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B‹L‹M VE TEKN

T›p-Sa¤l›k

Kromozon Uçlar› ve
Kalp Hastal›klar›
Kromozomlar›n uçlar›nda bulunan ve
her hücre bölünmesiyle k›salan DNA
parçalar› olarak tan›mlanabilecek
telomerler, ‹ngiltere’deki Leicester ve
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Glasgow Üniversitelerince yap›lan bir
çal›flmaya göre, kalp hastal›klar›yla
yak›ndan iliflkili olabilir. Çal›flma,
özellikle de yinelemeli olarak kalp
krizi geçirenlerde, telomerlerin
sa¤l›kl› kiflilerdekine göre çok daha
k›sa oldu¤unu göstermifl.
Kolesterol düzeyleri normalden biraz
fazla olan 484 orta yafll› erkekten ve
1058 kontrol bireyinden al›nan kan
örneklerini inceleyen araflt›rmac›lar,
örnekleri ald›klar› s›rada ve onu
izleyen befl y›l›n sonunda, beyaz kan
hücrelerindeki telomerleri
uzunluklar› bak›m›ndan
karfl›laflt›rm›fllar.
‹ki grupta da en k›sa telomerli

olan bireylerin 5 y›l içinde kalp
hastal›¤›na yakalanma olas›l›¤›n›n,
di¤erlerine göre iki kat fazla oldu¤u
görülmüfl. ‹lginç bir bulgu da, daha
çok kolesterol düflürücü özellikleriyle
tan›nan statin bilefliklerinin telomer
hasar›n›n etkilerini azalt›r, hatta
telomerin kendisini de korur
görünmesi. Bu etki, yaln›zca görece
k›sa telomerli hastalarda ortaya
ç›km›fl. Ancak statinlerin bu ifli nas›l
baflard›klar›, k›sa telomerlerin de
kalp krizi riskini nas›l ortaya
ç›kard›klar› henüz kesinlik
kazanm›fl de¤il.
NewScientist.com News Service, 12 Ocak 2007

Napolyon’a
Bir Ölüm
Raporu Daha
Mona Lisa’n›n gülümseyifli,
Napolyon’un ölümü... Sanatç› ve
sanat tarihçileri birincisinin,
doktor ve dünya tarihçileri de
ikincisinin peflini asla
b›rakmayacak gibi görünüyor.
Mona Lisa için pek umut yok;
gülümsemeyle ilgili daha
çok yorum yap›labilir, ancak
Napolyon en az›ndan bir süre
mezar›nda rahat uyuyabilir.
Amerikal›, ‹sviçreli ve Kanadal›
araflt›rmac›lar›n birlikte
yeniden ele ald›klar› gizemli
ölüm nedeninin, arsenik zehirlenmesi
de¤il, çok ileri düzeyli bir mide
kanseri oldu¤u ortaya ç›kt›. Ancak
daha önce ileri sürüldü¤ü gibi
genetik yatk›nl›k nedeniyle ortaya
ç›km›fl hafif seyirli bir kanser de¤il,
midedeki bakteriyel bir enfeksiyonun
yol açt›¤› yayg›n ülser nedeniyle
oluflan, çok a¤›r ve umutsuz bir
kanser.
Araflt›rmac›lar, Napolyon’u sürgünde
oldu¤u St. Helen adas›nda muayene
eden doktorlar›n ve görgü tan›¤›
kay›tlar›n›n, otopsi raporlar›n›n, aile
üyelerinin t›bbi özgeçmifllerinin
incelenmmesi ve verilerin
günümüzdeki t›bbi bilgi birikimi
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›fl›¤›nda de¤erlendirilmesiyle sonuca
varm›fllar. Kay›tlara göre imparatorun
birkaç ayda 10 kilodan fazla vermifl
olmas›, mide kanserinin önemli
iflaretlerinden. Otopsi raporlar›ysa
Napolyon’un midesinin çekilmifl
kahve tanelerine benzeyen koyu bir
maddeyle dolu oldu¤unu gösteriyor.
Bu da mide-ba¤›rsak kanamas›n›n ve
nihai ölüm nedeninin önemli bir
göstergesi. Araflt›rmac›lara göre en
önemli verilerden biri, midede biri
oldukça büyük, di¤eri de daha küçük
iki yaran›n varl›¤›. Küçük olan,
midenin s›n›rlar›n› afl›p karaci¤ere
ulaflm›fl. Bunlarla ilgili kay›tlar›n
günümüzde 50 s›radan ülser, 50 de
mide kanseri vakas›n›n görüntüleriyle

k›yaslanmas› sonucunda
araflt›rmac›lar, bu ölçülerdeki bir
yaran›n normal bir ülser olamayaca¤›
sonucuna var›yorlar.
Günümüz tümör derecelendirme
yöntemlerinin verilere uyarlanmas›
da, kanserin çok a¤›r seyirli IIIA
döneminde oldu¤unu gösteriyor.
Kanserin nedeniyse olas›l›kla
Helicobacter pylori olarak
adland›r›lan bakteriden kaynakl›,
uzun sürmüfl ve a¤›r seyirli bir mide
enfeksiyonu. “Günümüzde bile tedavi
edilmifl olsayd›, en fazla bir y›l içinde
ölürdü” diyor araflt›rmac›lardan
Robert Genta.
UT Southwestern Medical Center Bas›n Duyurusu, 16 Ocak 2007

