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Romal›lar, tarihin en eski bulafl›c› has-
tal›klar›ndan olan ve tar›m›n geliflme-
sine paralel olarak yay›lan s›tma has-
tal›¤›n›n yabanc›s› de¤il. Kan›t›, hasta-
l›¤›n ad›. Hastal›¤›n, havaland›r›lma-
m›fl oda ya da mahzenlerdeki a¤›rlafl-
m›fl, bayat havadan geçti¤ine inanan
eski Romal›lar ona "mala aria" (kötü
hava) ad›n› takm›fllar. Bu ad zamanla
çok az de¤iflim geçirerek bugün hasta-
l›k için Bat›’da yayg›n olarak kullan›-
lan malaria haline dönüflmüfl. 
Hastal›¤›n olas› bir imzas› da, Roma
yak›nlar›nda V. yüzy›ldan kalma bir
mezarl›kta toplu olarak bulunan 47

bebek iskeleti. Uzmanlar, 22’si düflük
ceninlere ait olan kal›nt›lar›n, bir s›t-
ma salg›n›na kurban gitmifl bebekle-
rin iskeletleri olabilece¤ini düflünü-
yorlar. T›p uzmanlar›, bebeklerin bal
pete¤ine benzer dokudaki kemikleri-
nin, s›tman›n temel semptomlar›ndan
biri olan kans›zl›¤a iflaret etti¤i görü-
flündeler. Bebeklerin en yafll›s›n›n ke-
mi¤inde de s›tma yapan organizma-
n›n en tehlikeli türlerinden olan Plas-
modium falciparum DNA’s› bulun-
mufl. Bu, P. Falciparum’a ait en eski
DNA oldu¤u gibi, bulundu¤u yer, ku-
zeyde ulaflabildi¤i en uç nokta olarak

de¤erlendiriliyor. Araflt›rmac›lar, Umb-
ria bölgesindeki Lugnano kasabas› ya-
k›nlar›nda bulunan mezarl›¤›n harap
bir villa içinde oluflturuldu¤unu ve
kemiklerin daha ço¤u yukar›larda ol-
mak üzere de¤iflik derinliklerde gö-
mülü olarak bulundu¤unu belirttiler.
Arizona Üniversitesi’nden David So-
ren baflkanl›¤›ndaki arkeologlara göre
buluntular, Roma’da al›fl›lm›fl mezar-
l›k biçimleri ve gömme törelerinden
oldukça farkl›. Ayr›ca villada büyücü-
lü¤e iflaret eden kal›nt›lar keflfedildi¤i-
ni de aç›klayan araflt›rmac›lar, bunla-
r›n aras›nda, büyük olas›l›kla, kötü
ruhlar› kovmak için gömülmüfl köpek
yavrular›na ait kemikler bulundu¤unu
aç›klad›lar. Kal›nt›lar›n aras›ndaki top-
rak üzerinde yap›lan incelemeler, be-
beklerin tümünün birkaç hafta içinde
gömülmüfl olduklar›n› ortaya koydu.
Bu da bir salg›n sonras› toplu gömül-
me olas›l›¤›n› güçlendiren bir bulgu. 
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Romal› Bebekler S›tma
Kurban› m›?

‹nsan gen havuzundaki 30.000 geni
üzerinde bar›nd›ran 46 kromozomdan
biri olan Y kromozomunun önümüz-
deki y›llarda cinsel suçlar›n faillerinin
belirlenmesinde ya da babal›k davala-
r›n›n sonuçland›r›lmas›nda önemli rol
üstlenecek bir adli t›p silah› haline
gelece¤i bildiriliyor. Bu kromozomu
adli t›p uzmanlar› için çekici k›lan, er-
keklere özgü olmas› ve çeflitlili¤i. Bu
özellikleri, sald›rganla kurban›n DNA
parçalar›n›n birbirine kar›flmas› nede-
niyle bilinen DNA analiz tekniklerinin

ifle yaramad›¤› durumlarda Y kromo-
zomlar›n› vazgeçilmez iflaretçiler hali-
ne getiriyor. Bu nedenle A¤ustos so-
nunda Almanya’n›n Münster kentinde
yap›lan uluslararas› bir adli t›p top-
lant›s›na kat›lan uzmanlar halen adli
t›p kurulufllar›n›n kulland›¤› ortak ve-
ritabanlar›n›n geniflletilmesi karar› al-
d›lar. ABD’li ve Avrupal› erkeklerdeki
farkl› Y kromozomu da¤›l›mlar›n› içe-
ren koleksiyonun, Asya ve Güney
Amerika’dan al›nacak örneklerle zen-
ginlefltirilmesi de kararlaflt›r›ld›.
Y kromozomunu, cinsiyetten ba¤›m-
s›z öteki kromozomlardan farkl› k›lan
özellik, üzerinde oluflan de¤iflimleri
(mütasyon) pek çok kuflak boyunca
korumas›. Böylece Y kromozomlar›
gözlenerek atasoylar› güvenilir biçim-
de belirlenebiliyor. Genetikçiler, kro-
mozomlar› birbirinden ay›rabilmek
için "haplotip" denen ve kuflaktan ku-
fla¤a bir bütün olarak geçen, birbirine
ba¤l› genetik farkl›l›klar içeren DNA
parçalar›ndan yararlan›yorlar. Ber-

lin’deki Humboldt Üniversitesi Adli
T›p Enstitüsü’nde 1995 y›l›nda olufl-
turulan bir veritaban›, Y kromozomla-
r› üzerinde farkl› iflaretçilere göre be-
lirlenmifl 9 ayr› haplotip setini içeri-
yor. Adli t›p uzmanlar› bu koleksiyo-
na bakarak belli bir haplotipin, birçok
Avrupa ülkesinde oldu¤u gibi genetik
bak›mdan fazla farkl›laflmam›fl top-
lumlarda hangi yayg›nl›kla bulundu-
¤unu anl›yorlar. Veritaban›nda halen
40 farkl› adli t›p kurumundan toplan-
m›fl, Avrupa ülkelerinden 51 farkl› et-
nik gruba ait yaklafl›k 7000 haplotip
bulunuyor. Uzmanlar, bir Y kromozo-
mu haplotipinin, bir suçluyu ya da ba-
bay› yüzde 99.9 do¤rulukla belirleye-
bildi¤ini söylüyorlar. Araflt›rmac›lar,
iyi korunan ve sürekli zenginleflen bir
haplotip veritaban›n›n, adli t›bb›n d›-
fl›nda, toplum tarihleriyle göç hareket-
lerinin belirlenmesinde ve evrimsel
genetik alan›nda da büyük yarar sa¤-
layaca¤› görüflündeler. 
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Cinsel Suça Karfl› Yeni
Silah: Y Kromozomu


