Biyolojik Silahlar yeniden
gündemde...

ﬁarbon Alarm›
Ekim ay›nda, ABD’de bas›n kuruluﬂlar› ve politik örgütlere mektupla
gönderilen ﬂarbon sporlar›, ikisi ölümle sonuçlanan 10 ﬂarbon vakas›na neden oldu. ﬁarbona yakalanarak ölen
iki postac›n›n ölümünün de bu olaylarla ilintili oldu¤u anlaﬂ›ld›. Mektuplar›n kayna¤› henüz bulunamad›. ABD
hükümeti, olaylardan sorumlu kiﬂilerin belirlenmesine yarayacak bilgi sa¤layanlar›n, bir milyon dolarla ödüllendirilece¤ini aç›klad›.
ﬁarbon tehlikesi güncelli¤ini korurken, ABD’deki sald›r›larda kullan›lan
ﬂarbon bakterilerinin kayna¤›n›n da
ABD oldu¤u konusunda ﬂüpheler
oluﬂtu. Araﬂt›rmac›lar, ﬂarbonun hangi kal›tsal özelliklere sahip olan cinslerinin co¤rafi aç›dan hangi bölgelerde
yaﬂad›¤›n› da belirlemeye çal›ﬂ›yorlar.
Böylece, herhangi bir sald›r› s›ras›nda,
kullan›lan ﬂarbonun kayna¤› k›sa bir
sürede belirlenebilecek. Örne¤in, böylesi bir araﬂt›rma, Florida’daki sald›r›da kullan›lan ﬂarbonun, Kuzey Amerika’da en s›k görülen ﬂarbon cinslerine
yak›n oldu¤unu ortaya ç›kard›.
Uzmanlar, teröristlerin bakterileri,
dünyan›n herhangi bir köﬂesindeki bir
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laboratuvardan edinmiﬂ olabileceklerini göz ard› etmiyorlar. Ancak, sald›r›larda kullan›lan bakteri sporlar›n›n,
ABD’nin gizli formülüne göre haz›rland›¤›n› gösteren bulgular da var. Oysa, ABD’nin ›slak bir bakteri kültürünü, tehlikeli, kuru bir toz haline dönüﬂtürmek için geliﬂtirdi¤i yöntemin
çok iyi korunan bir s›r olmas› gerekiyor. Normalde ﬂarbon bakterisinin
sporlar› yar›m mikron boyunda

(1 mikron= 1/1000 mm) oluyor. ﬁarbon sporlar›n› etkili bir silah yapman›n
yoluysa, ›slak bakteri kültürlerini, (insan akci¤erlerine girerek orada yerleﬂmeye en uygun boyda olan) her biri 15 mikron boyunda kuru spor kümelerine dönüﬂtürmek. ﬁarbon kültürüne
birçok farkl› molekülün de kat›ld›¤›
özel yöntem olmadan sporlar çok daha
büyük kümeler oluﬂturuyor ve statik
elektrik yükü nedeniyle, havada uçuﬂmak yerine yüzeylere yap›ﬂ›yor.
ABD’nin biyolojik silahlar program›
en etkin olarak çal›ﬂt›¤› dönemde, Arkansas’taki tesislerinde y›lda 900 kilogram kuru ﬂarbon tozu üretiyordu.
1969 y›l›nda ABD yönetimi biyolojik
silahlardan vazgeçti¤inde, bu stoklar
yok edilmiﬂti. Sald›r›larda kullan›lan
ﬂarbon tozu, eski biyolojik silahlar
program› s›ras›nda üretilmiﬂ tozlardan
arta kalan örneklerden olabilir. Kimi
kaynaklara göre, bakterilerin kal›tsal
özellikleri de, ABD’nin 1960’l› y›llarda
kendi ﬂarbon silahlar›nda kulland›¤›
bakteri cinsinin kal›tsal özelliklerine
çok yak›n. Yani, birileri ﬂarbonun öldürücü bir cinsini ele geçirip, onu ﬂimdiye kadar üretilmiﬂ en karmaﬂ›k ﬂar-

