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Kedi-Köpeklerin Çocuk
Sa¤l›¤›na Katk›lar›
Alerji gibi baz› özel durumlar› saymazsak, evde
kedi köpek beslemenin, özellikle de çocuk sa¤l›¤›na zarardan çok yarar getirdi¤ini gösteren çal›ﬂmalar›n say›s› giderek art›yor. Yeni baz› bulgular da Bat› Avustralya Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ndan. Çal›ﬂmalar›, halk aras›nda “mide
üﬂütmesi” olarak geçen ve bulant›, kusma, is-

hal, ateﬂ gibi belirtilerle kendini gösteren “gastroenterit” hastal›¤›n›n, evinde kedi köpek beslenen çocuklarda çok daha düﬂük s›kl›kla ortaya ç›kt›¤›n› göstermiﬂ bulunuyor.
4-6 yaﬂ aras›ndaki 1000’e yak›n çocu¤un izlendi¤i çal›ﬂmaya göre, hayvanlarla birlikte yaﬂayan
çocuklarda gastroenterit ortaya ç›kma olas›l›¤›
% 30-40 kadar düﬂüyor. Araﬂt›rmac›lardan Jane
Heyworth, sonuçlar›n›n, kedi köpekleri “mikrop
yuvas›” olarak görüp onlardan uzak durma e¤iliminde olanlar›n görüﬂlerine karﬂ›l›k ﬂu yoru-

Sak›ncal› Bir ‹laç Daha?
Amerika T›p Derne¤i Dergisi (Journal of the
American Medical Association) taraf›ndan
yay›mlanan ve 1,6 milyar kiﬂiyi kapsayan 23
çal›ﬂman›n ele al›nd›¤› büyük ölçekli bir
inceleme yaz›s›, s›k kullan›lan bir ilac› daha soru
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iﬂaretleriyle birlikte gündeme getirdi. Spotlar
alt›ndaki ilaç, ﬂimdi de diclofenac. “Steroid
olmayan antienflamatuar ilaçlar” s›n›f›ndan olan
bu ilac›n kalp-damar hastal›klar› oluﬂturma riski,
tahminler do¤ruysa, yaklaﬂ›k iki y›l kadar önce

mu yap›yor: “Tam tersine, hayvanlara dokunmak ya da kedi köpekler taraf›ndan yalanmak,
çocuklarda bir tür aﬂ› etkisi yaparak ba¤›ﬂ›kl›k
sistemlerinin geliﬂimine katk›da bulunuyor.”
Hayvan beslenen evlerde sadece çocuklar de¤il,
büyüklerin de daha az sa¤l›k sorunu yaﬂad›klar›, sözgelimi kalp hastal›klar› ya da depresyon
oranlar›n›n anlaml› bir fark yaratacak ölçüde
düﬂtü¤ünü gösteren araﬂt›rmalar›n say›s› da giderek artmakta.
NewScientist.com News Service, 15 Eylül 2006

piyasalardan çekilen eklem iltihab› ilac›
Vioxx’unki kadar güçlü olabilir. Diclofenac,
özellikle de Avrupa’da doktorlar›n en fazla
önerdi¤i antienflamatuar (yang›ya karﬂ›)
ilaçlardan biri. Ancak incelemeye göre, verilen
normal dozlarda bile kalp damar hastal›klar› baﬂta kalp krizi olmak üzere- ve ani ölüme yol
açma riskini % 40 art›rabiliyor. ‹yi haberse farkl›
ilaç seçeneklerinin varl›¤›. Önerilerden biri,
piyasada Voltaren, Cataflam, Solaraze ve
Arthrotec ticari adlar›yla yer alan diclofenac’›n
yerine naproxen içeren ilaçlar›n kullan›m›.
Özellikle de eklem iltihab›n›n tedavisinde
yararlan›lan antienflamatuarlarla yaﬂanan en
büyük sorun, birço¤unun hastal›¤›n kendisine
iyi gelirken, mide-ba¤›rsak sistemini olumsuz
etkilemesi. Kalp-damar sisteminie ciddi zarar
verebilece¤i gerekçesiyle piyasalardan kald›r›lan
Vioxx, bu yan etki sorununu ortadan kald›rmak
üzere üretilen bir grup ilaçtan bir tanesi. Ancak
uzmanlar, bu özelli¤in gruptaki bütün ilaçlar
için geçerli olmad›¤›n› da söylüyorlar. Bu arada,
hem mideye hem kalbe nazik davranan yeni bir
antienflamatuar ilaç s›n›f› ortaya ç›karmak için
çal›ﬂmalar da yürütülmekte. Diclofenac ise
masaya h›zla yeniden yat›r›lacak gibi görünüyor.
Nature, 12 Eylül 2006

