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Titan’›n Sakl› Okyanusu
Cassini uzay arac› 2004 y›l›nda
Satürn’ün uydusu Titan’› gözlemeye
baﬂlamadan önce, metanca zengin kal›n
bir atmosfere sahip bu dev uydunun
tüm yüzeyinin s›v› hidrokarbonlardan
oluﬂmuﬂ bir okyanusla kapl› oldu¤u
düﬂünülüyordu. Ancak Cassini’nin
ald›¤› radar görüntüleri ve daha sonra
yüzeye indirdi¤i Huygens sondas›,

T›p
Tek Kullan›ml›
Sünnet Makinesi
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO)
sünnet uygulamas›n›n, AIDS
hastal›¤›na yol açan HIV virüsünün
kad›nlardan erkeklere geçme
olas›l›¤›n› %50-60 azaltt›¤› yolundaki
raporu üzerine, hastal›¤›n kas›p
kavurdu¤u orta Afrika’da hastanelere
olan ak›n, bu kez yeni bir tehlikeyi
ortaya ç›karm›ﬂ bulunuyor: Yeterince
sterilize edilmemiﬂ neﬂterlerin peﬂ peﬂe
kullan›lmas›yla hastal›ktan korunmak
için gidilen hastanede ya da dermeçatma kliniklerde hastal›¤› kapmak.
Dolay›s›yla gereken, bir yandan
enfeksiyon ve iﬂlerin ters gitme riskini
azalt›rken, bir yandan da son 50 y›ld›r
de¤iﬂmeyen ameliyat yöntemine bir
yenilik getiren, ucuz, tek kullan›ml› bir
cihaz.

Titan’›n derin vadiler, kum tepeleri,
göller, çarpan gökcisimlerince
oluﬂturulan kraterler, da¤lar ve olas›
buz volkanlar›yla dolu kat› bir kabu¤a
sahip oldu¤unu gösterdi. Kabu¤un
buzdan oluﬂtu¤u ve Dünyam›z›n
kabu¤unu oluﬂturan silikatlar›n
görevini yapt›¤›, Titan üzerine ya¤an ve
vadileri, kanallar› oyan yo¤uﬂmuﬂ
Dr. David Tomlinson da tam bunu
yapm›ﬂ. Boﬂ zamanlar›nda icat etti¤i ve
Brown Üniversitesi ile Clinicak
Innovations adl› bir t›p gereçleri
ﬂirketi araﬂt›rmac›lar›n›n yard›m›yla
geliﬂtirdi¤i AccuCirc, hem yaln›zca bir
kez kullan›labiliyor, hem kesilen deri
alt›nda penis baﬂ›n›n da hasar

görmesini önlüyor, hem de kanamay›
önleyerek enfeksiyon riskini azalt›yor.
Tomlinson’a göre ABD’de yayg›n
olarak kullan›lan Gomco pensi ile
Plastibell adl› ayg›tlar, kesilecek deri
alt›na penis baﬂ›n› koruyacak bir
kalkan sokulmas›n›, bunun için de
deriye önce makasla kesik atmay›

metan›nsa Dünyam›zdaki suyun iﬂlevini
üstlendi¤i ortaya ç›kt›.
ﬁimdiyse, Cassini Titan’› ikinci kez
gözlem penceresine ald›¤›nda elde
edilen bulgular, kat› kabu¤un alt›nda
tüm uyduyu kaplayan bir s›v› su
okyanusu olabilece¤ini gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lar› bu sonuca iten olgular,
Titan’›n Satürn çevresindeki
dönüﬂündeki baz› anormallikler ve
Satürn’ün büyük kütleçekimiyle
kabu¤un sürekli olarak Satürn yönünde
kabarmas›. Araﬂt›rmac›lara göre düzenli
olarak tekrarlayan bu dinamikler,
kabu¤un fazla viskoz (a¤dal›) olmayan
bir s›v› tabaka üzerinde hareket
etti¤inin göstergesi.
Yeni gözlemler kabuk alt›ndaki derin su
okyanusu modelini do¤rularsa bu, bildi¤imiz yaﬂam›n ortaya ç›k›p geliﬂmesi
için gerekli olan büyük s›v› su rezervlerinin Güneﬂ Sistemi’nde yayg›n oldu¤unun bir iﬂareti olacak. Gökbilimciler daha önce Jüpiter’in uydular› Ganymede,
Callisto ve Europa’da da küresel derin
okyanuslar›n varl›¤›n› belirlemiﬂlerdi.
Science, 21 Mart 2008

gerektirdi¤inden y›rt›lma ya da idrar
yolunun da kesilmesi gibi
komplikasyonlara yol açabiliyor.
Plastik AccuCirc ise bu riskleri
ortadan kald›r›yor. ‹lk olarak kesi¤e
gerek b›rakmayan kolayl›kla ön deri
alt›na sokulan sondas›, penis baﬂ›n›
koruyor. Daha sonra, ancak koruyucu
kalkan yerine oturdu¤unda çal›ﬂan
pens, sondan›n üzerine yerleﬂtiriliyor.
Ayg›t›n kolu bast›r›ld›¤›nda, pens ön
deriyi s›k›ﬂt›r›p eziyor ve kan
damarlar›n› t›kad›¤›ndan kanamay›
engelliyor, ayn› anda dairesel bir b›çak
ön deriyi kesiyor. Pens serbest
b›rak›l›p geri çekildi¤inde, sondan›n
ucundaki tutucuya tak›l› kesik deri de
al›nm›ﬂ oluyor. Ayg›t bir operasyondan
sonra kullan›lamad›¤› için HIV
bulaﬂt›rma riski de söz konusu
olmuyor.
Dr. Tomlinson, yaln›zca çocuk
sünnetleri için yapt›¤› icad›n›, ortaya
ç›kan gereksinimi göz önünde tutarak
yetiﬂkinlerde de kullan›lmak üzere
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ.
Discover, Nisan 2008
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