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Sıçanlarda Kafa 
Nakli Yapıldı
 

N

Her ne kadar sürekli gündemde olmasa 

da, bilim insanları kafa nakli üzerine 

çalışmalar yürütmeye devam ediyorlar. 

Adından da anlaşılabileceği gibi, bir 

kafanın başka bir vücuda nakledilmesi 

olarak kısaca tanımlanabilecek kafa nakli 

ile ilgili ilk hayvan deneyleri 1908 yılında 

Amerikalı fizyolog Charles Claude Guthrie 

tarafından gerçekleştirildi.

Bunları biliyor 

musunuz?

Timsahlar renk 
körüdür.

 

 

Guthrie, bir köpeğin başını başka bir köpeğin boynunun yan tarafına 

yerleştirmesi ile gerçekleşen kafa nakli, daha sonra 1950’lerde Sovyet doktor 

Vladimir Demikhov ve 1970 yılında onun çalışmasından etkilenen beyin cerrahı 

Robert J. White önderliğindeki bir ekip tarafından maymunlar üzerinde 

denendi.Bahsi geçen tarihler arasında da, bugün de konu ile ilişkili veya direkt 

uygulaması olan sayısız araştırma farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş, 

birbirlerinden farklı sebeplerle belli oranlarda başarılı olmuş veya olamamıştır.



 

Şimdi ise Çin’den bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında bir sıçanın 

kafasını kendisinden daha büyük bir sıçana naklederek iki kafalı bir sıçan 

oluşturdular.Nakil gerçekleştirildikten sonra sıçan uzun süre yaşamadı, 

fakat bilim insanlarının amacı da bu değildi. Araştırmacılar da sıçanın uzun 

süre yaşamayacağının farkındalardı çünkü bir organizmanın kafasının 

başka bir organizmaya başarılı bir şekilde nakledilmesi ve sonrasında bu 

organizmanın yaşamasının sağlanması için çözülmesi gereken birçok 

teknik ve bilimsel sorun mevcut.Fakat, bu çalışma ile uygulanabilir kafa 

naklinin başarılmasında büyük bir adım atıldı. Bilim insanları yaptıkları 

çalışmada beyne zarar verecek kan kaybının önüne geçerek kafa naklini 

gerçekleştirmeyi başardılar.

Yapılan çalışmanın amacı aslında oldukça basit. Bilim insanları, bir 

organizmanın kafasını başka bir organizmaya naklederken beynin zarar 

görebileceği miktarda kan kaybetmesinin önüne geçilip geçilemeyeceğini 

sınadılar. Bu konuda başarılı olduklarını da söyleyebiliriz. Araştırmacılar 

kafa nakli sırasında bir sıçanın kan damarlarını diğer bir sıçana bağlayarak 

kan dolaşımını düzenli tutmayı başardılar.



Bunları biliyor 
musunuz?

E Y F E L  K U L E S I ’ N I N  
T E P E S I N E  Ç I K A B I L M E K  I Ç I N  
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Fotoğrafta gördüğünüz çeşitli yerlerine borular bağlanmış büyük boy bir saklama 

torbası gibi gözüken şey içindeki kuzu, tıpkı anne karnında olduğu gibi gelişimini 

sürdürüyor. Yapay rahim geliştirmeye yönelik ilk adımı atan araştırmaya göre, yavru 

dört hafta içerisinde, gözlerini açmış, yutkunmayı öğrenmiş, tüyleri çıkmış, ciğer ve 

beyinleri gelişmiş, hareket etmeye başlamış. Geliştirilen bu cihaz, bir gün 

premature bebeklerin uterus dışında gelişiminin tamamlanmasına yardımcı olabilir, 

fakat şimdilik yalnızca kuzularda test ediliyor.

