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Katil Mantar Milyonlar›

Aç B›rakabilir

Dünyadaki bu¤day mahsulünün büyük

bölümünün kayb›na yol açabilecek bir

bu¤day hastal›¤›, Asya’n›n güneyindeki

engin bu¤day tarlalar›n› bilim insanlar›-

n›n öngördü¤ünden 2 y›l önce vuracak

gibi görünüyor. Böyle bir durumda mil-

yonlarca insan açl›kla karfl› karfl›ya ka-

labilir. Ug99 ad›yla bilinen ve bu¤daya

musallat olan bir mantar türü Afri-

ka’dan ‹ran’a s›çrad›. Bugünlerde Pakis-

tan’a varm›fl bile olabilir. E¤er varm›flsa,

bu gerçekten de çok kötü olur; çünkü

bu¤day Pakistan halk›n›n temel besin

kaynaklar›ndan biridir. Bunun yan›nda

Pakistan, Asya’n›n baflta Pencap olmak

üzere en büyük bu¤day ekim alanlar›na

aç›lan bir kap› gibidir.

Bilim insanlar› geçti¤imiz ay›n sonunda

Ug99’un ilerleyiflini önlemek için baflvu-

racaklar› acil eylemleri saptamak ama-

c›yla Suriye’de topland›. Mantar ilaçlar›

kullanarak hatta sporlar›n yollar› üze-

rindeki çiftçilerin bu y›l bu¤day ekmesi-

ni engelleyerek mantar›n yay›l›fl›n› dur-

durmay› umuyorlar. Ne ki bu büyük so-

runun tek gerçekçi çözümü Ug99’a di-

rençli yeni bu¤day varyetelerinin geliflti-

rilmesinde yat›yor. Ancak onlar› yetiflti-

rebilmek için de en az 5 y›ll›k bir çal›fl-

ma gerekiyor. Bu sürede mantar korku-

lan y›k›m› çoktan yapm›fl olabilir.

Ug99, bu¤dayda kara pas hastal›¤›na

yol açan mantar›n (Puccinia graminis)

bulafl›c› bir sufludur. ‹lk kez 1999’da

Uganda da tan›mlanm›flt›r. O günden

bu yana Kenya ve Etyopya’y› istila et-

mifl durumda. Geçen y›l da Yemen’i isti-

la etti. Daha önceki mantar istilalar›n-

dan deneyimli bilim insanlar› bölgedeki

hakim rüzgalar›n Ug99 sporlar›n› M›s›r,

Türkiye ve Suriye’ye sonra da ‹ran’a ta-

fl›yaca¤›n› öngörüyordu. Ne ki beklen-

medik bir olay her fleyi de¤ifltirdi. bölge-

de 30 y›ld›r görülen en fliddetli f›rt›na

olan Gonu tayfunu 8 Temmuz 2007’de

Arap Yar›madas›’n› vurdu.

Roma’daki BM G›da ve Tar›m Örgü-

tü’nden (FAO) Wafa Khoury ‘Tayfunun

hakim rüzgârlar› de¤ifltirdi¤ini biliyo-

ruz. Ayn› fley kara pas sporlar›n›n da

bafl›na gelmifl olmal›’ diyor. Çünkü FA-

O’nun Yemen’de sürekli izledi¤i çöl çe-

kirgeleri, beklendi¤i gibi kuzeybat›ya

de¤il de kuzeye, ‹ran’a do¤ru uçmufllar.

Khoury’ye göre bu da Ug99’un ‹ran’a

öngörülenden 1-2 y›l daha önce ulaflt›¤›

anlam›na geliyor. Ayn› rüzgârlar›n spor-

lar› daha öteye, yine Yemen’in kuzeyin-

deki Pakistan’a tafl›m›fl olmas›ndan kor-

kuluyor.

Daha baflka baz› beklenmedik olumsuz

geliflmeler de kap›da olabilir. Bu man-

tarlar, olgun bu¤daylarda efleysiz üre-

mek için milyarlarca spor üretir. E¤er

bu sporlar kad›ntuzlu¤u (Berberis vul-

garis) adl› çal›lara yerleflirse, bu kez

üreme tarz›n› de¤ifltirip efleyli üremeye

geçer. Bu s›rada baflka pas hastal›klar›-

na yol açan mantarlarla gen de¤ifl toku-

flu yapabilirler. Bunun sonucunda da

yepyeni varyeteler ortaya ç›kabilir. Ka-

d›ntuzlu¤unun yayg›n yetiflti¤i ülkeler-

den biri de ‹ran’d›r. 