En Popüler ‹laç: Cipro
Cipro’nun bu denli popüler olmas›n›n kökenleri, Körfez Savaﬂ› y›llar›na uzan›yor. 1990
y›l›nda baﬂlat›lan "Çöl Kalkan› Operasyonu" s›ras›nda, Irak’›n, ﬂarbonu da içeren büyük bir biyolojik savaﬂ program›na sahip oldu¤u san›l›yordu. O dönemde elde yeteri kadar
ﬂarbon aﬂ›s› bulunmad›¤›ndan,
ABD’li yetkililer, olas› bir ﬂarbon
sald›r›s›ndan sonra kullan›lacak antibiyotikleri önceden belirlemeye karar verdiler. Irak’›n piyasadaki ilaçlara direnç kazanm›ﬂ ﬂarbon cinsleri
geliﬂtirmiﬂ olabilece¤inden korkuldu¤u için, düzinelerce ilaç aras›ndan, o zamanlar yeni ç›km›ﬂ olan
ciprofloxacin’de karar k›l›nd›. Deneylerde ilac›n ﬂarbona karﬂ› etkili
oldu¤u görülmüﬂtü; ancak as›l önemli olan, o
zaman henüz yeni ç›km›ﬂ oldu¤u için Irak’›n bu
ilaca direnç kazanm›ﬂ yeni bir ﬂarbon cinsi üretmiﬂ olmas› çok düﬂük bir olas›l›kt›.
1999 y›l›nda bir grup uzman, ﬂarbonun biyolojik silah olarak kullan›m› üzerine Amerikan
T›p Birli¤i’nin dergisinde ortak bir makale yay›mlad›lar. Yaz›da, herhangi bir sald›r›da kulla-

bon silah›na dönüﬂtürmeye yarayan
teknik bilgileri de edinmiﬂ olabilir.
ﬁimdi araﬂt›rmac›lar, bütün bu olas›l›klar› daha do¤ru de¤erlendirebilmek için, sald›r›larda kullan›lan ﬂarbon bakterilerini, -ABD’nin silah yap›m›nda kulland›¤› ﬂarbon cinsini de içeren- dünyadaki ﬂarbon cinslerinin topland›¤› bir referans koleksiyonundaki

n›lan ﬂarbonun cinsi bilinmedi¤i sürece, Cipro’nun tedavi için en iyi ilaç oldu¤u
belirtiliyordu. Neden olarak da, o zamana kadar, ﬂarbon bakterilerinin bu ilaca direnç kazand›¤›n› gösteren herhangi bir raporun yay›mlanmam›ﬂ olmas› gösteriliyordu.
Öte yandan araﬂt›rmac›lar, sald›r›da kullan›lan ﬂarbon cinsinin, baﬂka antibiyotiklerle de
tedavi edilebilecek bir cinsten
oldu¤u anlaﬂ›l›rsa, doktorlar›n
tedavide “en kolay eriﬂilebilen,
etkili ve en az zehir etkisi gösteren” antibiyoti¤i önermeleri
gerekti¤ini de belirtiyorlard›.
Bugün sa¤l›k uzmanlar›, ciprofloxacin’in gereksiz ve fazladan
kullan›m›n›n birçok aç›dan zararl› olaca¤›n› söylüyorlar. Öncelikle ilaç, bedendeki sa¤l›kl› bakterileri de yok ediyor; bu durumsa bedeni baﬂka patojenlerin etkilerine karﬂ› savunmas›z b›rak›yor. Öte yandan, gerekli süre tamamlanmadan ilac›n kullan›m›n› b›rakmak, ilaca direnç kazanm›ﬂ bakteri cinslerinin ortaya ç›kmas›na neden oluyor.

bakterilerle karﬂ›laﬂt›r›yorlar. Bir sonraki ad›m, sald›r›larda kullan›lan ﬂarbon bakterileriyle, referans koleksiyonundan bu bakterilere en yak›n cins
bakteriler aras›nda kaç kuﬂak fark oldu¤unun ortaya ç›kar›lmas›.
Olaylardan
sonra,
özellikle
ABD’de, ﬂarbon aﬂ›lar›yla ﬂarbon tedavisini iyileﬂtirmek ve hastal›¤› geç ol-