Yavruların doğal doğumdan aylar önce, uterus benzeri bir çevrede gelişimini 

tamamlamasını ve “doğum” yapılmasını  mümkün kılan dış ortam rahmine; 

araştırmacılar, “Biobag” (biotorba) ismini veriyorlar.Biobag, aslında tam anlamıyla bir 

rahim gibi değildir, fakat bir rahimde bulunan bazı kilit önemdeki benzer parçaları 

bulunduruyor. Torbada içerisindeki elektrolit solüsyonu tıpkı uterustaki amniyotik 

sıvıya benzer bir işlev görüyor. Bunun yanı sıra fetüsün kanını dolaştırması; oksijen 

ve karbondioksit değişimi yapması için transfer boruları bulunuyor.

PREMATURE DOĞUM İÇİN 

UMUT:YAPAY RAHİM
 

N



Premature doğumlar, bazı 

çocuklarda ölüme sebebiyet 

vermektedir. Araştırmacılara göre, 

Biobag, aşırı erken doğmuş bebekler 

için uygun bakım ve gelişim ortamını 

sağlayacak şekilde 

geliştirilebilir.Gözlemlerin ardından, 

ventilatördeki kuzuların sağlığının, 

sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen 

aynı yaştaki bir kuzu kadar iyi çıktığı 

görüldü. Ardından, kuzular 

ventilatörden alındı   ve araştırmacılar, 

kendi nefes alacak kadar gelişmiş 

biri hariç diğer hayvanlara, 

organlarını incelemek üzere ötenazi 

uyguladılar.

Elbette ki; kuzu ve insan beyni farklı gelişim temposuna sahiptir. Dolayısıyla, 

insanlarda kullanılmadan önce cihazın bilim ve güvenlik aşamalarına dair daha 

fazla araştırma yapılması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ekip, hali hazırda bu 

araştırmalarını sürdürüyor ve insan boyutlarındaki kuzular ile Biobag testlerine 

devam ediyor. Öte yandan, uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunlara dair de; 

ventilatörden çıkarıldıktan sonra hayatta kalan birkaç kuzunun da takibi sürüyor. 

Ve güzel haber şu ki; yavrular şimdilik gayet sağlıklı görünüyor. Dahası, araştırma 

ekibi, cihazın insanlarda kullanımı için maksimum bir üç yıllık süre ön gördüklerini 

belirtiyorlar.
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Bunları biliyor 
musunuz?
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ISPANAK YAPRAĞI İNSAN 

DOKUSUNA YERLEŞTİRİLDİ

 

 

Araştırmacılar, insan dokularının ve 

organlarının üretilmesini engelleyen 

başlıca biyomühendislik problemlerinden 

birini çözmek için bitkilerin damar 

sistemlerine odaklandı.

3 boyutlu yazdırma dahil, şu anda 

varolan biyomühendislik teknikleri, 

sağlıklı doku gelişimi için gereken 

oksijenin, besinlerin ve temel 

moleküllerin taşınması için gerekli 

olan kılcal damar ölçeğindeki kan 

damarları ağının dallanarak 

oluşumunu gerçekleştiremiyor. Bu 

konu üzerinde çalışan Worcester 

Politeknik Enstitüsü (WPI), 

Wisconsin-Madison Üniversitesi ve 

Arkansas Eyalet Üniversitesi 

Jonesboro Yerleşkesi bilimcilerinden 

oluşan bir araştırma ekibi, sonunda 

bitkiler sayesinde başarıya 

ulaştıklarını açıkladı.



Gen Ölçeğinde Evrim: Genler 
Kaynaşarak, Yeni Genler 
Yapabiliyor

 

 

Bakterilerle yapılan deneyler, var olan genlerin kaynaşarak, yeni proteinler üretebilen 

yepyeni genler oluşturabildiklerini ortaya koydu.

Bütün organizmaların, hayatta kalmak için değişen çevrelerine sürekli uyumlanmaları 

gerekir. Bu adaptasyonlar, genetik malzemede oluşan değişiklikler sayesinde 

gerçekleşir. Max Planck Enstitüsü’nden Paul Rainey ve Yeni Zelanda’dan çalışma 

arkadaşları, yeni ve daha iyi uyumlanmış hücre tiplerinin ortaya çıkışını laboratuvarda 

araştırıyor.

