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Ateﬂle Oynamay›n
Ateﬂlenmek hiç de keyif verici birﬂey
olmad›¤›ndan baﬂka, ateﬂin çok yükseldi¤i
baz› durumlar tehlike de yaratabilir. Küçük
çocuklarda havaleye yol açabilmesi gibi.
Ama yeni yapt›klar› bir çal›ﬂman›n
sonuçlar›ndan yola ç›kan araﬂt›rmac›lar,
biraz fazladan vücut s›cakl›¤›n›n zarardan
çok yarar getirdi¤ini, ve çok önemli bir
gerekçe bulunmamas› koﬂuluyla, ateﬂi kendi
haline b›rakman›n en iyisi oldu¤unu
söylüyorlar. Çal›ﬂmalar› gösteriyor ki,
farelerde ateﬂ, beyaz kan hücrelerinin,
mikroplarla savaﬂ alan› olan lenf
dü¤ümlerine girmesine yard›mc› olarak
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin iﬂleyiﬂine önemli bir
destek vermekte.
Bütün memelilerin ateﬂlerinin ç›kabildi¤ine,
so¤ukkanl› hayvanlar›n bile enfeksiyon
kapt›klar›nda vücut ›s›lar›n›
yükseltebilecek yerler
arad›klar›na bak›l›rsa, ateﬂin
bir ﬂekilde hastal›¤› yenmede
rol oynad›¤› kesin.
ABD’deki Roswell
Park Kanser
Enstitüsü’nden
Sharon Evans
ve ekibi de
ateﬂin,
lenfositlerin
(ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminde çok
önemli rol oynayan
beyaz kan hücreleri) kandan
lenf dokusuna geçiﬂini ne ﬂekilde
etkiledi¤ini araﬂt›r›yorlar. Bu lenf dokusu,
lenfositlerin hastal›k yap›c›lar› tan›y›p
onlarla savaﬂmay› ö¤rendikleri yer.
Lenfositler, lenf dü¤ümlerini birbirine
ba¤layan ve t›pk› kan damarlar› gibi vücut
içinde yay›l›m gösteren lenf damarlar›
arac›l›¤›yla dolaﬂ›m yapsalar da, yaln›zca
baz›lar› damar duvar›ndaki küçücük
‘kap›lardan’ geçip lenf dokusuna
ulaﬂabiliyorlar. Ateﬂin bu süreçteki
etkilerinden biri, kan ak›m›n› h›zland›rarak
lenf dokular› içinden daha fazla lenfositin
geçmesini sa¤lamak. Ateﬂin, lenfositlerin
dokuya ulaﬂmas›nda etkili oldu¤unu daha
önce bulan Evans ve ekibi, bu sefer de
molekül düzeyinde olup bitenleri anlamak
için kollar› s›vam›ﬂlar. Çal›ﬂmalar›, yapay
yolla ateﬂlerini yükselttikleri farelerde,
damar duvar›ndaki kap›larda bulunan
hücrelere (“HEV” hücreleri) daha fazla
say›da lenfositin yap›ﬂm›ﬂ, sonuçta da duvar›
geçen hücrelerin normalden iki kat› fazla
oldu¤unu gösteriyor. Aç›klamalar›na göre
artan s›cakl›k, HEV hücrelerinin özel baz›
proteinler üretmelerine, bunlar da
lenfositlerin bu hücrelere s›k›ca
tutunmalar›na yol aç›yor.

Kanamaya Saniyelerle
Çözüm
Red Kit tutkunlar›n›n çok iyi bildi¤i, atl› arabayla kasaba kasaba dolaﬂt›r›lan “her derde
deva” sahte iksirleri ça¤r›ﬂt›rsa da, konumuz
olan s›v›n›n üreticileri, son derece güvenilir.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›, peptid ad› verilen protein birimleriyle üretilen biyobozunur bir s›v›n›n, kana-

may› birkaç saniye
içinde durdurabildi¤ini gösterdiler. Aç›klamalar›na göre, s›v›
aç›k yaralara uyguland›¤›nda, peptidler biraraya gelerek nanoölçekte bir koruyucu jel
bariyeri oluﬂturuyor
ve yaray› kapatarak
kanamay› durduruyor.
Yara iyileﬂti¤indeyse
jel, hücrelerin onar›mda kullanabilecekleri
moleküllere indirgeniyor. Beyin, karaci¤er,
deri, omurilik ve ba¤›rsak gibi çeﬂitli organlarda denenen bileﬂi¤in, hep ayn› olumlu sonuçlar› verdi¤i gözlenmiﬂ. Ortalama bir ameliyatta sürenin yaklaﬂ›k yar›s›n›n kanamaya
karﬂ› önlem alma ve kanama durdurma iﬂlemleriyle geçti¤ini hat›rlatan araﬂt›rmac›lar,
jelin, bu süreyi yar› yar›ya k›saltabilece¤ini
söylüyorlar. Baﬂka avantajlar›, nemli ortamda da uygulanabilmesi ve ba¤›ﬂ›kl›k tepkisine yol açmamas›.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, 10 Ekim 2006

HIV Bulmacas›n›n
Eksik Halkas› Bulundu
Kaçak av eti alanlar düﬂünsün; yak›n
akrabalar›m›z gorilleri yememek için bir
neden daha ortaya ç›kt›. AIDS virüsü
HIV’in insanlar› enfekte eden üç tipinden
ikisinin, SIV ad› verilen bir ﬂempanze
virüsünden geldi¤ini biliyoruz. Orta
Afrika’n›n bat› bölgelerinde yaﬂayan
insanlar› enfekte eden üçüncü tipin
kayna¤›ysa yak›n zamana kadar bir s›r
olarak kalm›ﬂt›. Fransa’daki Montpelier
Üniversitesi’nden Martine Peeters ve ekibi,
bu kay›p halkay› buldular: goriller.
Kamerun ormanlar›nda yaﬂayan gorillerin
d›ﬂk›lar›nda virüsün varl›¤›n› saptayan
araﬂt›rmac›lar, d›ﬂk›lar›n (dolay›s›yla da

gorillerin) aras›ndaki uzakl›ktan yola
ç›karak virüsün bölgesel (endemik) oldu¤u
sonucuna vard›lar. Bundan sonra
çözülmesi gereken, gorillerin virüsü nas›l
alm›ﬂ olabilece¤i. Bu üçüncü tip,
ﬂempanzelerde görülen tipten türemiﬂ.
Ancak gorillerin otçul olmalar› ve
ﬂempanzelerle oldukça ender
karﬂ›laﬂmalar›, iﬂleri kar›ﬂt›r›yor. ‹nsanlar›n
virüsü nas›l ald›¤›ysa büyük bir s›r de¤il:
yiyecek, yan›s›ra yöresel ilaç yap›m›
amac›yla avlanma. Bu, araﬂt›rmac›lara göre
virüsün yeniden de¤iﬂikli¤e u¤ray›p yeni
bir tip yaratma olas›l›¤›n› gündeme
getiriyor. Tabii kaçak av etine olan talebin
artmas›na paralel olarak avlanman›n da
artacak olmas›, bu olas›l›¤› daha da
güçlendirmekte.
NewScientist.com News Service, 8 Kas›m 2006

ScienceNOW Daily News, 7 Kas›m 2006
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