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Bir Bellek Molekülü
Daha

An›lar nas›l oluflur? Bellek nas›l geliflir?
Biliminsanlar›n› y›llard›r u¤raflt›rmakta
olan bu sorular›n yan›t›na bir ad›m daha
yaklaflt›k gibi. Uzun süredir sorunun
merkezinde yer alan önemli bir süreç
var. Uzun-dönemli etkinleflme (LTP -
long-term potentiation) ad› verilen bu sü-
reçte, beyin hücreleri aras›ndaki ba¤lant›-
lar›n, kullan›lma s›kl›klar›na ba¤l› olarak
güçlendi¤i biliniyor. Ö¤renmede oldu¤u
gibi. Laboratuvar ortam›nda saklanan be-
yin kesitlerinde izlenmifl olmakla birlikte,
LTP’nin, ö¤renmenin gerçekleflmesi s›ra-
s›nda canl› beyinde saptanmas› oldukça
güç. Ancak Avrupa Moleküler Biyoloji
Laboratuvar› (‹talya) ve Pablo de Olavide
Üniversitesi (‹spanya) araflt›rmac›lar›, can-
l› farede LTP için sinyal oluflturma süre-
cini bafllatan bir molekülü yal›tarak bunu
baflarm›fl görünüyorlar. Bulgular, fareler-
de ö¤renme s›ras›nda  hipokampusta (ö¤-
renme ve bellekle ilgili bir beyin bölgesi)

LTP’yi saptamak için geçen y›l gelifltir-
dikleri bir tekni¤e dayan›yor. Hipokam-
pustaki hücrelerin yüzeyinde bulunan ve
TrkB ad› verilen almaç (reseptör) mole-
külünün kusurlu bir türüne sahip farele-
ri inceleyen araflt›rmac›lar, farelerin, bili-
nen uyaranlara karfl› LTP cevab›n› bafllat-
mada ve ö¤renmede baflar›s›z olduklar›n›
gözlemifller. Bu sonuç, TrkB’nin bellek

ifllevlerinde anahtar rol oynad›¤›n›n bir
göstergesi. Tabii bu türden baflka mole-
küller de var. Bunlar›n teker teker ortaya
ç›kar›lmas›yla, Alzheimer benzeri hasta-
l›klarla mücadelede kullan›lacak, ya da
bellekle ilgili ifllevsel sorunlar› azaltabile-
cek yeni ilaçlar›n üretimi umudu da 
gündeme geliyor.

New Scientist, 15 Ocak 2007

Nükleer At›k 
Yine Galip

Nükleer at›klar›n kilit alt›nda tutulmas›
için umut vaadeden bir maddenin açt›¤›
kap›lar, öyle görünüyor ki gerisingeri
kapanmak zorunda kalacak. Yüksek
düzeyde radyoaktif nükleer at›klar,
günümüzde s›v› borosilikat cam›yla
kar›flt›r›l›p, cams› bir yap›ya
kavuflturuluyorlar. Bu yap›, radyoaktif
maddelerin s›zmas›n› geciktirerek at›¤›
da daha güvenli hale getiriyor. Ancak

bu cam da ideal çözüm de¤il; çünkü
jeolojik etkinliklerle k›r›lma olas›l›¤›
herzaman var. Araflt›rmac›lar, bu
nedenle daha güvenli koruma yöntem
ve malzemelerinin aray›fl› içindeler.
Zirkonun (ZrSiO4) listedeki en iddial›
adaylardan biri olmas›n›n nedeni, do¤al
yollarla oluflan radyoaktif uranyum ve
toryumu 4,4 milyar y›ld›r, bütün
depremler ve volkanik patlamalara
karfl›n yerkabu¤u içinde hapsetmedeki
baflar›s›. Araflt›rmac›lar bu nedenle
zirkon ya da benzeri yapay
seramiklerin, nükleer at›klar› en az
241.000 y›l boyunca saklayabilece¤ini
düflünüyorlard›. Bu, bir reaktör ürünü
olan plutonyum-239’un görece zarars›z
hale gelmesi için gereken süre. Ancak
yeni bir çal›flma, plutonyumun bu
güvenli kapandan da çok daha k›sa bir
sürede kaçabilece¤ini göstermifl
bulunuyor. Bulgulara göre plutonyum
bozundukça sal›nan alfa parçac›klar›,
zirkon içindeki atomlar› tahmin

edilenden çok daha k›sa sürede kristal
içindeki yerlerinden kopararak,
malzemeyi bu amaç için elveriflsiz hale
getiriyor. Cambridge Üniversitesi
(‹ngiltere) ve Pacific Northwest Ulusal
Laboratuvar›’ndan (ABD) araflt›rmac›lar,
kristal yap›l› zirkon ve hasarl› formunu
ay›rdetmek için nükleer manyetik
rezonans spektroskopi yönteminden
yararlanm›fl ve hasarl› zirkon
atomlar›n›n, bilgisayarl› simülasyon
çal›flmalar›n›n öngördü¤ünden 5 kat
daha fazla oldu¤unu bulmufllar.
Vard›klar› sonuçsa, zirkon içine
hapsolmufl radyoaktif plutonyumun
yaln›zca 210 y›l gibi k›sa bir sürede
s›zmaya bafllayaca¤›, kristal yap›s›n›ysa
1400 y›l sonra tümüyle kaybetmifl
olaca¤›. Ancak kap›, zirkona benzer
baflka seramikler için kapanm›fl olsa da,
kristal yap›s›n› zirkon kadar çabuk
kaybetmeyecek yapay seramiklerin
üretimi için hâlâ ümit var. 
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