Yaptıkları çalışmadan elde edilen bulgulara göre, bakteriler, halihazırda var olan iki genin 

kaynaşması aracılığıyla yeni özellikler geliştirebildikleri bir mekanizmaya sahip. Bazı hücre 

tiplerinde bu durum, genlerin yeni bir transkripsiyon başlatıcının kontrolüne girmesi ve 

daha yüksek miktarda proteinin gen tarafından kodlanması ile sonuçlanıyor. Diğer 

durumlarda da, iki komşu gen kaynaşıyor. İki orijinal genin parçalarından oluşan bu yeni 

genin kodladığı protein, hücre içerisinde farklı bir lokalizasyona sahip oluyor. Bu etkiye, 

insanlar da dahil diğer organizmalardan aşinayız. Bu tip bir gen füzyonu, çevresine daha 

iyi uyum sağlayabilen bakteri hücrelerinin ortaya çıkmasına olanak tanıyor.



Bu çıkarımlar, farklı organizmaların genomları karşılaştırılarak elde edildi. Evrim 

genellikle çok yavaş işlediği için, bu tür bir genetik materyal değişikliğini gerçek 

zamanlı olarak gözlemlemek genellikle mümkün olmuyor. Dolayısıyla, organizmanın 

hayatta kalma yeteneğini bu değişikliklerin nasıl etkilediği sorusu yanıtsız kalıyor. 

Araştırmacılar da bu sebeple sorunun cevabını bulabilmek için bakterilere 

odaklandılar. Bakteriler, oldukça hızlı üreyebilmelerinin yanında laboratuvarda çok 

küçük alanlarda yetiştirilebiliyor. Bu, araştırmacıların genomda ortaya çıkan 

değişiklikleri incelemesine ve evrimin fiili olarak gözlemlenmesine olanak tanıyor.

 

Kaynaşma sonucu oluşmuş yeni gen tarafından kodlanan protein, zar içerisinde çalışma 

potansiyeline sahip ve hücre zarı içine gömülü. Bu durum, proteinin aktifleşmesini 

sağlıyor ve selüloz üretiminin artışına yol açıyor.

Diğer organizmalarda da, gen 

kaynaşmaları sonucunda üretilen 

proteinler sıklıkla hücre içinde farklı 

lokalizasyona sahip olurlar. Örneğin, 

insanlardaki Kua-UEV geni, Kua ve UEV 

genlerinin kaynaşmasının sonucunda 

oluşmuştur. Yeni UEV proteini, artık iç 

hücre zarlarına lokalize olur ve yeni bir 

işlev gerçekleştirir. İnsanlarda, 

mitokondriyal proteinler için gen 

ailelerinin yüzde 64’ü, hücrenin 

herhangi bir yerinde etkin olan bir 

protein için bir gen içerir. 

Araştırmacılara göre, yapılan 

deneylerdeki gen kaynaşması, buruşuk 

fenotip ile sonuçlanan mutasyonların 

yalnızca yaklaşık % 0.1’ini oluştursa da, 

laboratuvar dışında daha yaygın 

olabilir.



İNSAN VÜCUDUNDA YENİ BİR 

ORGAN KEŞFEDİLDİ

 

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi. 'Mezenter' ya da 'Bağırsak Askısı' olarak 

adlandırılan organın ne işe yaradığı henüz tam olarak anlaşılmadı. Ancak bilim insanları 

keşfin sindirim sistemi ve karınla ilgili hastalıkları iyileştirmede çığır açabileceğini belirtiyor.

 

Yeni bulunan organın, daha önce insan vücudundaki parçalanmış yapıların bir arada 

durması sonucu meydana geldiği düşünülüyordu. Ancak Lancet Gastroenteroloji ve 

Hepatoloji dergisinde yayınlanan makalede, İrlanda'daki Limerick Hastanesi 

Üniversitesi'nden araştırmacıların mikroskobik incelemeler sonucu mezenterin tek 

parçadan oluşan bir organ olduğunu keşfettiği açıklandı. Sindirim sistemimizde olan 

bu organ zaten görünür haldeydi, ancak farklı bir yapı olduğu ilk defa bilim literatürüne 

geçti.

