilgili dürtüleri olan güneş sistemi dışı kaynaklı sürüngensi varlıklar tarafından hala
dikkate değer sayıda insan kaçırma yapıldığı gerçek iken, veriler dünya dışı varlıklar ile bilinen ilişkilerin, bir
çok uzaylının güç tutkularını tatmin etmek, kontrol etmek, intikam almak, veya kopyalama işi için konukçu
bedenlerden insan enerjisini sifonlamak şeklinde, siviller için diğerlerine göre çok daha fazla tehlike arzettiğini
gösteriyor’’ dediler. Görevliler iyimser bir yaklaşımla, delillerin tüm UFO insan kaçırma olaylarının sadece
%10’unun uzaylının mağduru binlerce yumurta ile tohumlaması ile sonuçlandığını gösterdiğini not ediyorlar.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.theonion.com/report-majority-of-ufo-abductions-committed-by-alien-t-1819576718
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Human Desing (İnsan Dizayn) Sistemi Nasıl Çalışır?
Sistemin nasıl çalıştığını anlamak için, bu sistemin temelini oluşturan temel konsepte bilmek önemlidir. İnsan
Tasarımının temel yönü, bilimsel olarak “Nötrino” olarak bilinen şeye dayanmaktadır.

Resimdeki yazı: Human Design’ın ardındaki Bilim Yaklaşık 100 trilyon nötrino her saniye bedene çarpar geçer.
Nötrinolar, sonsuz miktarda kütleye sahip olağandışı parçacıklardır. Yaklaşık 3 trilyon nötrino ve taşıdıkları materyal
bilgisi, saniyede gezegenin her santiminden geçer. Güneşimiz, güneş sistemimizde dolaşan tüm nötrinoların yaklaşık
yüzde 70’ini, geri kalan yüzde 30’unu da Galaksideki diğer yıldızların yaydığı ve Jüpiter gezegeni de küçük bir
miktar üretir.
2015 yılında, bilim insanları Takaaki Kajita (Süper-Kamiokande İşbirliği) ve Arthur B. McDonald (Sudbury Nötrino
Gözlemevi İşbirliği), nötrinoların kütleye sahip olduğunu gösteren nötrino salınımlarını keşfetmelerinden dolayı
Nobel Ödülü aldılar. Ra Uru Hu, bunu 1991 gibi daha erken bir tarihte İnsan Tasarım Sisteminin arkasındaki bilim
olarak yayınlamıştı.
Nötrinolar, sonsuz derecede küçük bir kütle miktarı olduğundan, akımları geçerken bilgi bırakır. Bu bir bilgi akışıdır
ve her birimizde bizi bu akışa bağlayan parçacıklar vardır. Doğum anında, nötrino akışının gezegenler aracılığıyla
taşıdığı bilgilerle şekilleniriz. Bu şekillenme ve bir nevi mühür, İnsan Tasarım Şemanıza yansıtılır ve size özgü sizin
tasarımınız açığa çıkar. Bu bilgi bize doğamızı, potansiyelimizi ve etkileşim biçimlerimizi anlamamızı sağlar.
Çeviri:AylinER
https://www.jovianarchive.com/Human_Design/How_does_it_work

Çok Teşekkür Edin!
Şükrü sadece kendinize saklamayın. Daha geniş faydalar elde etmek için onu açığa vurmalısınız, Susana
Martinez-Conde araştırıyor.
Başkalarına teşekkürlerinizi sunduğunuzda, faydalarının katlanarak çoğaldığı ortaya çıktı.
Nankör görünmek gibi olmasın, neşeli şenliklerin ardından ortaya çıkan şey gerçekten de; korkunç teşekkür
notlarıdır. Belki de her birini gerçekmiş gibi almak için kafa yoruyorsunuz. Belki kafaya takmayarak bu zevksiz işi
uzun süre erteliyorsunuz, ya da sadece miadını doldurmuş bir vakit kaybı olarak görüyorsunuz. Sonra istenmeyen
hediyeler için inandırıcı sahte-teşekkür toplama yeteneği var.
