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B‹L‹M VE TEKN

T›p - Sa¤l›k

Akci¤er Hastal›klar›na
Karfl› Akdeniz Tipi
Beslenme
Hem uzun dönemli hem de ilerleyici
özellikteki bir grup akci¤er hastal›¤›n›
içine alan ve ülkemizde KOAH
k›saltmas›yla bilinen “kronik obstrüktif
(engelleyici) akci¤er hastal›¤›”n›n,
2020’ye gelindi¤inde dünyada üçüncü

LOJ‹ HABERLER‹

ölüm nedeni konumuna gelece¤i
tahmin ediliyor. Hastal›¤› ortaya
ç›karan temel etken, sigara. 1986
y›l›nda bafllat›lan ve 43.000 kiflinin
izlendi¤i çok genifl kapsaml› bir
çal›flmada, yaflam biçimi, sigara
kullan›m›, egzersiz vb. yan›s›ra,
beslenme al›flkanl›klar› da
ayr›ca ele al›nm›fl. “Akdeniz” (meyve,
sebze, tah›l, bal›k vb) ve “Bat›l›” tipi
(ifllenmifl g›dalar, ifllenmifl k›rm›z› et,
ifllenmifl flekerler, k›zartmalar, fast
food vb) beslenme olarak ayr›lan
beslenme biçimlerinden birincisini
tercih edenler, sonuçlara göre
KOAH bak›m›ndan oldukça avantajl›
durumda. Bu kiflilerde
KOAH ortaya ç›kma olas›l›¤›, di¤er
gruba göre % 50 daha az.
Üstelik, yafl, sigara kullan›m› ve di¤er
risk faktörleri de hesaba kat›larak.
Akdeniz tipi beslenme biçiminine
ne kadar sad›k kal›n›rsa, riskin o
kadar düfltü¤ü de çal›flman›n
sonuçlar› aras›nda.

onay›ndan geçmifl durumda! Bu yöntemlerin ikisi, kimyasallar›n gözleri tahrifl edici etkisinin s›nanmas›nda mezbahalardan elde edilecek hayvan dokusu
art›klar›n›n kullan›m›n› önerirken, canl›
hayvan üzerindeki deri testlerinin yerine geçecek olan ikisinde de hücre kültürlerinden yararlan›lmas› sözkonusu.
Deri alerjilerinin s›nanaca¤› beflinci bir
alternatifse y›lda yüzbinlerce hayvan›
kurtaracak! ‹yi haberler bu kadar de¤il.
2009 y›l›nda, kozmetik sanayiinde kullan›lacak birçok testin Avrupa’da tümden yasaklanmas› bekleniyor. Üstelik
seçenekleri olsun veya olmas›n!

Bu ne bir “mucizevi merhem” ne de
bir “mucizevi yöntem.” E¤er fareler
kadar flans›m›z varsa, çözüm asl›nda
oldukça basit gibi görünüyor. Biraz
daha zaman, o kadar...
ABD’deki Pennsylvania T›p Okulu’nda yap›lan bir çal›flmada, s›yr›k
benzeri hafif bafl yaralanmalar› geçiren farelerde üst-deri (epidermis) hücrelerinin, kök hücre özelliklerine bürünerek k›l kökü kesecikleri oluflturabildikleri ve bunlardan da yeni k›llar›n ç›kabildi¤i gözlenmifl. Araflt›rmac›lar, yara oluflumundan önce bu keseciklerle iliflkisi olmayan hücrelerin yaralanmadan sonra, geliflim s›ras›nda
keseciklere dönüflen kök hücrelerin
genlerini ifade ettiklerini söylüyorlar.
Üstelik bu, tümüyle do¤al bir süreç.
Genelde kabul edilen görüfl, yetiflkinli¤e ulaflt›ktan sonra bu keseciklerin
yeniden oluflmad›¤›. Bunun böyle olmayabilece¤i yar›m yüzy›l önce önerilmifl olmas›na karfl›n, deri hücrelerinin
bu yetene¤ini kan›tlayan da ç›kmam›fl. “Belki de olay gözümüzün önünde gerçekleflirken biz onu atlad›k” diyor araflt›rmac›lardan George Cotsarelis. Çünkü bir yarayla karfl›karfl›ya
kald›¤›n›zda do¤al olarak k›l büyümesiyle de¤il, yaran›n kendisiyle ilgilenirsiniz.” ‹nsan derisiyle yap›lacak denemeler için araflt›rmac›lar›n akl›nda
flimdiden parlak bir fikir var: Hafif
tahrifl etkisi oluflturan bir merhem, ard›ndan da genetik süreci tetikleyecek
bir krem uygulamas›. Herfley yolunda
giderse belki yaln›zca iki-üç y›l sonra.
Ancak araflt›rmac›lar›n kendileri bile,
bunun iyimser bir tahmin oldu¤unu
itiraf ediyorlar.
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Hayvanlar Üzerinde
Yürütülen Kozmetik
Deneyleri Avrupa’da
Yasaklan›yor
‹ltihaplanm›fl, k›pk›rm›z› gözleri, kavrulmufl derileriyle yer ald›klar› posterler, kozmetik deneylerinde kullan›lan
tavflan, fare gibi birçok bahts›z hayvana
arka ç›kan bir avuç insan›n yegane sesi, bu kampanyalar›n da sembolü haline geldi, ve tabii ço¤unluk görmezden
gelmeyi ye¤ledi. Ancak çok uzun süren
bir bekleyiflin sonunda, bu testlerin tümü olmasa da en az›ndan ‘a¤›r’ olanlar›, tüm AB ülkelerinde yasaklan›yor!
“Draize testleri” olarak bilinen bu testler, tavflanlar baflta olmak üzere, canl›
laboratuvar hayvanlar›n›n göz ve derilerine kozmetik malzemelerin uygulanmas› ve etkilerin gözlenmesini içeriyor.
Bu testlere seçenek olarak üretilen bir
dizi yöntemse 27 Nisan tarihinde, ba¤›ms›z bir bilimsel dan›flma komitesi
olan Avrupa Alternatif Yöntemlerin
Onaylanmas› Merkezi’nin (ECVAM)
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