ﬁarbon Etkisini Nas›l Gösteriyor?
Gerçekte ﬂarbon, otla beslenen hayvanlara
özgü bir hastal›k. Hastal›¤a, Bacillus anthracis
adl› bakteri neden oluyor. Bakteri genellikle,
spor biçiminde (kendisini d›ﬂ koﬂullardan koruyan dayan›kl› bir tür k›l›f içinde, yaﬂamsal etkinlikleri durmuﬂ olarak) toprakta bulunur. Bir
hayvan bu sporlar› yuttu¤unda ya da soludu¤unda, sporlar “uyan›rlar”. ﬁarbon bakterisi, yap›s›nda üç çeﬂit protein bulunan bir zehir salg›lar
(koruyucu antijen, ödem faktörü ve ölümcül faktör). ﬁarbon zehirindeki koruyucu madde hücrenin d›ﬂ yüzeyindeki al›c›ya ba¤land›ktan sonra,
ölümcül faktörün ve ödem faktörünün hücrenin
içine girmesini sa¤l›yor. Zehir, makrofaj ad› verilen ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerinin içine girdi¤inde,
anahtar enzimleri yok ederek hücreyi öldürüyor.
Bu ölümcül etkinin nas›l gerçekleﬂti¤iyse tam
olarak bilinemiyor. Ölüm, iç kanama ve ﬂokla
gerçekleﬂiyor. Olas›l›klardan biri, ölen makrofaj
hücrelerinin salg›lad›¤›, acil durum uyar›s› veren
kimyasal salg›lar›n, kan›n p›ht›laﬂmas›n› kontrol

eden sistemlere zarar veriyor olmas›. Bakteri
ço¤ald›kça kana kar›ﬂ›r ve kanda ço¤almay› sürdürür; kurban›n zehir ﬂokuna girerek ölmesine
neden olan zehiri üretir. Hayvan ölünce, ço¤u
ﬂarbona karﬂ› dirençli olan leﬂ yiyici hayvanlar›n
sald›r›s›na u¤rar. Ölü hayvan›n kan›ndaki ﬂarbon bakterileri topra¤a kar›ﬂ›r ve sporlar oluﬂturur. Sporlar bir baﬂka kurbana rastlay›ncaya kadar onlarca y›l yaﬂayabilir.

Derideki Kesik ya da S›yr›k Yoluyla:
Hastal›kl› hayvanlar›n postunda ya da
derisinde bulunan sporlar insanlara bulaﬂt›¤›nda genellikle deri enfeksiyonuna
neden olur. Hastal›¤›n kuluçka dönemi
olan 3-6 gün sonra deride döküntü baﬂlar. Önce böcek ›s›r›¤›na benzer bir k›zar›kl›k olur. Bu k›zar›kl›k, genellikle 1-3
santimetre çap›nda, ortas› siyah bir yaraya dönüﬂür. Antibiyotikle kolayca tedavi
edilir. Tedavi edilmeyen durumlar›n %
20’si ölümle sonuçlan›r.

Solunum Yoluyla:
Sporlar›n insanlarca solunmas›, normalde ender olarak gerçekleﬂir.
Hastal›¤›n ilk belirtileri, so¤uk alg›nl›¤›na benzer: ateﬂ, baﬂ ve kas a¤r›lar›.
K›sa sürede solunum güçlü¤ü ortaya ç›kar, bunu ﬂok ve ölüm izler. Antibiyotik
tedavisi, ancak belirtiler ortaya
ç›kmadan önce baﬂlarsa etkili olur. Tedavi edilmeyen durumlar›n % 90’› ölümle
sonuçlan›r.