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Eğer teşekkür mektupları yazmak, kolayca göz ardı edebileceğiniz bir iş ise, yalnız değilsiniz. Minnettarlığımızı,
sandığınızdan daha nadir ifade ettiğimiz anlaşılıyor. Ancak, bu şenlik notları hakkında ne hissederseniz hissedin, işe
koyulmanın zamanı geldi. Çünkü teşekkür etmek, kendinize ve başkalarına verebileceğiniz en iyi hediye olabilir.
Şükrün yararları uzun zamandır dini ve felsefi düşüncede savunulmaktadır. Son yıllarda bilimin ortaya koyduğuna
göre; çok şükreden insanlar, şükrün sonucunda genellikle psikolojik bir destek kazanıyorlar. Ayrıca hayatlarından
daha memnunlar, doktoru daha az ziyaret ediyorlar ve daha iyi uyuyorlar. Bu, şükretmenin, genel toplumsal görüşün
bir parçası olmasına yol açtı. Bu vesileyle, minnettar olduğunuz şeyleri kaydettiğiniz şükran günlüklerinin
çoğalmasına, ve düşüncelerinize odaklandığınız meditasyon uygulamalarına öncülük etti. Ayrıca “şükür
sinirbilimi” ve “şükür psikolojisine” olan ilginin artmasına neden olmuştur (yazının sonundaki “Şükürlü Beyin”
kısmına bakınız).
Buna rağmen, teşekkürü ifade etmenin faydaları çok az dikkat çekmiştir. Artık içsel şükrümüzü eyleme
dönüştürmenin hayatlarımızı daha iyi hale getirebileceğini gösteren kanıtlar gittikçe birikiyor.
Örneğin, basit bir teşekkür, yabancılarla bile ilişkiler kurmayı sağlayabilir. Tanımadıkları bir meslektaşından
yaptıkları için teşekkür notu alan kişileri ele alın. Bu kişilerin, ilişkilerini sürdürme konusunda, göndermiş olduğu
notunda teşekkür ifadesi olan kişilerle iletişim bilgilerini paylaşma olasılığı, notunda teşekkür ifadesi olmayan
kişilere nazaran daha fazladır. Basit bir teşekkür kişilerarası sıcaklığa işaret ediyor gibi görünüyor.
Bir arkadaşınıza teşekkürünüzü ifade etmeniz, bu ilişki hakkındaki görüşünüzü değiştirerek ilişkinin daha güçlü
olmasını sağlar. 2010’da Florida Eyalet Üniversitesi’nden Nathaniel Lambert ve meslektaşları, bir arkadaşı hakkında
aklından şükürlü düşünceler geçiren, hatta arkadaşlarıyla olumlu etkileşime giren kişilerin, ifade edenlerinki ile aynı
etkiyi yaşamadıklarını keşfetti.
Ancak sağladığı faydalar sosyal bağları güçlendirmekten daha da ileri gidiyor, sağlık üzerinde de bir etkisi olabilir.
İki İtalyan hastanesinde çalışan 200’den fazla hemşirenin yaptığı çalışma, hastalar tarafından ifade edilen
teşekkürlerin hemşireleri tükenmişlikten koruyabildiğini buldu. Bu özellikle hastalarla kişisel etkileşimlerin tipik
olarak daha kısa ve daha az ödüllendirici olduğu acil serviste gerçekleşmekteydi.
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Çalışmayı yapan Torino Üniversitesi’nden Mara Martini, hastalardan gelen bu olumlu geribildirimin, hemşireler
arasında yorgunluk ve sinizm duygularını azalttığını söylüyor.
Evrimsel bir bakış açısıyla bütün bunlar mantıklı geliyor. Şükür çok sosyal bir duygudur. Başkalarına, yaptıkları
şeyin farkında olduğumuza dair bir işaret gönderir, böylece bedavacılık yapmadığımızı ifade eder. Ayrıca, karşılık
verme niyetinde olduğumuz anlamına da gelebilir.
Tüm bunların ışığında, günlük yaşamlarımızda teşekkürlerimizi ifade etmede zahmete girdiğimizi düşünebilirsiniz.
Aslında, tam tersi doğrudur: nadiren zahmete gireriz.