Meksika’daki CIMMYT adl› bu¤day ge-

lifltirme enstitüsünden Rick Ward, bilim

insanlar›n›n Ug99’un nas›l bu duruma

geldi¤ini anlad›¤›n› söylüyor. ‘Kenya’n›n

büyük bir bölümüne pasa karfl› direnç

sa¤layan tek gen (SR24 geni) tafl›yan

bu¤day varyeteleri ekilmifl olmal›. Bizim

önerimiz direnç sa¤layan en az iki gen

tafl›yan bu¤daylar›n ekilmesidir. Çünkü

yaln›zca SR24 geni tafl›yan bu¤daylar,

Ug99’un bu gene karfl› direnç gelifltir-

mesine yol aç›yor. Bu da mantara bü-

yük bir üstünlük sa¤l›yor. Bu durum

t›pk› yanl›fl antibiyotik kullan›m›n›n so-

nucunda antibiyotiklere dirençli bakteri-

lerin ortaya ç›kmas›na benziyor.’ diyor

Ward. Çiftçiler sonra dirençli baflka tek
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gen tafl›yan varyeteleri ekmifl olmal›. So-

nuçta yine ayn› durumla karfl›lafl›lm›fl.

Mantar daha da güçlenmifl.

Ug99 hemen hemen dünyadaki bütün

bu¤daylarda bulunan bafll›ca üç anti-pas

genine karfl› art›k direnç gelifltirmifl du-

rumda. ‘Gerçek çözüm bu¤day›n hastal›-

¤a karfl›, birkaç gene dayanan bir direnç

gelifltirmesidir.’ diyor Wards. Çok genli

direnç tafl›yan bu¤daylar mantar› yok et-

miyor ama yay›lmas›n› yavafllat›yor.

Umut birkaç gene dayanan bu¤day var-

yetelerinde. Ancak o zaman mantar›n,

karfl› direnç gelifltirmesi çok zorlafl›yor.

New York’taki Cornell Üniversitesi’nden

Ronnie Coffman da CIMMYT’nin ve bafl-

ka baz› kurumlar›n yürüttü¤ü yetifltirme

programlar›n›n sonucunda Kenya ve Et-

yopya’da Ug99’a karfl› umut vaat eden

baz› bu¤day varyetelerinin ortaya ç›kt›¤›-

n› söylüyor. ABD ve Kanada gibi zengin

ülkeler Ug99’un yanl›fll›kla (ya da kas›tl›

olarak) ülkelerine ulaflmas›ndan kayg›-

lanmaya bafllay›nca bu tür çal›flmalara

aktar›lan para miktar› da artm›fl.

‘Böyle kayg›lar olmadan destek verebile-

cek olanlar›n önleyici eylemlere geçmeye

ikna edilmesi zor oluyor. Çünkü daha

açl›kla karfl› karfl›ya kalan kimse yok.’

diyor Khouri. Gerçekte o günler de çok

uzak de¤il. Ward da ‘Ug99 mahsule za-

rar vermeye bafllay›nca tah›l fiyatlar›

yükselecek ve bu da insanlar›n açl›kla

yüz yüze gelmesine yol açacak.’ diye

uyar›yor. 

Sorun yeni varyete yetifltirmenin yavafl

ilerliyor olmas›. Hastal›¤a dirençli varye-

telerin dünyan›n de¤iflik bölelerindeki

koflullara uyumlu varyetelerle çaprazlan-

mas› genellikle 5 y›l kadar sürüyor. Ar-

d›ndan da Ug99’un tehdidi alt›ndaki

alanlara ekilecek kadar tohum üretilmesi

gerekiyor.