Ba¤›rsaklarda:
Hastal›kl› bir hayvan›n etinin yenmesiyle geçer, ba¤›rsaklarda iltihaplanmaya
yol açar. Bulant›, iﬂtah kayb›, ateﬂ, kar›n
a¤r›s›, kan kusma ve ishal gibi belirtileri
vard›r. Antibiyotikle tedavi edilir. Tedavi
uygulanmayan durumlar›n % 25-60’›
ölümle sonuçlan›r.

madan tan›mlamaya yarayacak yeni
yöntemler üzerindeki çal›ﬂmalar h›z
kazand›: Yeni bir antibiyotik, güvenle
kullan›labilecek ve uzun süreli ba¤›ﬂ›kl›k sa¤layacak yeni bir aﬂ›, bakterinin zehirini etkisiz hale getirmeye yarayacak ilaçlar. ﬁimdilik ﬂarbondan
korunman›n en etkili yoluysa, duyarl›l›¤›n artmas› gibi görünüyor; hastal›¤›
olabildi¤ince erken farketmek, ﬂarbondan ölme riskini yok ediyor.
ﬁarbon tedavisinde, Penisilin de
dahil olmak üzere birçok antibiyotik
türü etkili oluyor. Ancak, sald›r›lardan
sonra en çok tercih edilen antibiyotik
türü, “ciprofloxacin” oldu. Piyasada
“Cipro” ad›yla sat›lan ilac›n, çeﬂitli
kaynaklarca ﬂarbona karﬂ› en etkili
ilaç oldu¤u aç›kland›. Sa¤l›k yetkilileri, antibiyotiklerin yaln›zca ﬂarbon
bakterisine maruz kal›n›rsa kullan›lmas› gerekti¤i konusunda halk› uyarsa da, insanlar Cipro sat›n almak için
eczanelere ak›n etti. Baz› ma¤azalarda, yaln›zca deri yoluyla bulaﬂan ﬂarbona karﬂ› etkili olacak, on günlük
doz içeren ilaçlar sat›ﬂa sunuldu. Oysa, ﬂarbon sporlar›n›n solunmas›yla
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ortaya ç›kan hastal›¤›n tedavisi için 60 günlük doz
gerekiyor. ‹laç piyasada
tükenmeye yüz tutarken,
kimileri de Bayer firmas›n›n ilac›n üretimi hakk›ndaki patentinin ABD’de
kald›r›l›p kald›r›lamayaca¤›n› tart›ﬂmaya baﬂlad›lar.
Buna karﬂ›l›k kimi uzmanlarsa, piyasada ﬂarbon tedavisinde kullan›labilecek baﬂka ve daha ucuz antibiyotiklerin de bulundu¤unu an›msat›yorlar.
ﬁu anda, yetkililerin karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u baﬂka bir sorunsa, ﬂarbon aﬂ›lar›n›n say›s›n›n k›s›tl› olmas›. ABD,
Kanada ve ‹ngiltere, 1997 y›l›ndan bu
yana askerlerini ﬂarbon tehlikesine
karﬂ› aﬂ›l›yorlard›. Ancak, 1998 y›l›nda, üretilen aﬂ›lar›n kalite kontrolüyle
ilgili
sorunlar
giderilemeyince,
ABD’de aﬂ›n›n üretimini yapan ﬂirket
üretimi durdurdu. Bu nedenle,
ABD’de risk alt›nda bulunanlar› aﬂ›lamaya yetecek kadar bile aﬂ› bulunmuyor. Aﬂ›n›n uygulamas› da pek pratik
say›lmaz: ﬁarbon aﬂ›s›n›n alt› doz halinde yap›lmas› ve düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. ABD’de ve ‹ngiltere’de kullan›lan ﬂarbon aﬂ›s›, 1950’li
y›llardan kalma. Bu aﬂ›, içinde zarars›z ﬂarbon kültürlerinin büyütüldü¤ü
bir s›v›dan yap›lma. Bakteriler süzüldükten sonra, içinde çeﬂitli ﬂarbon
proteinleri bulunan bu s›v›, ba¤›ﬂ›kl›k
tepkisine neden olan alüminyum bile-