İnsanların normal yaşamda şükürlerini nasıl ifade ettiklerini daha iyi anlamak için, Hollanda’daki Max Planck
Psikodilbilim Enstitüsü’ndeki antropolog Simeon Floyd ve meslektaşları, beş kıta ve sekiz dile yayılan, geniş,
kültürlerarası bir çalışma düzenledi. Çalışma, İngilizce, İtalyanca, Lehçe, Rusça ve Lao’ların yanı sıra Ekvator’da
konuşulan Chapalaa, kuzey Avustralya’da kullanılan Murrinh-Patha ve Gana’da konuşulan Siwu gibi yazılı dilleri
içeriyordu. Etkileşimler hem sözel hem de sözel-olmayan şükran ifadelerini içeriyordu, bir gülümseme ya da başıyla
selam vermek gibi.
Floyd’un ekibi, evlere ve toplu alanlara kameralar yerleştirdi ve bir kişinin bir şey istediği ve bir diğerinin isteğe yanıt
verdiği 1500’den fazla sosyal etkileşim örneği topladı.
Her kültürde insanların ezici bir üstünlükle talepleri yerine getirdiğini, ancak “teşekkür” veya takdirle başını
sallamak gibi şükür ifadelerinin oldukça nadir olduğunu ortaya çıkardılar, etkileşimlerin sadece yüzde 5,5 ‘inde
gerçekleşiyordu.
Floyd, “İngilizce konuşanlar yüzde 14,5 ve İtalyanca konuşanlar yüzde 13,5 oranında olacak şekilde
diğerlerinden biraz daha yüksek bir şükür oranına sahipti, ancak Batı’nın kibarlık konusundaki ideallerini
göz önüne aldığımızda yine de şaşırtıcı derecede düşük”, diyor. “İngilizce konuşanlar diğer insanlardan çok
farklı değil ve gayrı resmi bağlamlarda çoğu zaman şükür ifadesini tercih etmiyorlar” diyor.
Cha’palaa konuşanları, kaydedilen 96 etkileşiminden sıfır tane örnekle en düşük şükür sıklığına sahipti. Ancak,
konuşulan dilde “teşekkür ederim” demenin kolay bir yolu olmadığını öğrendikten sonra bu mantıklı gelmeye
başladı.
Ayrıca Game Of Thrones dizisi için yapay Dothraki dilini geliştiren dilbilimci David Peterson da şaşırttı. Bulgulara
göre, geliştirdiği dil “teşekkür etmek” için bir kelimeye sahip değil. Peterson başlangıçta böyle bir şeyin mümkün
olmadığına inanıyordu. “Teşekkürü ifade etmek için bir kelime olmak zorundaydı diye düşündüm” diyor.
İyice düşünün
Bazı dillerde “teşekkür ederimin” olmamasının bir açıklaması, gayrı resmi bağlamlardaki sosyal
yükümlülüklerimizin sözsüz anlatılması anlayışı olabilir. Yakın arkadaşlarınız ve ailenizle olduğu gibi.. Bu da açık
bildirimi daha az önemli kılıyor.
Veya teşekkür etmenin başkaları üzerindeki etkisinin farkına varmamış olabiliriz. 2018’de Chicago Üniversitesi’nde
yapılan üç deney serisinde Amit Kumar ve Nicholas Epley, gönüllülerden şükürlerini ifade eden mektuplar
yazmalarını ve mektup alanların ne kadar şaşırmış, mutlu ve garip hissedeceğini tahmin etmelerini istedi. Çift,
mektup alanlara mektupların kendilerini nasıl hissettirdiğini sordu.
Sonuçlar iç karartıcıydı: Mektup yazanlar, mektup alanların hissettiği mahcup edici duyguları sürekli olarak
abartırken, mektuplar ve içerikleri hakkındaki olumlu duyguları ve sürprizleri hafife aldılar. Başka bir deyişle,
insanlar gerçekten teşekkür mektupları almaktan hoşlansalar bile, onlara olması gerekenden çok daha az sıklıkta
gönderiyoruz, çünkü yararlı etkilerini hafife alıyoruz.
