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Ya¤ Depolama/Eritme
Anahtar› Bulundu
Amerikal› bir grup araﬂt›rmac›, aﬂ›r›
yeme al›ﬂkanl›¤›ndan etkilenmeksizin
bedenin enerji harcayarak fazla
ya¤lar› eritmesini sa¤layan bir
moleküler anahtar keﬂfettiler. Varl›¤›
ya da yoklu¤u bedene ya¤ depolama
ya da birikmiﬂ ya¤lar› eritme sinyali
veren anahtar, SCD-1 adl› bir enzim.
Rockefeller Üniversitesi Howard
Hughes T›p Merkezi’nden Jeffrey M.
Friedman yönetimindeki bir ekipçe
yürütülen deneylerde, leptin
hormonu olmad›¤› için aﬂ›r› ﬂiﬂman
olan farelerin, SCD-1 eksikli¤ine yol
açan bir genetik mutasyon taﬂ›yan
farelerle çaprazland›klar›nda kalori
kaybederek zay›flad›klar› belirlendi.
Araﬂt›rmac›lar SCD-1 enzimi
yoklu¤unun ayr›ca karaci¤er
ya¤lanmas›n› da geriye çevirdi¤ini
aç›klad›lar.
Leptin, ya¤ hücreleri taraf›ndan
salg›lanan ve g›da al›m›n› azalt›p
enerji harcan›m›n› art›rarak bedenin
zay›flamas›n› sa¤layan bir hormon.
SCD-1 ise ﬂiﬂman insanlar›n aﬂ›r›

yeme
al›ﬂkanl›klar›nda
herhangi bir
de¤iﬂiklik
olmasa bile
kalori yakarak
zay›flat›yor.
Friedman, 1994
y›l›nda leptin kodlayan
Ob genini bulmuﬂ, bir y›l
sonra da (Yunanca leptos =
zay›f sözcü¤ünden türetilmiﬂ) leptin
hormonunu yal›tmay› baﬂarm›ﬂt›.
Ancak, genetik mutasyon sonucu
leptin salg›lamad›¤› için aﬂ›r› ﬂiﬂman
hastalara uygulanan leptin tedavisi,
istenen sonuçlar› sa¤layamam›ﬂt›.
Leptin tedavisi yerine SCD-1 enzimi
etkisizleﬂtirildi¤indeyse, ﬂiﬂman
farelerin a¤›rl›¤›n›n diﬂilerde %29,
erkeklerdeyse %34 azald›¤› görülmüﬂ.
Ama, bu yöntem de sorunsuz
say›lmaz. Araﬂt›rmac›lar, SCD-1
enzimini yok etmek için ﬂiﬂman
fareleri, bu enzimi kodlayan genleri
mutasyona u¤ram›ﬂ, "asebia" hastas›
farelerle çiftleﬂtirmiﬂler. SCD-1
geninin kodlad›¤› ya¤ asitleri, deride,
özellikle de baﬂ, yüz, al›n ve gözlerde
toplanm›ﬂ bulunan sebasöz bezlerin

normal
çal›ﬂmas› için
de gerekli.
Dolay›s›yla SCD1 geninin
yoklu¤u, bu
bezlerin de
yoklu¤una yol aç›yor.
Bu bezlerin
bulunmad›¤› farelerin
derisi, yamal›, anormal bir
görünüm kazan›yor ve gözlerinin
kornea tabakas› kuruyup
opaklaﬂabiliyor. Bu genin eksikli¤i
ayn› zamanda, dokulara zarar veren
serbest radikallerin art›ﬂ›na da neden
olabiliyor.
Dolay›s›yla araﬂt›rmac›lar, SCD-1’in
tümüyle etkisizleﬂtirilmesinin olas›
tehlikelerine de iﬂaret ediyorlar. Bu
durumda çözüm, sözkonusu genin ve
üretti¤i enzimin tümüyle de¤il,
k›smen etkisizleﬂtirilmesi. Nitekim,
baﬂka bir grup araﬂt›rmac› da SCD-1
düzeyinin yar›ya indirildi¤i
deneklerde, yan etkilere yol
açmaks›z›n metabolizman›n
de¤iﬂti¤ini göstermiﬂler.

sahillerinde
yaﬂayan yaklaﬂ›k
900 liman
fokundan (Phoca
vitulina) 182’sinin
öldü¤ü, ayr›ca
Danimarka’n›n
do¤u k›y›lar›nda
‘da 440 fokun ölü
bulundu¤u,
bunlar›n d›ﬂ›nda
‹sveç’in bat›
k›y›lar›nda 100,
Haziran ay›nda da Hollanda
k›y›lar›nda en az 10 fokun yaﬂam›n›
yitirmiﬂ oldu¤u yetkililerce
duyuruldu.
Araﬂt›rmac›larca ölü foklar üzerinde
yap›lan incelemede, vücutlar›ndaki
virüsün 1998 salg›n›na yol açan,
Morbillivirus tak›m›ndan fok gençlik
hastal›¤› virüsüyle ayn› oldu¤u
belirlendi. ‹ncelemeler Danimarka ve
Hollanda’dan toplanan örnekler
üzerinde yap›ld›¤›ndan, hastal›¤›n

Kuzey Avrupa’n›n birbirine uzak
bölgelerine yay›ld›¤› anlaﬂ›l›yor.
1988 salg›n›n›n da nisan ay›nda
Anholt’ta baﬂlad›ktan sonra dört ay
içinde Balt›k Denizi’nin güney
k›y›lar›yla ‹ngiltere’ye kadar
yay›ld›¤›n› hat›rlatan araﬂt›rmac›lar,
yeni bulgular›n da salg›n için benzer
bir yay›lma h›z ve rotas›na iﬂaret
etti¤ini söylüyorlar. Hastal›¤›n h›zla
yay›lmas›n›n nedenlerinden bir olarak
liman foklar›n›n göçmen deniz
memelileri olmas› gösteriliyor. Bu
hayvanlar birkaç gün içinde yüzlerce
kilometre yol katedebiliyorlar.

Kuzey Avrupa Foklar› Yine
K›r›m›n Eﬂi¤inde
Kuzey Avrupa foklar›, ondört y›l
önce kendilerini k›r›p geçiren
salg›ndan sonra ancak kendilerini
toparlarken, geçti¤imiz may›s ay›nda
baﬂgösteren toplu ölümler, yeni bir
felaketin kap›da oldu¤unu gösteriyor.
1988 y›l›nda baﬂgösteren Fok
Gençlik Hastal›¤› salg›n›, yaklaﬂ›k
18.000 fokun ölümüne yol açm›ﬂt›.
May›s baﬂ›ndan bu yana
Danimarka’n›n do¤u k›y›s›
aç›klar›ndaki Anholt adas›
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