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C Vitamininin
Düﬂen Maskesi
ﬁimdiye kadar DNA’y› koruyan bir
"antioksidan" olarak yayg›n ﬂöhret ve
t›bbi kullan›m kazanm›ﬂ olan C
vitamininin, ayn› zamanda DNA’ya
zarar veren bileﬂimlerin üretimini
tetikleyen bir "çift tarafl› ajan"
olabilece¤i öne sürüldü. Araﬂt›rmac›lar
bu bileﬂimlerin yol açt›¤› mütasyonlara
birçok tümörde rastland›¤›n›
belirtiyorlar. Ancak, Pennsylvania
Üniversitesi Kanser Farmakolojisi
Merkezi’nden Ian Blair, Science
dergisinde yer alan çal›ﬂmas›nda bu
mütasyonlar›n tamir edilebilece¤ini ve
çal›ﬂman›n C vitamininin kanser yapt›¤›
ﬂeklinde bir uyar› niteli¤i taﬂ›mad›¤›n›
vurguluyor. Araﬂt›rmac›ya göre ayr›ca
meyve, sebze ve tah›l aç›s›ndan zengin,
dengeli bir diyetin yararlar› da kuﬂku
alt›na gelmiﬂ de¤il. Blair ve ekip
arkadaﬂlar›, çal›ﬂmalar›n›n C vitamininin
neden kanserin önlenmesi ve tedavisinde umulan etkiyi göstermedi¤ini
aç›klamak amac› taﬂ›d›¤›n› belirtiyorlar.

O ﬁimdi
Çiçek
Bir
biyologun
geliﬂtirdi¤i
yöntemin
kamuoyunca
benimsenmesi
durumunda ‹sveç,
ölülerin ortadan kald›r›lmas› sorununa
geleneksel yöntemlere k›yasla çok daha
çevre dostu bir çözüme kavuﬂmuﬂ
olacak: Ölüleri dondurup çiçek
topra¤›na dönüﬂtürmek. Baﬂar›yla
denenen yöntem sonunda cesetler
tümüyle kompost ya da humus denen
verimli çiçek topra¤› haline geliyor.
Susanne Wiigh-Masak adl› araﬂt›rmac›,
ölüleri gömmenin de, yakman›n da
ekolojik sorunlar getirdi¤i görüﬂünü
savunuyor. Kentleri çevreleyen ve
giderek büyüyen mezarl›klar, içme
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Blair, "C’ vitamininin kanser önleme
deneylerinde gözlenen baﬂar›s›zl›¤›n›n
nedeni, sa¤lad›¤› yarar kadar zarara da
yol açmas› olabilir; ama bu ﬂimdilik
yaln›zca bir spekülasyon. Bu aﬂamada
kesin olarak söyleyebilece¤imiz tek ﬂey,
bu vitaminin iﬂe yaramas› gereken
yerde yaramad›¤›" diyor. "ﬁimdiye
kadar yürütülen mant›k ﬂuydu: Meyve,
sebze vb. gibi g›dalar›n kanseri önledi¤i
biliniyor. Bu maddeler de C vitamini
içeriyor; o halde kanseri önleyen C

vitamini. Bizim mesaj›m›zsa, tek baﬂ›na
bir antioksidan›n de¤il, tüm g›da
rejiminin birlikte önleyici bir etkiye
sahip olabilece¤i". C vitamininin insan
vücudunda gördü¤ü yararl› iﬂlevlerin
baﬂ›nda, serbest radikallerin
"silahs›zland›r›lmas›" geliyor. Bu reaktif
iyonlar oksijenin hücre içinde
parçalanmas› süreci sonunda ortaya
ç›k›yorlar. DNA’ya verdi¤i do¤rudan

suyu ﬂebekesi için bir tehdit
oluﬂtururken, baz› ailelerce
ye¤lenen yakma da atmosfere
zehirli gazlar at›lmas›
sonucunu do¤uruyor
Wiigh-Masak’›n yöntemi
basit. Ölü önce
donduruluyor, daha sonra da
s›v› azota bat›r›l›p bedenindeki
su al›n›yor. Geriye 20-30 kilo
kadar pudra inceli¤inde, kokusuz ve
hijyenik organik toz kal›yor.
Araﬂt›rmac›, büyük baﬂ hayvan
ölüleriyle yapt›¤› deneylerde son derece
baﬂar›l› sonuçlar alm›ﬂ. Ölüden arta
kalanlar, toprakta kendi kendine yok
olan "biyobozunur" bir tabuta konuyor.
Tabut da 6 ay içinde çürüyüp yok
oluyor. Normalde, ölülerin tümüyle
toprak olmas›ysa on y›llar alabiliyor.
Göteborg Üniversitesi’nde biyoloji
ö¤renimi gördükten sonra serbest
ekoloji dan›ﬂmanl›¤› yapmakta olan
Wiigh-Masak, ortaya ç›kan ürünün,

zarar›n yan›s›ra serbest radikaller,
dolayl› zararlar da veriyorlar. ‹ﬂe önce
ayçiçe¤i, üzüm ve s›v› k›zartma
ya¤lar›yla insan plazmas›ndaki baﬂl›ca
doymam›ﬂ ya¤ asidi olan linoelik asidi
lipid hidroperoksit adl› baﬂka bir
bileﬂi¤e dönüﬂtürmekle baﬂl›yorlar. Baz›
metal iyonlar›n›n katalist olarak varl›¤›
halinde lipid hidroperoksitler de
bozunarak genotoksin denen ve
DNA’da hasara yol açan maddelere
dönüﬂüyorlar. Blair ve ekibi, C
vitamininin de arac› metal iyonlar›n›n
iﬂlevini üstlenerek lipid
hidroperoksitleri genotoksinlere
dönüﬂtürebilece¤inden ﬂüphelenmiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar bunu denemek için
laboratuvarlar›nda lipid hidroperoksit
solüsyonlar›na, bir insan›n günde
alaca¤› hesaplanan 200 miligranm C
vitamini kar›ﬂt›rm›ﬂlar. Deney sonunda
vitaminin, metal iyonlar›na göre iki kat
daha etkin biçimde genotoksin
oluﬂumuna yol açt›¤› gözlenmiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar›n bundan sonraki
hedefleri, C vitamininin sa¤lam hücrelerde de önemli ölçüde genotoksin
üretip kanser yap›c› mütasyonlara yol
aç›p açmad›klar›n› belirlemek.
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özellikle saks› topra¤› olarak
kullan›labilece¤ini söylüyor. Art›klar›n
konuldu¤u tabutlar›n üzerine gül diken
bayan araﬂt›rmac›, "mükemmel"
sonuçlar alm›ﬂ. Uppsala
Üniversitesi’nden ekolog Steem
Ebbersteen de yöntemi, hem kirlenmeyi
önleyen, hem de topra¤› zenginleﬂtiren
pratik bir uygulama olarak
de¤erlendiriyor. Yöntemin tek sorunu,
s›v› azotun pahal› olmas›. Toplumsal ve
politik aç›lardansa bir engel
görünmüyor. Araﬂt›rmac›, kilise
yetkililerinin yönteme tepki
göstermediklerini, hükümet
yetkililerininse, halk›n desteklemesi
halinde gereken yasal düzenlemelerin
yap›labilece¤i konusunda güvence
verdiklerini söylüyor. Projenin kendi
ölüleri için uygulanmas›n› isteyen
birçok kiﬂiden telefon ald›¤›n› belirten
Wiigh-Masak, ilk "yeﬂil defin"in gelecek
y›l yap›labilece¤i umudunda.
Science, 15 Haziran 2001