Ça¤lar  Sunay

New Scientist, 13 Mart 2008
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Körlük için Yeni Umut:

Biyonik Göz

Son 20 y›lda bilim ve teknolojinin en

h›zl› geliflti¤i alanlardan biri

biyoteknoloji oldu. Son zamanlarda

yeni biyoteknolojik ayg›tlar birbiri

ard›na klinik deneylere giriyor. Bunlar

aras›nda ilk akla gelen kuflkusuz

biyonik ayak  ve kollar. Art›k kiflinin

düflünceleriyle yönlendirdi¤i kollar

yap›labiliyor. Ama biyoteknoloji

alan›ndaki son dikkat çekici geliflme

bir biyonik göz.

Retinadaki hücrelerin ifllevlerini yerine

getirememesinden kaynaklanan, bir

dizi kal›tsal göz hastal›¤›na retinitis

pigmentosa deniyor. Hastal›¤›n tan›s›

genellikle çocuklukta konuyor ama

hastal›k y›llar içinde ilerlemesini

sürdürüyor. Dünyada bu hastal›¤a

yakalanm›fl yaklafl›k 1,5 milyon kifli

var. Retinitis pigmentosa yüzünden

görme yetisini yitirenler, gelifltirilen

biyonik bir gözle belki de art›k

görebilecek. 

Tedavinin merkezinde bir gözlü¤ün

üzerine eklenmifl minik bir kameradan

oluflan yapay göz bulunuyor. Bu

biyonik gözü Second Sight (‹kinci

Görüfl) adl› bir Amerikan flirketi

gelifltirmifl. Argus II olarak da bilinen

biyonik göz temelde bir video

kameradan olufluyor. Kamera

görüntüleri bir videoifllemci yongas›na

gönderiyor. Görüntüler yongada

iflleniyor ve elektrik sinyallerine

dönüfltürülüp gözlü¤ün üstündeki bir

vericiye gönderiliyor. Verici de

sinyalleri radyo dalgalar›yla hastan›n

retinas›na yerlefltirilmifl ultra-ince bir

al›c›ya ve elektrot paneline gönderiyor.

Bundan sonra da görme sürecinde

sorunsuz olarak yer alan göz sinirleri

elektrot panelinden ald›klar› sinyalleri

beyne iletiyor.

Londra’daki Moorfields Göz

Hastanesi’nden bir ekip klinik bir

çal›flman›n parças› olarak ilk iki

hastan›n tedavisine yard›mc› oluyor.

Tedavisi süren, ellili yafllar›ndaki, iki,

erkek hastadaki geliflmeler daha tam

belli olmad›. Ama doktorlar iyimser.

Gördükleri tedavi sayesinde hastalar›n

temel düzeyde bir görme yetisine

kavuflaca¤› söyleniyor. Uzmanlar da

çal›flman›n çok heyecen verici

oldu¤unu kabul ediyor ama göz

protezlerinin hala emekleme

aflamas›nda oldu¤unu an›msat›yorlar.

Deneme yaln›zca ‹ngiltere’de de¤il

Avrupa’daki baflka iki t›p merkeziyle

ABD’de de yürütülüyor. ABD’de

biyonik göz tak›lan ilk hastalardan biri

Bayan Linda Moorfoot. Bayan

Moorfoot retinitis pigmentosa

yüzünden yaklafl›k on y›ld›r tümüyle

kör. Ama biyonik gözü sayesinde

çevresini aç›k ve koyu alanlar

biçiminde görebiliyor. Bayan Moorfoot

‘Torunlar›m›n futbol maçlar›na

gitti¤imde oyunun hangi yönde

akt›¤›n› art›k görebiliyorum. Onlarla

birlikte basket potas›na topu

atabiliyorum. Torunlar›m›n çevremde

dans etti¤ini görebiliyorum. Çok

mutluyum.’ diyor.

Uzmanlar bu hastal›¤a yönelik hiçbir

tedavi bulunmad›¤› için kök hücre

çal›flmalar›ndan ve biyonik gözden çok

umutlular. Biyonik gözün 3-5 y›l içinde

hastalarda kullan›m›na geçilece¤i

öngörülüyor.

Ça¤lar  Sunay

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/7359282.stm
http://www.medgadget.com/archives/2008/04/argus_ii_retinal_
prosthesis_implanted_into_first_two_patients_in_europe.html
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