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Mekik Hizmetlerinin
Sona Erdirilmesi, 
Uzay Deneylerini
Tehlikeye At›yor

Deneylerinizin yeryüzünden 365 kilometre
yukar›da oldu¤unu ve onlar› dünyaya
getirmenin bir yolunun bulunmad›¤›n›
düflünün. 2010 y›l›nda NASA uzay meki¤i
uçufllar›n› sonland›rd›¤›nda, Uluslararas›
Uzay ‹stasyonu’nu kullanan araflt›rmac›lar,
iflte bu durumla karfl› karfl›ya kalabilirler.
Uzay ‹stasyonu’nda görev yapan
mürettebatsa ayr› bir sorun oluflturuyor.
Bilimadamlar›, tam anlam›yla bir araflt›rma
program› yürütülebilmesi için, istasyonda 
6-7 kiflinin bulunmas› gerekti¤ini
belirtiyorlar. Bugünkü koflullarda, herhangi
bir acil durumda, Rusya’ya ait Soyuz uzay
arac›yla mürettebattan yaln›zca üç kifli
güvenli bir biçimde Dünya’ya dönebilir.
Ocak ay›nda NASA, daha çok say›da
astronot için cankurtaran görevi
görebilecek “Orbital Space Plane”
(yörüngesel uzay uça¤›) adl› arac›n uzaya
gönderilmesi plan›n› erteledi.
Uzay istasyonunu iflleten NASA ve öteki

uzay ajanslar›ndan görevliler, fiubat ay›nda
istasyona eriflimin sürdürülmesiyle ilgili
seçenekleri incelemek üzere bir ekip
çal›flmas› bafllatt›lar; bu çal›flma Haziran
ay›nda sonuçlanacak.
2020 y›l›ndan sonra kargonun ve
mürettebat›n Dünya’dan istasyona,
istasyondan Dünya’ya tafl›nmas› çok büyük
bir sorun olacak. Uzay ‹stasyonu’ndaki
birçok deneyin incelenmek üzere Dünya’ya
geri getirilmesi gerekiyor. Bugün bile
Dünya’ya dönüfl uçufllar›nda yer çok k›s›tl›
oldu¤undan, astronotlar deneylerin
baz›lar›n› oturduklar› yerde bacaklar›n›n
aras›na yerlefltiriyorlar.
Öte yandan, NASA’n›n Ay’a ve Mars’a insan
gönderme konusundaki yeni planlar› da
uzay istasyonuna  olan gere¤i artt›r›yor.
Hangi canl›lar›n kütleçekiminin düflük
oldu¤u ortamlarda uzun süre kalmaya
uyum sa¤layaca¤›n› anlamak, bu ortamda
deneyler yap›lmas›n› gerektiriyor. Avrupa
Uzay Ajans› (ESA), uzay mekiklerine yük
tafl›mak üzere tasarlanan Robot Tafl›ma
Arac›n› baz› de¤iflikliklerle, istasyondan
yeryüzüne yük tafl›maya uygun duruma
getirmeyi planl›yor. Ancak, en önemlisi,
istasyonun mürettebat›n›n nas›l tafl›naca¤›.
ESA, bu sorunu da, Rusya’dan sat›n alaca¤›
Soyuz uzay araçlar›yla çözmeyi planl›yor.
Soyuz araçlar›yla yap›lacak uçufllar›n,
NASA’n›n planlar› aras›nda da yer ald›¤›
biliniyor.
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fiempanzelerin Gen
Haritas› Neler
Söylüyor 
fiempanzelerin gen haritas›n›n tasla¤›n›
bir araya getiren araflt›rmac›lar, 12 Mart
2004’te toplanarak bulgular›n› tart›flt›lar.
Araflt›rmac›lardan kimileri, flempanzelerde
“proteaz” ad› verilen enzimleri kodlayan
genler üzerinde çal›fl›yorlar. Bu genler,
insanlarla flempanzeler aras›nda büyük
benzerlik gösteriyor; yaln›zca, ba¤›fl›kl›k
sisteminde bulunan bir alt küme, iki türde
birbirinden farkl›.
Araflt›rmac›lara göre bu durum, ba¤›fl›kl›k
sistemindeki proteaz enzimlerinin,
flempanzelerle insanlar farkl› türler olarak
ayr›ld›ktan hemen sonra birbirinden
uzaklaflm›fl oldu¤unu gösteriyor. Bu tür
bulgular, flempanzelerin, sözgelimi AIDS
ve Alzheimer gibi hastal›klardan neden
daha az etkilendiklerinin aç›klanmas›na ve
bu hastal›klara karfl› yeni tedavi
yöntemleri gelifltirilmesine yard›m edecek.
Bu araflt›rmalara katk›da bulunmak
amac›yla, ABD’deki California
Üniversitesi’nden iki araflt›rmac› da,
flempanze genomuyla insan genomu
aras›ndaki tüm farkl›l›klar›, ‹nternet’te
“Karfl›laflt›rmal› Antropojeni Müzesi”
(Museum of Comparative Anthropogeny –
MOCA) adl› bir projede birlefltirmeyi
planl›yor. Böylelikle, insanlarla
flempanzeler aras›nda yaln›zca hastal›klara
yatk›nl›k farkl›l›klar› de¤il, beyin
büyüklü¤ü ve davran›fllar gibi büyük
farkl›l›klar› da oluflturan genlerin
incelenmesi bir ölçüde kolaylaflm›fl olacak.
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