ﬂikleriyle kar›ﬂt›r›l›yor. Uzmanlar, aﬂ›n›n yan etkilerinin de içindeki kar›ﬂ›mlardan kaynaklanabilece¤ini düﬂünüyorlar. Yak›n bir tarihte, aﬂ›n›n güçten
düﬂürücü bir etki yapt›¤› iddias›yla baz› ordu mensuplar›, aﬂ›y› üreten ﬂirkete dava açm›ﬂlard›.
Öte yandan, aﬂ›n›n sald›r›larda kullan›lan ﬂarbon cinsine ve hastal›¤›n solunum yollar›n› etkileyen türüne karﬂ›
ba¤›ﬂ›kl›k sa¤lay›p sa¤lamad›¤› bile bilinmiyor. Aﬂ›n›n insanlarda kullan›m›yla ilgili tek araﬂt›rma, 1960’l› y›llarda yap›lm›ﬂ. Araﬂt›rmada, yün e¤irmede çal›ﬂan iﬂçilerden hastal›¤a karﬂ›
aﬂ›lanm›ﬂ olanlar›n›n solunum yoluyla
ﬂarbona yakalanmad›klar›, aﬂ›lanmam›ﬂ olan beﬂininse bu hastal›¤a yakaland›¤› görülmüﬂ. Uzmanlar, incelenen hasta say›s› çok az oldu¤u için bu
araﬂt›rman›n sonuçlar›na bakarak genelleme yap›lamayaca¤›n› belirtiyorlar. Deney hayvanlar›yla yap›lan araﬂt›rmalarda da, aﬂ›n›n özellikle sald›r›larda kullan›lan Ames cinsi ﬂarbona
karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k sa¤lamada % 100 verimli olmad›¤› görülmüﬂ. Primatlar

üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmadaysa, aﬂ›lanan hayvanlar›n hepsinin de solunum yoluyla al›nan ﬂarbona karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k kazand›klar› görüldü. ﬁarbon
hastal›¤›n›n hayvanlardan
insanlara geçebildi¤i Rusya’da, içinde canl› bakterilerin bulundu¤u bir aﬂ› türü kullan›l›yor; ancak aﬂ›n›n kendisi de zaman zaman hastal›¤a yol açabiliyor. Daha güvenilir bir aﬂ› geliﬂtirmek için Paris’teki Pasteur Enstitüsü’nde, ABD Ordusunda ve birkaç merkezde daha, ﬂarbon bakterilerinin kal›tsal özellikleri
üzerinde çal›ﬂmalar yap›l›yor. Ancak,
geliﬂtirilen yeni aﬂ›lar›n onaylanmas›
için, insanlar›n ﬂarbon hastal›¤›na yakalanmas›n› önlediklerinin kan›tlanmas› gerekiyor. Hastal›k normalde insanlarda çok ender olarak görüldü¤ü
için, bu yasal zorunlulu¤un yerine getirilmesi ﬂimdilik güç. Üstelik, ﬂarbondan korunmada hangi ba¤›ﬂ›kl›k tepkilerinin önemli oldu¤u bile henüz
tam olarak bilinmiyor.
Sald›r›lar›n hemen ard›ndan, Londra’dan Tokyo’ya kadar dünyan›n birçok kentinde, içinde ﬂarbon tozu varm›ﬂ süsü verilen mektuplar ve paketler elden ele dolaﬂt›. ABD’den Kenya, Brezilya, ve Bahamalar’a, Malezya’dan da ABD’de Nevada’ya gönderilen baz› paket ve mektuplarda da ﬂarbon izine rastland›¤› aç›kland›. Ancak,
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ﬁarbon sporlar›n› etkili bir silah haline dönüﬂtürmek, teknik aç›dan çok zor. Sporlar›n,
her biri beﬂ mikrondan daha küçük, çok ince bir
toza dönüﬂtürülmesi gerekiyor. Ölümcül bir etki yaratmas› içinse, 10.000 kadar sporun kullan›lmas› gerekiyor. Geçti¤imiz yüzy›lda ﬂarbon,
‹ngiltere, ABD, Japonya, Sovyetler Birli¤i ve
Irak gibi, biyolojik silahlara sahip oldu¤u bilinen tüm ülkelerin "silah koleksiyonunda" önemli yer tutuyordu. Ancak, bilindi¤i kadar›yla kimse, ﬂarbon silahlar›n› herhangi bir savaﬂta kullanmad›. Ne var ki, Japonya’n›n ﬂarbon silahlar›n› Mançurya’da insanlar üzerinde denedi¤i biliniyor. ‹ngiltere, ﬂarbon silahlar›n› s›narken, ‹skoçya’daki Gruinard adas›na hastal›k bulaﬂt›rd›.
Ada, uzun y›llar sonra büyük çabalarla ﬂarbondan ar›nd›r›labildi. ABD’deki sald›r›lar›n d›ﬂ›nda, ﬂarbonun "baﬂar›yla" kullan›ld›¤› herhangi
bir terörist sald›r› da gerçekleﬂmedi. Japonya’daki Aun Shinrikyo tarikat› da birkaç kez
Tokyo sokaklar›nda ﬂarbon bakterisi yayma de-
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nemesi yapt›; ancak, bilerek ya da bilmeyerek
zarars›z bir ﬂarbon cinsi kulland›klar› için baﬂar›l› olamad›lar. 1979 y›l›ndaysa Zimbabwe’de,
ekonomik aç›dan büyük zararlar vererek politik
dengenin de¤iﬂmesine neden olan bir ﬂarbon
salg›n› yaﬂand›. Ancak, bu salg›n›n nedeni anlaﬂ›lamad›.
Bugünse, eskiden biyolojik silahlara sahip oldu¤u bilinen tüm ülkelerin biyolojik silah üretimlerini durdurduklar› ve ellerindeki silah stoklar›n› yok ettikleri biliniyor. Bugün ﬂarbona karﬂ›
önlem almak ve bu sald›r›lar› kökünden temizlemek için as›l yap›lmas› gereken, 1972 y›l›nda biyolojik silahlar›n kullan›m›n› yasaklayan anlaﬂman›n güçlendirilerek, yapt›r›m gücüne sahip
duruma getirilmesi. Bu y›l›n baﬂlar›nda ABD
(baﬂka ülkelerin de sessiz deste¤iyle), anlaﬂmay›
imzalam›ﬂ ülkelerin, anlaﬂman›n hükümlerine
uyup uymad›klar›n›n denetlenmesi için kurulacak mekanizmalar› veto ederek, y›llard›r süren
çal›ﬂmalar›n bir anlamda boﬂa ç›kmas›na neden