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Kumar, teşekkürleriniz konusunda detaylı düşünmeniz için sizlere tavsiyede bulunuyor. “Gözlemlediğimiz bir şey
de, şükürlerini ifade eden kişilerin, bunu nasıl ifade ettikleriyle aşırı derecede ilgilenmeleri oldu (açık bir
şekilde ifade edebilecekler mi, karşı taraf kelimeleri doğru şekilde alabilecek mi),” diyor. Ancak alıcı taraftakiler
bununla çok daha az ilgileniyor. “Tam olarak nasıl yaptığınıza bakmaksızın bir şeyi söylemek, kendi refahınızı
arttırdığı gibi başka bir kişinin refahını da artırabilir” dedi.
Mazeretleri bırakmanın ve teşekkür notlarını almanın tam zamanı.
ŞÜKÜRLÜ BEYİN
Şükrün nereden geldiğini ve bunun ne için iyi olduğunu bulmanın bir yolu, onu beyinde bulmaya çalışmaktır.
Bu türde yapılan ilk çalışmalardan birinde, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Glenn Fox ve meslektaşları, bir
soykırım sonrası hayatta kalanlar tarafından anlatıldığı şekliyle, soykırım sırasında meydana gelen şefkatli
davranışları gönüllülere sunarak, onlarda şükran duygusu uyandırdılar ve onların beyinlerini taradılar.
FMRI taramaları, şükran duyguları sırasında aktif olan beyin alanları ile zihin teorisi (kendimizi başkalarının yerine
koyma becerimiz) ile ilişkili olan beyin alanları arasında güçlü bir örtüşme olduğunu gösterdi. Bir hediye aldığımızda
önemli olanın onun ardındaki düşünce olduğunu sık sık söyleriz. Ekip buna dikkat çekiyor ve sonuçlar bunu
doğruluyor gibi görünür.
Şükrün hissedilmesiyle ilgili beyin bölgeleri aynı zamanda, değer yargısı, adalet ve karar alma ile de ilişkilendirildi.
Bu, şükrün sosyal bağlarımızda ve sosyal ağlarımızda güçlü, muhtemelen gelişmiş bir rol oynadığı fikrine uyuyor.
Fox, “Şükür, başka bir kişinin hayatımıza yaptığı katkının değerini proses etmek, başkalarına yardım etme
motivasyonumuz ve birisi yardımımıza geldiğinde hissedebildiğimiz rahatlama hakkındaymış gibi görünüyor”,
diyor.
Çeviren : Gültekin METİN
https://www.newscientist.com/article/mg24032090-500-cheers-saying-thanks-is-good-for-you-and-those-around-you/

Bilim İnsanları Petri Kabında İnsana Ait Mükemmel Kan
Damarları Üretti.
Bilim insanları ilk defa, laboratuvar ortamında organoit olarak kan damarları üretmeyi başardılar.

Nature dergisinde ana hatlarıyla anlatılan çığır açan mühendislik teknolojisi sayesinde, diyabet gibi damar
hastalıklarının araştırmasında ciddi ilerlemeler kaydedildi. Kan damarlarındaki değişikliği önlemenin önemli bir yolu
tespit edildi. Damarlardaki değişiklik, diyabet hastaları arasında ölüm ve hastalığın en büyük nedenlerinden.
Organoit, organ benzeri olan ve kök hücrelerden üreyen 3 boyutlu bir yapıdır ve bir petri kabında o organın
özelliklerini incelemek için kullanılabilir.
Josef Penninger: “Kök hücrelerden organoit kan damarları geliştirmek büyük değişikliklere neden olacak bir
şey.”
Bedenimizdeki her bir organ dolaşım sistemi ile birbirine bağlıdır. Bu, araştırmacıları Alzeimer, kardiyovaskuler
hastalıklar, yara iyileşme problemleri, inme, kanser ve tabi ki diyabet gibi çeşitli damar hastalıklarının nedenleri ve
tedavileri konusunda araştırmacılara yardımcı olabilir.
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Diyabet dünya çapında yaklaşık 420 milyon insanı etkilemektedir. Pek çok diyabet semptomu, kan dolaşımı sorununa
ve dokulara oksijen sağlanmasında probleme sebep olan kan damarlarındaki değişikliklerin sonucunda oluşur. Çok
yaygın olmasına rağmen, diyabet kaynaklı vasküler değişiklikler hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu kısıtlılık da
çok gerekli olan tedaviyi yavaşlatmaktadır.

