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Siz S›k Sürmeye Bak›n

Yeni Bir Verem Uyar›s›
Henüz pani¤e gerek yok; ama acil önlem
planlar›na kesinlikle gerek var gibi görünüyor.
‹ngiliz T›p Dergisi’nde (British Medical Journal)
yer alan bir makaleye bak›l›rsa, ilaca güçlü
biçimde direnç gösteren verem türleri yavaﬂ
yavaﬂ ortaya ç›kmakta ve bunlar dünya çap›nda
yayg›nl›k göstermeden harekete geçmekte
yarar var.
Makalede, bu y›l›n baﬂlar›nda Güney Afrika’n›n
k›rsal bir bölgesindeki hastanelerden birinde
verem oldu¤u saptanan 536 kiﬂiden % 41’inin
çoklu ilaç direnci gösterdi¤i ve bu grubun %
24’ünün de “ilaca yüksek derecede dirençli

verem” tan›m›na uygunluk gösterdi¤i rapor
edilmiﬂ. Bu, tedavinin çok güç oldu¤u, büyük
olas›l›kla da etkisiz kalaca¤› anlam›na geliyor.
Benzeri durumlara, bu yayg›nl›kla olmasa da
Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da da
rastlanm›ﬂ.
Veremde ilaç direncinin geliﬂmesindeki baﬂl›ca
etkenler yanl›ﬂ ilaç seçimi, kötü ilaç kalitesi,
ilaçlar›n düzensiz kullan›m› ya da erken
kesilmesi biçiminde s›ralan›yor. Uzmanlar, ﬂu
anda en acil ﬂeyin, sorunun ölçüsünü ortaya
koyacak h›zl› bir durum de¤erlendirmesi
yapmak oldu¤unu söylüyorlar. Ard›ndan gelen,
tan›y› ve ilaca direnç ölçüsünü h›zla saptayacak
yeni testlerin geliﬂtirilmesi.

Biraz geç de olsa, en az›ndan sonbahar
aylar›nda da s›cak bölgelerde tatil yapabilecek
durumdaki ﬂansl› az›nl›k için önemli bir uyar›
var: Güneﬂe ç›kt›¤›n›zda koruyucu güneﬂ
kremlerini s›k aral›klarla sürmeyi ihmal
etmeyin; aray› uzatacaksan›z, hiç sürmeyin
daha iyi. Bu uyar› ABD Riverside’daki
California Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ndan
geliyor.
Kremlerde UV filtresi olarak en s›k kullan›lan
üç maddenin (benzophenone-3, octocrylene ve
octylmethoxycinnamate) sürüldü¤ü insan
derisi doku kültürlerini inceleyen
araﬂt›rmac›lar, yaln›zca bir saat sonra bile, her
üçünün de derinin derin tabakalar›na geçmiﬂ
oldu¤unu gözlemiﬂler. Bunun anlam›,
koruyucu özelli¤in büyük ölçüde azalm›ﬂ
olmas›. Daha da kötüsü, deri örneklerinde,
UV’ye maruz ve krem sürülmemiﬂ deriyle
k›yasland›¤›nda daha fazla serbest radikal
saptanmas›. Serbest radikaller birçok dokuya
oldu¤u gibi deriye de zarar verip deri kanseri
riskini art›ran kimyasallar. Araﬂt›rmac›lar,
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Kad›n Kalbi
Erkek Kalbi

Kalp hastal›klar›, öyle görünüyor ki art›k pek
kad›n erkek tan›mamaya baﬂlad›. Çok yak›n
zamana kadar daha çok orta yaﬂ ve üstü
erkeklerin kalp hastal›klar›na daha yatk›n
oldu¤u yolundaki yayg›n görüﬂ ve istatistikler,
Güney California Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›na

göre, en az›ndan ABD’de kad›nlar›n taraf›na
kaymaya baﬂlad›. Araﬂt›rmalar›, son 10 y›l
içinde orta yaﬂ üstü kad›nlar›n bu konuda
kötüye, erkeklerinse iyiye gitti¤ini gösteriyor.
Sonuçlar ﬂöyle: Orta yaﬂ için pek de¤iﬂen bir
ﬂey yok; erkekler bu konuda önde. Kad›nlar›n
erkekleri yakalad›klar› yaﬂsa art›k 60. Yani
öncelerine göre 10 y›l erken. Üniversiteden
Eileen Crimmins’e göre, “erkeklerin tansiyon
ve kolesterol bak›m›ndan kad›nlara k›yasla
daha büyük risk grubunda oldu¤unu gösteren
raporlar, art›k ABD için geçerli de¤il.”
Crimmins ve ekibi, kalp-damar hastal›klar›n›n
göstergeleri bak›m›ndan 1988 ve 2002 y›llar›
aras›nda gerçekleﬂen de¤iﬂiklikleri 40 yaﬂ ve
üstü kad›n ve erkeklerde, ve çok geniﬂ bir kitle
üzerinde incelemiﬂler. Bulgular, ﬂöyle
özetleniyor: • Tansiyon bak›m›ndan yüksek
risk grubundaki kad›nlar›n say›s›nda artma,
erkeklerinkinde azalma • HDL kolesterol
düzeyleri bak›m›ndan yüksek risk grubundaki
kad›nlar›n ve erkeklerin say›s›nda genel olarak
azalma; ancak erkeklerin durumunun bu
konuda kad›nlardan daha iyi oldu¤u • C-reaktif
protein ad› verilen ve artm›ﬂ düzeyleri kalpdamar hastal›klar› aç›s›ndan risk oluﬂturan bir
enfeksiyon göstergesinin, kad›nlarda erkeklere
göre daha yüksek düzeylerde bulundu¤u.

kremlerin bileﬂimine C ve E vitaminleri
(serbest radikallerin etkilerini ortadan
kald›racak güçlü antioksidanlar) eklemekle
sorunun önüne geçilebilece¤ini söylüyor; daha
önceki çal›ﬂmalar›nda antioksidanlar›n
derideki serbest radikalleri nötralize etmeye
yaram›ﬂ oldu¤unu, ancak ayn› deneylerin
güneﬂ kremiyle de yenilenmesi gere¤ini
vurguluyorlar. Sonuçta, bu kremlerin, do¤ru
kullan›lmad›klar›nda UV ›ﬂ›nlar›n›n deriye
verdi¤i zarar› art›r›c› etkileri, oldukça dikkat
çekici. New York Deri Kanseri Vakf›’n›n
önerisiyse, koruyucu güneﬂ kremlerini
sürerken, aray› 2 saatten fazla açmamak.
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