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prospero:

Eeh, kurat, sündind kurat, kes ei kooldu

teps koolituse all: kõik inimlik

hool-vaev on tema kallal raisatud.

Ning nagu aeg tal näotumaks teeb keha,

nii laostub ka ta vaim. Ma pitsitan

neid, et nad möirgavad.

„Torm” neljanda vaatuse esimene stseen

(Jaan Krossi tõlge)
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19. märts 1995

tuntud teadlast süüdistatakse

seksuaalkuriteos

Associated Press

Eile vahistati tuntud immunoloog ja Marylandi osariigis 

Bethesdas asuva Riikliku Terviseinstituudi Immunoloogia 

ja Viroloogia Keskuse emeriitdirektor, dr Abraham Norton 

Perina, kellele esitati süüdistus seksuaalkuriteos.

Dr Perinale (71) esitati süüdistus kolmes vägistamisjuh-

tumis, kolmes alaealise vägistamisjuhtumis, kahes seksuaal-

kallaletungis ja kahes alaealise ohtu seadmise juhtumis. 

Süüdistused esitati tuginedes ühe dr Perina adopteeritud poja 

tunnistustele.

„Need on valesüüdistused,” kinnitas eilses avalduses Perina 

advokaat, Douglas Hindley. „Dr Perina on silmapaistev tea-

duskogukonna liige ning soovib tekkinud olukorrale innukalt 

ja võimalikult kiiresti lahendust leida, et saaks naasta oma töö 

ja pere juurde,” teatas Hindley.
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Dr Perina pälvis 1974. aastal Nobeli meditsiinipree-

mia vananemist pärssiva Selene sündroomi avastamise eest. 

Sündroom, mille tulemusena püsib haige keha suhtelises noo-

ruses, kuigi tema mõistus hääbub, avastati kolmest saarest 

koosneva Mikroneesia väikeriigi, U’ivu, ühel saarel  – Ivu’ivu 

saarel  – elava Opa’ivu’eke rahva hulgast. Dr Perina avastas, 

et sündroom kujunes välja haruldase kilpkonna liha söömise 

tagajärjel ja andis seetõttu hõimule ka kilpkonna järgi nime. 

Ilmnes, et kilpkonna liha deaktiveeris telomeraasi, inimkehas 

leiduva ensüümi, mis lõhub telomeere ja piirab sellega iga raku 

võimalike jagunemiste arvu. Sündroom on saanud nime sure-

matu ja igavesti noorusliku Kreeka kuujumalanna Selene järgi, 

sest selgus, et sündroomi all kannatavad inimesed võisid elada 

sajandeid. Perina, kes saabus U’ivule noore arstina esimest 

korda 1950. aastal koos tuntud antropoloogi Paul Tallentiga, 

veetis saartel uurimustööd tehes aastaid. Sealt adopteeris ta ka 

aastate jooksul 43 last, kellest paljud olid orvud või vaesunud 

Opa’ivu’eke rahva pojad ja tütred. Mitmed lapsed on hetkel 

ikka veel Perina hoole all.

Dr Ronald Kubodera, Perina juhitud labori kauaaegne 

teadur ja üks tema lähimatest sõpradest, kinnitab: „Norton on 

musterisa ja hiilgav teadlane. Olen täiesti kindel, et need nae-

ruväärsed süüdistused võetakse tagasi.”

◆◆◆