487

Hastalar ve insan vasküler organoitlerindeki diyabetik kan damarı değişiklikleri. Kan damarları (kırmızı) etrafındaki
bazal membran (yeşil), diyabetik hastalarda son derece genişlemiştir(beyaz oklar). Artık laboratuvar ortamında
“diyabetik” hale getirilen insan vasküler organoitleri, yeni tedavilerin belirlenmesinde diyabetik model olarak
kullanılabilirler.
Bu problemi çözebilmek için, Penninger ve arkadaşları çığır açıcı bir model geliştirdiler: Petri kabında üretilen 3
boyutlu insan kan damarı organoitleri. “Vasküler organoit” denilen bu yapılar, laboratuvar ortamında kök hücreler
kullanılarak üretilebilirler ve yapısal ve işlevsel olarak gerçek insan kan damarlarına son derece benzemektedirler.
Araştırmacılar kan damarı organoitlerini farelere aktardıklarında, arterleri ve kılcal damarları olan tam fonksiyonlu
insan kan damarları geliştirdiklerini gördüler. Bu keşif göstermektedir ki, bir petri kabında insan kök hücrelerinden
kan damarı organoitleri üretmek mümkündür ve ayrıca başka türler içinde fonksiyonel insan vasküler sistemi üretmek
de mümkündür.
Reiner Wimmer : “Yaptığımız çalışmayla ilgili esas heyecan verici olan şey, kök hücrelerden gerçek kan
damarları üretmekte başarılı olmamızdır. Organoitlerimiz insan kılcal damarlarına moleküler düzeyde bile
müthiş benzemektedir ve bunları kullanarak insan dokusundaki kan damarı hastalıkları üzerinde incelemeler
yapabiliriz.”
Diyabetin bir özelliği de, kan damarlarının bazal membranın anormal kalınlaşmasına işaret etmesidir. Sonuç olarak
da, hücre ve dokulara oksijen ve besin taşınması son derece zarar gördüğünden, böbrek rahatsızlığı, kalp krizleri,
körlük ve periferik arter hastalığı gibi çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır.
Araştırmacılar daha sonra kan damarı organoitlerini petri kabın içinde “diyabetik” ortama maruz bıraktılar.
Wimmer: “Vaskular organoitlerdeki bazal membranda çok büyük ölçülerde genişleme gözlemledik. Bazal
membrandaki bu kalınlaşma, diyabet hastalarında görülen vasküler probleme çok benzemektedir.”
Araştırmacılar daha sonra kan damarı duvarlarının kalınlaşmasını durdurabilecek kimyasal bileşikler aradılar. Mevcut
anti-diyabetik tedavilerin hiçbirinin, kan damarı hasarlarında olumlu etkisi olmadığını buldular. Ama bir γ-sekretaz
inhibitörünün –vücuttaki bir tür enzim- kan damarı duvarlarının kalınlaşmasını önlediğini gördüler. Bu da en azından
hayvan modellerde γ-sekretazı durdurmanın diyabet tedavisinde faydalı olabileceğini göstermektedir.
Araştırmacılar bulguların, damar hastalıklarının altında yatan nedenleri tespit etmelerine ve diyabet hastaları için yeni
tedaviler geliştirmelerine yardımcı olabileceğini söylüyorlar.
Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE
https://news.ubc.ca/2019/01/16/scientists-grow-perfect-human-blood-vessels-in-a-petri-dish/

Beyin Büyüklüğü
Göbek çevresindeki aşırı beden yağı, daha küçük beyin büyüklüğü ile bağlantılı
Loughborough Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre göbek çevresinde fazla yağ taşımak beyin
büzülmesiyle bağlantılı olabilir.
Araştırmacılar yaş ortalaması 55 olan 9.652 kişinin BMI olarak adlandırılan bel-kalça oranı ve tümel beden yağını
ölçtüler ve bu katılımcıların sağlıklarını araştırdılar.
Grubun %19’unun obez olduğu saptandı.
Takım, yüksek obezite ve bel-kalça oranına sahip olan bu kişilerin en düşük beyin hacmine sahip olduğunu buldu.
