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Saman Nezlesine
Alerji Aﬂ›s›
Kendini genelde mevsimsel olarak gösteren
saman nezlesi, çok kiﬂinin baﬂ›na bela, alerjik bir durum. Mevsimsel alerjiler, vücudun
aﬂ›rd› miktarda histamin üretmesine, bu da
saman nezlesini betimleyen hapﬂ›r›k nöbetleri, ﬂiddetli burun ak›nt›s›, göz kaﬂ›nmas›, kimi zaman da ateﬂ gibi belirtilerin ortaya ç›kmas›na neden oluyor. ABD’deki La Jolla
Alerji ve ‹mmünoloji Enstitüsü’nden araﬂt›rmac›lar›n yapt›klar› çal›ﬂmaysa, 6 haftal›k bir

aﬂ›lama program›yla saman nezlesi belirtilerinin en az iki y›l süreyle % 60-70 oranda düﬂürülebilece¤i müjdesini veriyor.
AIC ad› verilen yeni aﬂ›, ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
uyar›c› genlerden oluﬂan küçük bir DNA
parças›n›n, bir polen proteinine ba¤lanmas›yla oluﬂturuluyor. Birçok mevsimsel alerji türünde alerjik tepkimelerden sorumlu polen,
ambrosia otu bitkisine ait. Ekli DNA dizilimi,
solunum yollar›nda özel almaçlara (reseptörlere) tutunma özelli¤ine sahip. Polen proteini ve DNA’n›n bu almaçlara ba¤lanmas›ysa
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini çeﬂitli yönleriyle harekete geçiriyor. Sonuç, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi proteinlerinin ve paralel olarak histamin moleküllerinin üretiminde azalma.
25 gönüllünün kat›l›m›yla gerçekleﬂen denemeler, oldukça ümitlendirici sonuçlar vermiﬂ
ve California’da bulunan Dynavax Technologies firmas›ysa aﬂ›n›n geliﬂtirilme ve üretim
iﬂlemlerini üstlenmiﬂ bulunuyor. Yetkililerin
belirttiklerine göre ürün, ﬂu anda 3. deneme
aﬂamas›nda.
New Scientist.com News Service, 4 Ekim 2006

Akdeniz Mutfa¤›
Alzheimer Hastal›¤›na
‹yi mi Geliyor?
Bol sebze ve meyve, tah›l, lifli g›dalar, biraz
alkol, ve tabii zeytinya¤› ve bal›k.... Akdeniz
mutfa¤› ve beslenme tarz›n›n tipik
unsurlar›. K›rm›z› et ve süt ürünlerineyse
fazla yer yok. Akdeniz usulü beslenmenin,
kanser, aﬂ›r› ﬂiﬂmanl›k, yüksek kolesterol,
yüksek tansiyon, ﬂeker metabolizmas›yla
ilgili sorunlar, ve tabii kalp hastal›klar› gibi
durumlarda riski düﬂürücü etkide
bulundu¤u saptanm›ﬂ. ABD’deki Columbia
Üniversitesi T›p Merkezi araﬂt›rmac›lar›ysa,
ayn› beslenme tarz›n›n Alzheimer
hastal›¤›na da iyi gelip gelmedi¤ini merak
etmiﬂ ve soruyu, yaﬂ ortalamas› 76 olan
2000’e yak›n yetiﬂkini inceleyerek irdeleme
yoluna gitmiﬂler. Bunlardan yaklaﬂ›k 200’ü,
Alzheimer hastas›. Hem çeﬂitli
muayenelerden geçirilen hem de beyin
fonksiyon testlerine tabi tutulan
kat›l›mc›lar›n geçmiﬂ bir y›ll›k beslenme
stratejileri de ayr›nt›lar›yla kaydedilerek,
Akdeniz beslenme tarz›na yak›nl›k
derecesine göre puanlanm›ﬂ. Tabii bu,
Alzheimer hastal›¤›na neden olabilecek
di¤er etkenlerin (damar hastal›klar› gibi) de
hesaba kat›lmas›n› gerektiren ayr›nt›l› bir
inceleme.
Ortaya ç›kan sonuç, Akdeniz mutfa¤›
lehine. Bu beslenme biçiminin damar
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hastal›klar› riskini düﬂürdü¤üne iliﬂkin
veriler de giderek artmakta. Kalp damar
hastal›klar›yla iliﬂkili risk faktörlerinin
Alzheimer hastal›¤› riskine de katk›da
bulunuyor olabilece¤i düﬂüncesinden yola
ç›kan araﬂt›rmac›lar, damar hastal›klar›yla
ilgili de¤iﬂkenlerin, Akdeniz mutfa¤›Alzheimer iliﬂkisinin ortas›nda bir yerlerde
konumlanm›ﬂ olabilece¤ini söylüyorlar. Bu
nedenle beslenme tarz›yla hastal›¤›n net bir
ﬂekilde iliﬂkilendirilmesinde sa¤lam bir
de¤erlendirme yapmak için, bu
de¤iﬂkenlerin de bir ﬂekilde d›ﬂlanabilece¤i
yeni çal›ﬂmalar›n gereklili¤i üzerinde
duruyorlar.
JAMA and Archives Journals, 9 Ekim 2006

Hayvan Deneylerini
Durdurma Yolunda
At›lan Bir Ad›m Daha
Hayvanlara karﬂ› duyarl›l›¤›n biraz da olsa
artt›¤› ve özellikle de hayvanlar›n deneylerde kullan›lmas›na tepkilerin büyüme
baﬂlad›¤›, alternatif deneylerin tasarlanmakta oldu¤u günümüzde, hayvanseverlerin yüreklerine biraz olsun su
serpecek bir geliﬂme de ‹ngiltere’den.
Manchester Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›,
hayvanlarda ilaç denenmesi gereksinimini
azaltacak yeni teknikler geliﬂtirmek üzere,
400.000 YTL de¤erinde destek alm›ﬂ durumdalar.
Yeni bir ilac›n, özellikle de kanser yap›c›
nitelik taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›n› s›nayan ço¤u
tekni¤in kesin sonuç vermedi¤i gerekçesiyle, nihai karar›n canl› hayvan bedenine
b›rak›ld›¤› ve sonuçlar› da çok ac› olabilen
uygulamalara dur diyenlerden biri de, ad›
geçen üniversiteden Dr. Richard Walmsley. Üniversiteye ba¤l› olarak kurulan ve
kurucular› aras›nda Walmsley’nin de oldu¤u Gentronix firmas›ysa, kansere neden
olabilecek bileﬂikleri tereya¤›ndan k›l çeker gibi belirleyecek yeni teknikler geliﬂtirmekte. Bunlarda ço¤unlukla insan hücre ve doku kültürlerinden yararlan›l›yor.
En büyük sorunun, “promutajen” ad› verilen ve ancak karaci¤ere girdikten sonra
kanser yap›c› özellik kazanan kimyasallar
oldu¤unu söyleyen yetkililer, ﬂimdi de
bunlar› hayvan d›ﬂ›nda belirleyecek yeni
deneylerin haz›rl›¤› içinde olduklar›n›
söylüyorlar. Bunlarda kullan›lacak olan
da, insan karaci¤er doku kültürleri. Yöntemin hem hayvanlar üzerinde denenen bileﬂiklerin say›s›n› azaltaca¤› hem de kanser
yap›c›l›k potansiyeli taﬂ›yan kimyasallar›
çok daha etkin ﬂekilde ortaya ç›karaca¤›na kesin gözüyle bak›l›yor.
University of Manchester, 12 Ekim 2006