oldu. Bahar aylar›nda Cenova’da yap›lan uluslararas› görüﬂmeler, biyolojik silah üretimini ve
geliﬂtirilmesini engellemek amac›yla etkin bir izleme ve denetleme sistemi getirecek bir protokol kazand›rmay› amaçl›yordu. Protokolün engellenmesi, birçok ülkeyi hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›; çünkü, protokol üzerindeki görüﬂmeler,
1990’l› y›llar›n ortalar›ndan beri (Rusya ve
Irak’›n biyolojik silahlar program› yürüttü¤ü bilindi¤i halde) sürdürülüyordu. Görüﬂmeler, 19
Kas›m’da yeniden baﬂlad›.
Önceki görüﬂmelerin yar›da kalmas›n›n en
önemli nedenlerinden biri, farmakoloji ve biyoteknoloji firmalar›n›n, tesislerinin düzenli olarak
ya da habersiz olarak denetlenmesine karﬂ› ç›kmalar›. Öte yandan baz› uzmanlarsa, bakteri genomlar› hakk›ndaki bilgilerimizin artmas› ve genetik mühendisli¤i yöntemlerindeki geliﬂmelere
ba¤l› olarak, daha geliﬂmiﬂ biyolojik silahlar üretilmesi olas›l›¤›n›n artt›¤› ve biyolojik savaﬂ tehdidinin büyüdü¤ü uyar›s›n› yap›yorlar.

