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Gündelik yaşantımı ın birçok yerinde 

karşılaştığımı  otoğra arı e areketli 

g rüntüleri bilim insanları canlı bir 

bakteri sına ekleyerek ileri aman 

teknolo isinin ilk adımlarından birini 

atmış oldular. Boston daki ard ard ıp 

akültesi nden ipman e araştırma ekibi 

bir atın d rt nala gidiş areketini sc eric ia 

coli .coli  genomuna kodlamak için 

cas sistemini kullandı.

merika Birleşik e leti lusal ağlık 

nstitüleri tara ından nanse edilen bu 

çalışma, aynı ekip tara ından geçen yıl 

yayımlanan e .coli bakterisine  

bayt erinin kaydedilmesini başarıyla 

gerçekleştiren bir çalışma ü erine 

şekillendirildi. 

raştırmacılar  gen dü enleme 

teknolo isini kullanarak bu bilgi di isini er 

gün yeni bir g rüntü ekleyerek canlı .coli 

sına yerleştirdi. yrıca eklenen g rüntü 

e ideoların siya beya  piksellerden 

olduğunu e  pikselle ya 

yerleştirdiklerini belirtti.

Bu çalışma canlı ücrelerin popülasyon 

genom içerisinde gerçek eri saklayıp 

istikrarlı bir şekilde depoladığını e 

ücudumu un bir ne i canlı di ital kaydedici  

e depolama alanı olarak kullanmanın 

mümkün olduğunu g steriyor.

 

raştırmacılar iki arklı piksel değerli 

kodlama strate isi kullanarak bir insan 

elinin g rüntülerini .coli genomuna 

depolayarak g rüntüyü  doğrulukta 

yeniden elde etmeyi başardılar.  

gen dü enleme tekniği ile canlı bakteriye 

irüs gibi saldırılarak, bakterinin gen di ilimi 

yerine kendi  di iliminin koyulmasını 

içeriyor. raştırmada kullanılan siya beya  

pikselleri nce ya sonra ise bu ları 

elektrik kullanarak .coli ye yerleştirdiler.

ücreleri tari çilere d nüştürmek istiyoru  

diyen ipman ünümü de kullanılan tıbbi 

kayıt teknolo ilerinden çok da a küçük e 

işle sel yapıda, birden a la olayı aman 

içerisinde müda alede bulunmadan kayıt 

altına alabilecek bir biyolo ik a ı a sistemi 

yaratmayı ayal ediyoru  i adesini kullandı.
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