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Onlar beyaz ve gri madde hacimlerini ve beynin farklı bölgelerindeki hacimleri saptamak için manyetik rezonans
görüntülemesini kullandılar.

Yaş, fiziksel aktivite, sigara içimi, ve yüksek kan basıncı gibi beyin hacmini etkileyebilecek diğer faktörleri
ayarladıktan sonra araştırmacılar, yüksek BMI kendine başına hafifçe düşük beyin hacimlerine bağlantılı olurken,
yüksek BMI ve yüksek bel-kalça oranlarına sahip olanların bel-kalça oranları yüksek olmayan katılımcılara göre daha
düşük beyin gri maddesi hacimlerine sahip olduğunu buldular.
Araştırmacılar özellikle, sağlıklı kiloya ve ortalama değer olan 798 cm3’lük gri beyin maddesi hacmine sahip olan
3.025 kişiyle ve yüksek BMI’ya sahip fakat bel-kalça oranı yüksek olmayan ve ortalama olarak 793 cm3’lük gri
beyin maddesi hacmine sahip olan 514 kişiyle karşılaştırıldıklarında, yüksek BMI ve yüksek bel-kalça oranlarına
sahip olan 1.291 kişinin en 786 cm3 olarak en düşük gri beyin maddesi ortalamasına sahip olduklarını buldu.
Beyaz beyin maddesi hacminde ise dikkate değer farklar bulmadılar.
Loughborough Üniversitesi Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri Okulu’ndan çalışma yazarı Profesör Mark Hamer,
‘’Çalışmamız özellikle göbek çevresindeki obezite daha düşük gri beyin maddesiyle ilişkiliydi, beyin
yapısındaki anormalliklerin mi obeziteye yol açtığı, ya da obezitenin mi beyindeki bu değişimlere yol açtığı
açık değil. Ayrıca obezite ile beynin spesifik bölgelerindeki büzülme arasında da bağlar bulduk. Daha fazla
araştırma yapılması gerekiyor, fakat ileride bir gün düzenli olarak BMI ve bel-kalça oranı ölçümü yapılması
beyin sağlığını saptamaya yardımcı olabilir’’ dedi.
Beden kitle Endeksi ve bel-kalça oranının beyin yapısı ile bağlantısı adlı bildiri Amerikan Nöroloji Akademisi’nin
tıbbi dergisinin internet sayısında yayınlandı.
Gri madde beynin sinir hücrelerinin çoğunu ihtiva eder ve beynin kendini kontrol, kas kontrol ve duyusal algılama
bölgelerini kapsar.
Beyaz madde ise beynin çeşitli bölgelerini birbirine bağlayan sinir ipi demetlerini ihtiva eder.
BMI
BMI bir ağırlık-boy oranıdır ve kişinin ağırlığını boyunun karesine bölerek saptanır.
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30,0’ın üzerinde BMI’ya sahip olan insanlar obez olarak değerlendirilir. Bel-kalça oranı bel çevresi kalça çevresine
bölünerek saptanır.
Kalçalarına göre daha büyük göbeğe sahip insanlar daha yüksek oranlara sahiptirler.
0,90’ın üzerindeki erkekler ve 0,85’in üzerindeki kadınlar merkezi obez olarak değerlendirilirler.
Profesör Mark Hamer, ‘’Halihazırdaki araştırma beyin büzülmesini hafıza azalmasına ve yüksek demans
riskine bağladı fakat fazla beden yağının beyin için koruyucu mu olduğu, ya da hasar verici mi olduğu
konusundaki araştırma doyurucu sonuç vermedi. Çalışmamız büyük insan gruplarına baktı ve obezitenin,
özellikle de göbek çevresindeki obezitenin beyin büzülmesiyle bağlantılı olabileceğini buldu’’ dedi.
Çalışmaya ait bir kısıtlama olarak, davet edilenlerin sadece %5’i çalışmada yer aldı ve bu şahıslar çalışmaya
katılmayanlara göre daha sağlıklı olmaya meyilliydi, dolayısıyla sonuçlar popülasyonu tümel olarak yansıtmayabilir.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.lboro.ac.uk/news-events/news/2019/january/high-bmi-linked-to-shrinking-brains/

7.BÖLÜM SONU .
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