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Uyusun da Büyüsün ... Ama Afl›r›ya Kaçmadan!
Yeni bir çal›flmaya göre yeterince
uyumayan çocuklar›n ileride fazla
kilolu olma olas›l›klar› yüksek.

ABD’deki Northwestern
Üniversitesi’nden Emily Snell ve ekibi
2000’in üzerinde çocu¤u, ailelerinin

tuttuklar› ayr›nt›l› kay›tlar yoluyla
izleyerek, uyku davran›fllar› ve a¤›rl›k
iliflkisini incelemifller. Snell’in
a¤z›ndan sonuçlar flöyle: “Daha az
uyuyan ya da uykular›n› yeterince
alamayan çocuklar›n befl y›l sonunda
di¤erlerinden daha fazla kilolu
olduklar›n› gördük. Gecede bir saat
fazla uyumak, 3-8 yafl aras›
çocuklarda fazla kilolu olma
olas›l›¤›n› % 36’dan % 30’a, 8-13 yafl
aras› çocuklarda da % 34’ten % 30’a
düflürüyor.” Araflt›rmac›lar,
gerekti¤inden az uyuman›n, öncelikle
ifltah durumunu düzenleyen
hormonlar›n düzeylerini etkiledi¤ini
düflünüyorlar. Geç yat›ld›¤› zaman
yenen fazladan yiyecek ya da abur
cubur da cabas›. Bir di¤er etki de,
ertesi günkü genel yorgunluk
durumundan dolay›, çocuklar›n
hareket etmeye de isteksiz olufllar›.
NewScientist.com News Service, 7 fiubat 2007

Kalorilerin
Dayan›lmaz Kokusu
“Uzun yaflam” art›k yaln›zca bir temenni de¤il; üzerindeki araflt›rmalar›n giderek yo¤unlaflt›¤›, görece yeni ve apayr›
bir disiplinin de odak noktas›. Yaflam
biçiminden genlere, hücre metabolizmas›ndan hormonlara kadar birçok ayr›nt›n›n hem ‘s›radan faniler’ hem de 100
yafl›n› geçkinlerde tarand›¤› birçok araflt›rma var. Bu süreçte ortaya ç›kan en
önemli bulgulardan biri de, besin al›m›nda kalori s›n›rland›r›lmas›na gitmenin, do¤al ömrü uzatabildi¤i yolunda.
Ancak yeni bir araflt›rmaya göre, uzun
yaflamak umuduyla kalori al›m›n›z› adamak›ll› k›st›ysan›z, belki bundan sonra
yiyecek kokusu almamak için bir de burun t›kac› takman›z gerekecek. ABD’deki üç üniversiteden biliminsanlar›, kalori al›mlar› önemli ölçüde düflürülen
meyvesineklerinin ortalama ömür uzunlu¤unun, yiyecek (maya) kokusuna maruz b›rak›ld›klar›nda azald›¤›n› göstermifller. Ve bu etkinin, yaln›zca düflük
kalori alanlarda görüldü¤ünü söylüyorlar. Kilo vermek için diyet yaparken
burnumuza sürekli mis gibi simit kokusu gelse biz de ölürüz diyorsan›z, du-
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rum pek öyle de¤il. Araflt›rmac›lar, kalori yasakl› bu gruptan koklad›¤› mayay›
yiyenlerde ömür uzunlu¤unun daha da
azald›¤›n› söylüyorlar.
‹fli daha da ilginç k›lan, koku almaçlar›
bask›lanm›fl normal diyetli
meyvesineklerinde ömür uzunlu¤unun
yine artmas›. “Ancak bu, ne burnunuza
t›kaç takarak dolafl›rsan›z ömrünüzün
uzayaca¤›n›, ne de yiyecek koklarsan›z
ömrünüzün k›salaca¤›n› gösteriyor”
diyor araflt›rmac›lardan Scott Pletcher;

“çünkü, koku maddeleri her fizyolojik
durum ve her koflulda ayn› etkiyi
yapm›yor. Bulgular yaln›zca koku ve
beslenmeyle iliflkili yafllanma
süreçlerinin baz› fizyolojik
mekanizmalar› paylaflt›¤›n›n göstergesi.
Bir tarafta alg›lama (koku),
di¤erindeyse do¤rudan yeme
sözkonusu. Benim kan›m, yemenin
etkisinin çok daha büyük oldu¤u
biçiminde.”
Scientific American.com, 1 fiubat 2007

