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Sahte ‹ne¤in Yararlar›
‹nekler bundan gurur duyar m› bilinmez, ama insanl›k kendilerine çok ﬂey
borçlu. Canl›lar›n›n sütünü içeriz, gübresini kullan›r›z; sonra da öldürüp etini yer, derisini giyeriz. Peki inekler
sahte olursa? Anlaﬂ›l›yor ki bunlar da
insanl›¤a hizmette canl›lar›n pek gerisinde de¤il! Bulgulara göre, sinekleri
kendine çekip öldüren sahte inekler,

Katarakta Karﬂ› Çay

Hintli araﬂt›rmac›lar, çay içindeki maddelerin katarakt› önledi¤i görüﬂündeler. Göz merce¤inin saydaml›¤›n› yitirmesi olan katarakt, körlük nedenleri
aras›nda %40’l›k bir paya sahip. Çay,
birçok hastal›k üzerindeki iyileﬂtirici etkilerini, zengin bir antioksidan maddeler deposu olmas›na borçlu. bunlar,
beden dokular›n› tahrip eden ve "serbest radikaller" denen karars›z oksijen

Su Testisi Su Yolunda...
Sürüngenbilim dünyas›, önde gelen bir
zehirli y›lan uzman›n›n zehirli
bir y›lan taraf›ndan öldürülmesinin yas›n› tutuyor. Joseph
Slowinski’nin eylül ay›nda
Burma’da yeni zehirli y›lan
türleri üzerinde araﬂt›rma yaparken, ›s›r›ld›¤› aç›kland›. 38
yaﬂ›ndaki araﬂt›rmac›, ›s›r›ld›ktan 30 saat sonra, kurtarma
helikopterleri olay yerine yetiﬂemeden yaﬂam›n› yitirmiﬂ.
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son 17 y›l içinde Zimbabwe’de böceklerle taﬂ›nan s›¤›r hastal›klar›n› neredeyse ortadan kald›rm›ﬂ. Afrika’n›n
baﬂbelas› Çe-Çe sinekleri, insanlarda öldürücü uyku hastal›¤›na, hayvanlarda
da bunun benzeri olan nagana hastal›¤›na yol açan patojenleri yay›yorlar.
Nagana, süt verimini azalt›yor ve s›¤›r
sürülerini toptan yok ediyor. Bu durum 1984 y›l›na kadar sürmüﬂ. Bu tarihte uluslararas› bir araﬂt›rma ekibi,
Çe-Çe sineklerinin dayan›lmaz buldu¤u
mavi ve siyah renkte ve ilaca bat›r›lm›ﬂ
kumaﬂlarla kapl› diktörtgen biçimli
"inekleri" tarlalara yerleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂ. O günden bu yana Zimbabwe’de 60.000 adet sahte inek hizmete
girmiﬂ ve nagana olaylar›n›n say›s› y›lda 10.000’den yaln›zca 50’ye düﬂmüﬂ.
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moleküllerini yok ediyorlar. Haydarabad’daki L.V.Prasad Göz Enstitüsü’nden moleküler biyolog Dorairajan
Balasubramanian, fare yavrular›na katarakt yapacak bir madde aﬂ›lam›ﬂ.
Sonra farelerin bir grubuna 12 gün süreyle, alt› bardak çaya karﬂ›l›k gelecek
ölçüde yeﬂil çay ekstresi, bir gruba
siyah çay ekstresi ve son gruba da yaln›zca serum aﬂ›lam›ﬂ. Fareler alt› haftal›k olunca öldürülmüﬂ ve gözleri incelenmiﬂ. Yeﬂil ve siyah çay içen farelerde kataraktlar›n, kontrol grubuna göre
daha yavaﬂ geliﬂtikleri gözlenmiﬂ. Hintli araﬂt›rmac›, bunu çay ekstrelerinin
oksidasyon stresini ortadan kald›rmas›na ba¤l›yor ve dünyada en çok çay
tüketen ulus olan Çin’de katarakt›n
görece az görülmesine dikkat çekiyor.
Science, 19 Ekim 2001

California Bilimler Akademisi (CAS)
üyesi olan Slowinski’ye araﬂt›rma gezisi s›ras›nda eﬂlik eden arkadaﬂlar›, bir
baﬂka ekip üyesini sokan y›lan›n türünü belirlemek isteyen
araﬂt›rmac›n›n, daha önce yakalad›¤› bir y›lan› koymuﬂ oldu¤u çantaya elini soktu¤unda ›s›r›ld›¤›n› aç›klad›lar.
Araﬂt›rmac›n›n ölümüne neden olan y›lan›n, Bungarus
multicinctus adl› bir türden
oldu¤u aç›kland›.
Science, 5 Ekim 2001

Gen
Patentine
‹syan

Bir ABD firmas›n›n keﬂfetti¤i gö¤üs
kanseri geniyle yap›lacak tan› testleri
için patent hakk› istemesi, Avrupa’daki
laboratuvarlar› aya¤a kald›rd›. Myriad
Genetics, BRCA1 geninin varl›¤›n› belirlemek için al›nan tüm doku örneklerinin Salt Lake City’deki kendi laboratuvarlar›na gönderilmesini istiyor. Avrupa’da bu genle kendi tan› kitlerini
daha ucuza geliﬂtiren laboratuvarlarsa
bu iste¤e karﬂ› ateﬂ püskürüyorlar. Almanya’n›n Würzburg kentindeki ‹nsan
Geneti¤i Enstitüsü’nde gö¤üs kanseri
genetik test bölümü baﬂkan› Bernhard
Weber, bu patenti desteklemeye niyetli
olmad›klar›n› ve ülkedeki 12 laboratuvardan hiçbirinin isteme olumlu yan›t
vermedi¤ini aç›klad›. Hollanda’da da
hava ayn›. Sekiz laboratuvar, Myriad’›n
patent hakk›n› hükümsüz k›lacak hukuki bir giriﬂime haz›rlan›yor. Moleküler genetikçi Bert Bakker, "Biz kendi
laboratuvarlar›m›zda etkili bir test geliﬂtirdik. ‹ﬂe yar›yor. Maliyeti de daha
fazla de¤il. ﬁimdi kalk›p Amerikal›lara
niye para ödeyelim?" diyor. ‹ngiltere
Sa¤l›k Bakanl›¤› Myriad ile patent koﬂullar›n› görüﬂedursun, Ulusal Sa¤l›k
Servisi laboratuvarlar› kendi BRCA1
testlerini sürdürüyor. Alman T›p Derne¤i yöneticilerinden Otmar Kloiber,
insan genomunu kimsenin icat etmedi¤ini, bunun insanl›¤›n ortak miras› oldu¤unu söylüyor. ‹ngiltere’deki Sanger Centre’da ‹nsan Kanser Genomu
Projesi’nin yöneticisi Mike Stratton’a
göreyse "sorun, do¤al DNA dizilimlerinin, Myriad’›n yapt›¤› gibi ticari kazanç
konusu olup olamayaca¤› ve bu gibi
patentlerin pratikte uygulanabilirli¤inin olup olmad›¤›". Myriad ise geri
ad›m atmaya niyetli de¤il. BRCA1 genini 1994’te bulan ﬂirket, tan› testleri geliﬂtirmek için 10 milyarlarca dolar harcad›¤›n› belirtiyor. Myriad, 2.680 dolar
maliyeti olan tan› testleriyle ABD’de
piyasay› tutmuﬂ durumda.
Nature, 4 Ekim 2001