İNSAN ORGANLARININ SAYISI 79'A 

YÜKSELDİ

Mezenter, karın zarının ikiye katlanmışı, 

karın boşluğunu kaplayan ve her şeyi 

bir arada tutan yeni bir organ olarak 

tanımlanıyor. Sinirler ve damarlar 

organın içinde bulunuyor. Bu yeni 

keşifle, insan organlarının toplam sayısı 

79'a yükseldi.



DA VİNCİ 500 YIL ÖNCE İDDİA ETMİŞTİ

Mezenter'in tek parçadan oluştuğunu ilk olarak 2012 yılında keşfeden İrlandalı bilim 

insanı J. Calvin Coffey, bu gelişmeyle birlikte 100 yıllık anatomi bilgisinin de yanlış 

olduğunun ortaya çıktığını belirtiyor. Coffey, 'Mezenter'in önceki kanının aksine 

parçalanmış yapıların bir araya gelmesiyle oluşmadığını, tek parça ve sürekli bir yapı 

olduğunun ispatlandığına dikkat çekiyor. Leonardo Da Vinci yaklaşık 500 yıl önce 

mezenteri bir organ olarak nitelese de tıp dünyası bu iddiayı kabul etmemişti.

Yaşlanma Etkileri Farelerde Geri 
Döndürülebildi

 
Bilim insanları, yaşlanan hücreleri vücuttan uzaklaştırarak farelerin yaşlanma sürecini 

geri döndürmeyi başardılar.

Yaşlanma sürecimizde, DNA’da hasarlar meydana gelmeye başlar ve en sonunda geri 

dönüşü olmayan bir noktaya ulaşır. Bu süreçte hücreler, ya ölürler ya kanserleşirler ya 

da yaşlanma evresine girerler. Yaşlanma süreci, hücreler için uyku evresidir, bu 

süreçte hücreler bölünmezler fakat yaşamlarını sürdürürler.  

Yaşlanan hücrelerin, bugüne kadar zararsız oldukları düşünülmekteydi, fakat yeni 

çalışmalar ile bu yaşlanan hücrelerin çevreye bir takım kimyasallar ve moleküller 

salgıladığı ve bu salgıların sağlıklı hücreler üzerinde yaşlandırma ve inflamasyon 

etkisinin olduğu görüldü.



Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşlılık sürecine giren 

hücreleri öldüren bir peptid geliştirdiler. Bu peptid, yaşlı hücrelerin ölümüne neden 

olurken, sağlıklı dokulara zarar vermiyor. Ayrıca araştırmacılar, bu peptid 

uygulamasından sonra, farelerde yaşlılık belirtilerinin tersine döndüğüne şahit 

olmuşlardır. Bu uygulama ile, farelerde, bazı organların fonksiyonlarının yeniden 

düzenlendiği, dökülen tüylerinin yeniden çıktığı ve daha uzun mesafeleri 

koşabildikleri görülmüştür.

 

Peptid, belirli bir proteini hedef alarak çalışmakta. Bu protein; FOXO4 proteinidir ve 

p53 proteini ile etkileşim halinde çalışmaktadır. Bu proteinler hücrelerin kendi kendini 

ölüme götürmesini engellemektedirler.

 

 

Cell dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Peter de Keizer, farelere bu 

uygulamayı 10 ay boyunca haftada üç kez yaptıklarını ve herhangi bir yan etki 

görmediklerini belirtiyor. FOXO4 proteininin, yaşlılık evresine girmeyen hücrelerde 

neredeyse hiç ifade edilmediğini, FOXO4-p53 etkileşiminin de yalnızca yaşlılık 

evresindeki hücrelerde görüldüğünü ifade ediyor.

Çalışmanın bundan sonraki basamağında, bu peptidin insanlar üzerinde denenmesi 

planlanıyor.

Fareler üzerinde çalışılarak elde edilen şaşırtıcı sonuçların insanlar üzerinde de elde 

edilip edilemeyeceği merak konusu.
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