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Aﬂ› kaynakl› Polio
Vakalar›
Kuzey Amerika k›tas›n›n
güneydo¤usundaki Karayibler Denizinde
bulunan Dominik Cumhuriyeti ve Haiti
de aniden ortaya ç›kan bulaﬂ›c› çocuk
felci hastal›¤›n›n kayna¤› olarak, a¤›zdan
al›nan çocuk felci aﬂ›s› belirlendi. Gerçi
belirlenebilen hastalar›n say›s› bir salg›n
denecek kadar kabar›k de¤il; ama gene
de hastal›¤›n bat› yar›küresinde 9 y›ldan
bu yana ilk kez ortaya ç›kt›¤› belirtiliyor.
Olgular, ayr›ca aﬂ› kaynakl› bir polio
türünün kuvvet kazanarak bulaﬂ›c›
hastal›¤a yol açt›¤›n›n ilk dolays›z
kan›tlar›. Hastal›¤›n yay›lmas›n› önlemek
için geniﬂ bir aﬂ›lama kampanyas›
baﬂlat›lm›ﬂ olsa da, olgular 40 y›ld›r tüm
dünyada yayg›n olarak kullan›lan bir aﬂ›
hakk›nda kuﬂkulara yol açm›ﬂ bulunuyor.
Hastal›k Domink Cumhuriyeti’nin ve
Haiti’nin k›rsal bölgelerinde yaﬂayan dört
çocukta saptanm›ﬂ. Yetkililer, çocuklar›n
hiçbirinin daha önce hastal›¤a karﬂ›
aﬂ›lanmad›¤›na dikkat çekerek, bu
durumda aﬂ› kaynakl› virüsü, aﬂ›lam›ﬂ
birisinden kapm›ﬂ olmalar› gerekti¤ini
söylüyorlar.
Asl›nda hap biçimindeki polio aﬂ›s›,
uygulama kolayl›¤›n›n yan›s›ra hayli
etkin bir mücadele arac›. Ancak,
ba¤›ﬂ›kl›k sa¤lamak için zay›flat›lm›ﬂ
olmakla birlikte canl› virüsler kullan›ld›¤›
için aﬂ› uygulanan her 750 000 kiﬂiden
birinde aﬂ› kaynakl› çocuk felci ortaya
ç›kabiliyor. Hastal›¤a yakalananlar da
genellikle ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri hasar
görmüﬂ kimselerden oluﬂuyor. Ancak
ﬂimdiye kadar aﬂ› kaynakl› hastal›¤›n
baﬂkalar›na da bulaﬂabildi¤i
görülmemiﬂti.
Domink Cumhuriyeti’nde hastal›¤a
yakalanan çocuklardan al›nan virüs
üzerinde inceleme yapan laboratuvarda,
hastal›k etkeninin aﬂ› da kullan›lan
Poliovirüs Tip 1 ile benzer özellikler
gösterdi¤i saptan›nca örnek ABD’nin
Atlanta kentinde bulunan Hastal›k
Denetim ve Önleme Merkezi’ne
gönderilmiﬂ. Daha sonra öteki
hastalardan da örnek getirten Amerikal›
uzmanlar, virüsün aﬂ›dan
kaynakland›¤›n›, de¤iﬂim geçirip
güçlenerek hastal›k yap›c› hale
dönüﬂtü¤ünü kesin olarak belirlemiﬂler.

Bu dönüﬂümün nedenlerini ortaya
ç›karmak için Pan Amerikan Sa¤l›k
Örgütü (PAHO), geçti¤imiz Aral›k ay›
baﬂ›nda uzmanlardan kurulu bir ekibi
harekete geçirdi.
Science, 8 Aral›k 2000

En Eski ‹nsan
Bir Frans›z bilim adam›n›n Afrika’da
keﬂfetti¤i ve en yaﬂl› atam›z oldu¤unu
öne sürdü¤ü fosil, 6 milyon yaﬂ›nda.
Yaﬂ›n›n ve iddia edilen niteliklerin
do¤rulanmas› halinde fosil, insan
soyunun, ﬂempanzelerden ayr›ld›¤› tarihi
ayd›nlatmaya aday. Keﬂfi yapan Martin
Pickford , araﬂt›rma yapt›¤› ülkelerin
yetkilileri ve meslektaﬂlar›yla
s›k s›k belaya giren "s›ra
d›ﬂ›" bir antropolog.
Pickford, çal›ﬂma arkadaﬂ›
olan Paris’teki Ulusal Do¤a
1,5 milyon y›ll›k Hominid iskeleti ve
kafatas›. Pickford’un buldu¤u
fosillerse, soyumuzu 4,5 milyon y›l
daha geriye götürüyor.

Tarihi Müzesi araﬂt›rmac›lar›ndan
Brigitte Senut ile birlikte keﬂfini 4 Aral›k
günü, izinsiz çal›ﬂt›¤› anlaﬂ›lan Kenya’n›n
baﬂkenti Nairobi’de aç›klad›. ‹ki
araﬂt›rmac›, iddialar›n› bulduklar› bacak
kemiklerine ve kafatas› kal›nt›lar›na
dayand›r›yorlar. Pickford ve Senut’ya
göre ﬂempanze boyutlar›nda bir
hominide ait fosiller güçlü "insans›"
özellikler taﬂ›yor. Bunlar›n baﬂ›nda kal›n
bir femur (dizden kalçaya kadar olan
kemik) geliyor. Kemi¤in kal›nl›¤›,
sahibinin iki ayak üzerinde yürüyebilme
yetene¤ine sahip oldu¤unu gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lar ayr›ca görece küçülmüﬂ
köpek diﬂlerine ve büyük az› diﬂlerine
dikkat çekiyorlar. Bunlar da ait olduklar›
bireyin, ﬂempanzelerin tercih ettikleri
yumuﬂak meyvelerin d›ﬂ›nda, daha çeﬂitli
bir diyetle beslendi¤ini gösteriyor.
Illinois Üniversitesi’nden (ABD)
antropolog Brian Richmond’a göre
"iddialar›n do¤rulu¤u kan›tlan›rsa, iki
ayak üzerinde yürüme becerisinin ortaya
ç›k›ﬂ tarihi iki milyon y›l daha geriye
gidecek".
Aç›klanan keﬂif, yaratt›¤› heyecan›n yan›
s›ra antropoloji dünyas›nda baﬂka
çalkant›lar da yaratt›. Pek çok bilim
adam›, Pickford’un yasa, etik tan›mayan
vurdumduymaz stilinden rahats›zl›k
duyuyor. George Washington Bernard
Wood, Pickford’un buluﬂunu yapt›¤›
Kenya’n›n 1998 y›l›nda izinsiz kaz›
yapt›¤› gerekçesiyle ülkede araﬂt›rma
yapma yetkisini iptal etmiﬂ
oldu¤unu hat›rlat›yor.
Ayr›ca Pickford’un
kal›nt›lar› buldu¤u alanda
kaz› hakk›n› elinde tutan
Yale Üniversitesi (ABD)
araﬂt›rmac›lar› da ateﬂ
püskürüyorlar. Yale kaz›
ekibinin baﬂkan› Andrew
Hill, "Pickford fosillerin
tarihini aç›klayabildiyse,
bunu bizim sayemizde
yapt›" diyor. Pickford ise
eleﬂtirilere kulak asar
görünmüyor. "Ben Kenya
Cumhurbaﬂkan› Daniel Arap
Moi ile görüﬂtüm; kendisi
de ülkenin ad›n› duyursun
diye keﬂfi aç›klamam›
istedi" diyor.
Science, 15 Aral›k 2000
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