– ﬁarbon nerelerde görülür?
Bir hayvan hastal›¤› olan ﬂarbon, dünyan›n her yerinde görülür. Ancak, veterinerlik hizmetlerinin yeterli olmad›¤› yerlerde çok daha s›k
rastlan›r.
– ﬁarbon insana nas›l geçer?
ﬁarbon, insanlara genellikle hasta hayvanlar›n yünü ya da dokular›yla temas sonucu, derideki kesik ya da yaralardan geçer. Hasta hayvan›n etinin yenmesiyle ya da bakterinin sporlar›n›n solunum yoluyla al›nmas›yla da geçebilir. ‹nsandan insana geçmez.
– ﬁarbondan nas›l korunulur?
ﬁarbon, hasta hayvanlar›n ürünlerinden insanlara geçebilir. Hastal›¤›n s›k görüldü¤ü yerlerde, hayvan ürünleriyle temas edilmemeli; iﬂlenmemiﬂ ve tam olarak piﬂirilmemiﬂ et ürünleri yenmemelidir. Hayvan ürünleriyle çal›ﬂan
insanlar aﬂ› olmal›d›r.
– ﬁarbon hastal›¤› nas›l teﬂhis edilir?
Kandan, ciltteki yaralardan, ya da solunum
yollar› salg›lar›ndan B. anthracis bakterisi izole edilerek ya da, kandaki belli antikorlar ölçülerek teﬂhis edilir.
– ﬁarbonun Tedavisi Var m›?
Antibiyotiklerle tedavi edilir. Ancak, amac›na ulaﬂmas› için tedavinin erken baﬂlamas›
önemlidir. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

daha sonradan yap›lan testlerde, bunun do¤ru olmad›¤› ortaya ç›kt›. Korku ve pani¤e yol açan bu olaylar, özellikle ﬂarbonun tehlikeli cinslerine karﬂ› etkin bir izleme ve tan›mlama sistemine duyulan gereksinimi vurguluyor.
ABD’deki sald›r›lar›n baz›lar›, hastal›¤›n solunum yoluyla geçen ve belirtiler ortaya ç›kt›ktan sonra antibiyotiklerle iyileﬂtirilemeyen biçiminden
kaynaklan›yordu. Çünkü, ilaçlar bedendeki bakterileri öldürse de, bakteriler kandaki ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerini öldürmeye yetecek kadar zehiri zaten
salg›lam›ﬂ oluyor. Biyoterör sald›r›lar›n›n artabilece¤i korkusu, araﬂt›rmac›lar›n ﬂarbonla savaﬂ için daha etkili
yöntemler geliﬂtirme çabalar›n›n h›zlanmas›na neden oldu. Bu çal›ﬂmalardan ikisi, ﬂarbon bakterisinin zehirini
etkisizleﬂtirerek antibiyotiklerle birlikte kullan›ld›¤›nda yaﬂam kurtaracak
ilaçlar üzerine. ABD’deki Wisconsin
Üniversitesi’nden John Young ve arkadaﬂlar›, ﬂarbon zehirinin insan bedenindeki hücrelerin zar›nda hangi proteine ba¤land›¤›n› belirlediler. Zehirin
koruyucu etkeni, bu al›c›ya ba¤lanarak hücre zar›nda bir delik aç›yor ve
zehirin öteki parçalar›n›n hücreye gir-

Postadan ﬁüpheli bir Zarf ya da Paket
Ald›¤›n›zda;
·Yetkililere haber verin
·Mektubu ya da paketi kesinlikle sallamay›n
·‹çindekilerin dökülmemesi için plastik bir torbaya ya da kaba koyun.
·Bulundu¤unuz oday› terk ederek kap›y› kapat›n, baﬂkalar›n›n odaya girmesini engelleyin.
·Ellerinizi sabun ve suyla y›kay›n.
·ﬁüpheli mektubu ya da paketi fark etti¤inizde odada yan›n›zda birileri varsa, adlar›n› not
ederek yetkililere verin.
·E¤er paket aç›lm›ﬂsa, dökülenleri temizlemeye çal›ﬂmay›n, herhangi bir ﬂeyle dökülenlerin
üzerini örtün.
·Bulundu¤unuz yeri terk ederek kap›y› kapat›n, baﬂkalar›n›n odaya girmesini engelleyin.
- Yüzünüze kesinlikle dokunmay›n, ellerinizi sabun ve suyla
y›kay›n.
- Mektubun ya da paketin
içindekiler üzerinizdekilere
bulaﬂm›ﬂsa bu giysilerini ç›kararak
plastik bir torbaya koyun, bu torbay› yard›m için gelen görevlilere
teslim edin.

