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Brezilya’da Yeni
Hayvan Türleri
Bulundu
Brezilya Üniversitesi ile Uluslararas›
Koruma (CI) adl› kuruluﬂtan bilim insanlar›, Brezilya’da Serra Geral do Tocantis ekoloji istasyonunun çevresinde
29 günlük bir arazi çal›ﬂmas› sonucunda 440’tan çok omurgal› hayvan kaydetti. Buras› dünyada biyoçeﬂitlilik aç›s›ndan en zengin ama tehdit alt›ndaki
34 bölgeden biri. Arazi çal›ﬂmas› boyunca kaydedilen hayvanlar aras›ndan
14’ünün yeni tür (8 bal›k, 3 sürüngen,
1 ikiyaﬂay›ﬂl›, 1 memeli ve 1 kuﬂ) oldu¤u düﬂünülüyor. Bu yeni türlerin en ilginçlerinden biri Bachia cinsinden bir
kertenkele. Bacaklar›n›n yoklu¤u, sivri
burunlu olmas› ve kumda y›lan gibi
ilerlemesi nedeniyle bu s›rad›ﬂ› kertenkele gerçekten de y›lan› and›r›yor.

Öteki ilginç türler de Picumnus cinsinden bir cüce a¤açkakan ve Proceratophrys cinsinden tek boynuzlu kara
kurba¤as›. Çal›ﬂmay› yapan ekip türlerin hayatta kalmas›n›n, iyi planlanm›ﬂ
koruma programlar›na ba¤l› oldu¤unu
söylüyor. Bunun için de öncelikle ellerinde türlerin anatomisine, yaﬂam döngüsüne ve üreme biyolojisine iliﬂkin
yeterli bilginin olmas› gerekiyor. Cerrado bölgesi yaklaﬂ›k 2.000.000 km2lik
alan›yla Brezilya'n›n Amazonya’dan
sonra ikinci büyük biyomu. Brezilya’n›n %21'lik bölümünü kaplayan,
Güney Amerika'daki en geniﬂ a¤açl›k
savan. Dev kar›ncayiyen, dev armadillo, jaguar, yeleli kurt, batakl›k geyi¤i,
üç çizgili armadillo, brezilya örde¤i ve
cüce tinamou gibi soyu tehlike alt›ndaki birçok hayvan türü burada yaﬂ›yor.
Bülent Gözcelio¤lu
www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080429095049.htm

Zorlanan
Kalplere
Minik Pompadan
Büyük Destek
Kalp yetmezli¤i art›k s›n›r düzeye
ulaﬂm›ﬂ hastalar için, vücut içine
yerleﬂtirilebilen ve kan dolaﬂ›m›na
yard›mc› bir yapay kalp pompas›, yaﬂam
süresine eklenmiﬂ aylar, hatta y›llar
demek olabilir. CircuLite firmas›n›n
geliﬂtirdi¤i “Synergy” adl› ayg›t da bu
pompalardan; ancak onu
benzerlerinden ayr› k›lan baz› önemli
özellikleri var: Öncüllerinden en küçük
olan›n›n alt›da biri boyutta; yaklaﬂ›k bir
kalem pil kadar. Halihaz›rdaki
pompalar› yerleﬂtirmek için yap›lan
ameliyatlarla k›yasland›¤›nda, derinin
hemen alt›na yerleﬂtirilebildi¤i için
vücuda verdi¤i hasar çok daha az. Bu
nedenle, geleneksel cerrahi
yöntemlerinin fazla riskli oldu¤u kalp
yetmezli¤i hastalar› için ideal
görünüyor.
Günümüzden 20 y›l kadar önce ortaya
ç›kan ilk destekleyici pompalar
(“ventrikül/kar›nc›k destekleyici
cihazlar” - VAD), hastalar› bir kan
suland›r›c› makineye mahkum ediyordu.
ﬁu anda da yayg›n biçimde kullan›lan
2. nesil VAD’larsa kan› sürekli olarak
çeken bir döner parça (rotor) içeriyor.
3. nesile gelince, bunlar çok daha
küçük ve rotorun kan içinde yüzmesini
sa¤lamak için manyetik ya da
hidrdostatik kuvvetlerden yararlan›yor.
Pompa böylece, daha önceleri
parçalar›n bozulmas›na ve p›ht›laﬂmaya
yol açan sürtünmenin etkisinden
kurtulmuﬂ oluyor. Ancak 3. nesil
ayg›tlar›n yerleﬂtirilmesinde devreye
giren cerrahi iﬂlemler yine de oldukça
zorlay›c›.

Yeni
ayg›tsa, rotoru
yüzer halde
tutmak için hem
manyetik hem de hidrostatik
kuvvetlerden yararlan›yor. VAD’lardan
ayr›ld›¤› temel noktaysa kan› kalbin
farkl› bir bölmesinden çekip, farkl› bir
atardamardan geri vermesi. Pompan›n
kendisi derinin hemen alt›na
yerleﬂtirilebilmekle birlikte, ayg›ta kan›
taﬂ›yan tüp çok daha derinlere, kalbin
sol kulakç›¤›na kadar uzan›yor. (Ancak
bunun için gereken cerrahi iﬂlem,
di¤erleriyle k›yasland›¤›nda çok daha
basit.) Ayr›ca hastal›¤›n erken
dönemindeki kiﬂiler için
tasarland›¤›ndan, çok daha az güçle
çal›ﬂabiliyor. Pompaya güç sa¤layan
pillerse, bele tak›labilecek a¤›rl›kta;
bunun anlam›, hastalara hareket
özgürlü¤ü ve tabii beraberinde de,
günlük yaﬂam› normal biçimde
sürdürebilme olana¤›.
Synergy, Avrupa’da üzerinde yap›lan
klinik denemelerin baﬂlad›¤› bir y›l
öncesinden (Haziran 2007) bu yana, ﬂu
anda hepsi de yaﬂamakta olan dokuz
hastaya yerleﬂtirilmiﬂ; içlerinden beﬂ
kiﬂiyse baﬂar›l› birer kalp nakli
ameliyat› geçirmiﬂ durumda.
Denemelerdeki temel amaç, ileri
düzeyde kalp yetmezli¤i olan ve nakil
bekleyen hastalar›n hayatta kalmas›n›
sa¤lamak oldu¤u halde, ayg›t›n tasar›m
amac› asl›nda yetmezlikle nakil aras›
süreçte köprü iﬂlevi görmek de¤il;
kronik kalp yetmezli¤i olanlar› uzun
dönemli olarak ayakta tutmak. Klinik
denemeler olumlu bir noktaya daha
iﬂaret ediyor: pompan›n, kalbe
dinlenme ve sonucunda da kendi
kendisini iyileﬂtirme ﬂans› tan›yabilecek
olmas›.
http://www.technologyreview.com/Biotech/20739/?a=f
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