mesini sa¤l›yor. Bu al›c›n›n koruyucu
faktöre yap›ﬂan parças›n› laboratuvarda sentezlediklerinde, al›c›n›n gerçekte antijenleri tuza¤a düﬂürmek için
"yem" olarak iﬂlev yapt›¤›n› gördüler.
Young, ayn› ilkeyle çal›ﬂan ilaçlar›n
geliﬂtirilebilece¤ini düﬂünüyor.
California’daki Burnham Enstitüsü’nden Robert Liddington’un ekibiyse, hastal›¤›n y›k›c› gücü olan ölümcül
faktörün yap›s›n› ortaya ç›kard›lar. Zehirin yap›s› ve hücrelere nas›l sald›rd›¤›n›n tam olarak ortaya ç›kar›lmas›,
ilaç ﬂirketlerinin, zehirin etkinli¤ini
engelleyecek kimyasal maddeleri geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na büyük yarar
sa¤layacak. Ancak, yine de yeni ilaçlar›n geliﬂtirilmesi daha en az birkaç y›l
sürecek.
ﬁarbon hastal›¤›n› önleyecek ve tedavisinde kullan›lacak yeni aﬂ› ve ilaçlar geliﬂtirmenin yan› s›ra, herhangi
bir ortamda kullan›lmak üzere zararl›

ﬁüpheli Zarflar›n Baz› Özellikleri:
- Gere¤inden fazla pul yap›ﬂt›r›lm›ﬂ zarflar
- Zarf›n üzerindeki adres el yaz›s›yla ya da
eksik yaz›lm›ﬂsa
- Yanl›ﬂ hitap sözcükleri (örne¤in bayan yerine
bay)
- Zarf›n üzerinde gönderenin adresi yer
alm›yorsa
- Zarf, paket band› gibi fazladan malzeme
kullan›larak kapat›lm›ﬂsa
- Zarf›n üzerinde "özel" ya da "bireysel" gibi
ibareler bulunuyorsa
- Zarf, gönderenin adresinde yer alandan farkl›
bir kentten postaya verilmiﬂse

bakterileri belirlemede ve tan›mlamada yararlan›lacak ayg›tlar›n geliﬂtirilmesi; hastanelerin acil
servislerine gelen hastalarda biyolojik silahlara maruz
kalma belirtileri olup olmad›¤›n›n taranmas› gibi çabalar da gündemde.
Var olan teknolojiler, sürekli
olarak havay› kontrol edemiyor. Eyaletlere ve devlete ait halk sa¤l›¤›
laboratuvarlar›nda, ﬂarbon oldu¤undan kuﬂkulan›lan ya da baﬂka patojenleri test etmeye yarayan, el çantas› büyüklü¤ünde portatif ayg›tlar kullan›l›yor. Bu ayg›tlar patojenleri 15-20 dakika gibi k›sa bir sürede tan›mlayabiliyor. Ancak, testte kullan›lacak s›v›
örneklerinin haz›rlanmas› bir saat
kadar al›yor. Önümüzdeki aylarda
ABD Savunma Bakanl›¤›, zararl› proteinlere karﬂ› sürekli olarak örnekler
alarak havay› test eden yeni bir donan›m kullanmaya baﬂlayacak. Bu donan›m, havadaki mikroskopik parçalar›
sürekli olarak taramak üzere geliﬂtirilmiﬂ bir lazer sistemi ve özel bir yaz›l›m
kullan›yor. Kayg›ya de¤er bir patojen
örne¤i buldu¤unda, bir dedektör hava
örne¤ini bir çözeltiye kat›yor ve her birinde ayr› bir zararl› biyolojik maddeye
karﬂ› etki eden antikorlar bulunan ince kâ¤›t ﬂeritlerle test ediyor.
Asl› Zülâl
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