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AYIN KONUSU

Bilim - Sa¤l›k.... Bilim - Sa¤l›k... Bilim -

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü
Dünya Nüfus Günü 1987'den bu yana
her y›l 11 Temmuz günü kutlan›yor.
Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu, bugünü
bir kutlamadan çok, nüfus art›fl›ndan kaynaklanan sorunlar›n gündeme gelmesi, tart›fl›lmas› ve çal›flmalar›n h›zland›r›lmas› için
bir f›rsat olarak de¤erlendiriyor.
Dünya Nüfus Günü’nde temel olarak
yoksulluk ve üreme sa¤l›¤› hizmetleriyle ilgili çal›flmalar yap›l›r. 2007 y›l› Dünya Nüfus Günü’ndeyse yanda simgelerle belirtilen
dört temel yaklafl›m› vurguluyor.
Erkeklerin bu belirtilen konulardaki
paylafl›mc› tutumlar›, toplumda sa¤l›k (özellikle de kad›n sa¤l›¤›) alan›nda da pek çok
olumlu de¤iflimi gerçeklefltirmeye neden
olacakt›r. Bunlardan bafll›calar› :
1. K›z çocuklar›n erken evlilikleri engellenir. Riskli gebelikler önlenir.
2. Gebelik döneminin daha sa¤l›kl› geçmesi, kad›nlar›n sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar› kolaylafl›r. Do¤um öncesi bak›m hizmetlerinden yararlanma h›z› artar.
3. ‹stenmeyen gebelikler önlenir.
4. Anne ölümleri azal›r.
5. Çocuk ölümleri azal›r.

K‹M K‹MD‹R?

Erkekler ‹flbafl›nda

Erkekler ‹flbafl›nda

1. Efllerinize gebelikleri sürecinde destek
olun! Gebe kad›nlar› destekleyin!

2. Bebek ve çocuklar›n›z›n her türlü
bak›m›n› kad›nlarla paylafl›n!

Erkekler ‹flbafl›nda
3. K›z çocuklar›n›z› OKUTUN!

6. Korunabilir hastal›klara ba¤l› ölümler
azal›r.

Alexander Fleming:
Penisilinin Keflfi
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7. Bulafl›c› hastal›klar engellenebilir.
http://www.unfpa.org/wpd/.Eriflim Tarihi: 12 Haziran 2007.

Bilim - Sa¤l›k.... Bilim - Sa¤l›k....

SA⁄LIK ALANINA KATKI YAPAN B‹L‹MADAMLARI

Alexander Fleming, 1945 y›l›nda emek
verdi¤i t›p alan›nda çok anlaml› bir ödül ald›:
Nobel T›p Ödülü. Zaman, onun buluflunun tarihsel bir önemi oldu¤unu do¤rulad›. Dünyan›n en önemli kefliflerinden biri olan penisilinin keflfinden bugüne kadar milyonlarca kifli,
yakaland›¤› enfeksiyon hastal›klar›ndan kurtuldu. Penisilin, toplumdaki herkes taraf›ndan bilinen bir ilaç. Keflfinden bugüne kadar
t›p alan›ndaki pek çok geliflmeye de zemin
haz›rlam›fl durumda.
Bu kadar önemli bir bulufla imza atan
Alexander Fleming, 1881 y›l›nda ‹skoçya’da
do¤du. “St. Mary's Hospital” T›p Fakülte-

Erkekler ‹flbafl›nda
4. Ebeveyn olarak efllerinizle
sorumluluklar›n›z› Efi‹T olarak paylafl›n!

si'nden mezun olduktan sonra bakteriyoloji
alan›nda çal›flmalar›n› sürdürdü. Çal›flmalar›
özellikle bakteriler ve antiseptikler üzerineydi. Fleming, 1921 y›l›nda dokular ve salg›lar›yla ilgili çal›flmalar› s›ras›nda lizozim olarak
adland›rd›¤› önemli bir bakteri yap›s›n› buldu. 1928 y›l›nda kültür ortam›nda oluflan
küf mantar›n›n çevresindeki bakterilerin geli-

flemedi¤ini gözledi. Ayr›ca, bu küf mantar›n›n bakterilerin ço¤almas›n› engelleyen bir
madde salg›lad›¤›n› saptad›. Fleming, bu
maddeye "penisilin" ad›n› verdi. Fleming, penisilinin pek çok bakterinin üremesini engelledi¤ini buldu.
Fleming, gerçeklefltirdi¤i bu baflar›larla
1944 y›l›nda flövalyelik unvan›n› ald›. Fleming, Florey, ve Chain, 1945 Nobel Fizyoloji ve T›p Ödülü’nü paylaflt›lar. Fleming’in buluflu olan penisilin sayesinde özellikle ‹kinci
Dünya Savafl›nda milyonlarca insan›n hayat›
kurtuldu. Bu da Fleming için büyük bir gurur
kayna¤› oldu.
Fleming’in pek çok ödül ve baflar›lar› s›¤d›rd›¤› yaflam›, 1955 y›l›nda sona erdi.
Kaynaklar
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/flem
ing-bio.html
http://www.britannica.com/nobelprize/article-9034537
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming

bilimsaglikTem

22/6/5

19:3

Page 49

G Ü N C E L
Difl Çürükleri
Difl çürükleri bilinen en etkili
kronik hastal›klardand›r ve insanlar yaflamlar› boyunca herhangi bir zamanda bu sorunla
karfl›laflabilirler. Çürük, en yayg›n önlenebilir çocukluk ça¤›
hastal›¤› olmas› yan›nda a¤›zda
a¤r› ve difl kayb›n›n da en s›k görülen nedenidir. Hastal›k erken
dönemde yakalanabilirse k›smen
geri dönüfllüdür, ancak s›kl›kla
kendi kendine düzelmez ve uygun bak›m yap›lmazsa difl kaybedilinceye
dek ilerler. Bu nedenle difl hekimleri ve tüm
sa¤l›k personelinin difl çürükleri ve nedenleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi sahibi olmas› gerekir. Difl çürü¤ü, besinle al›nan karbonhidratlar veya asidik fermentasyon ürünleri etkisiyle diflin sert k›sm›nda oluflan bölgesel
hasarlanmad›r. Sonuçta oluflan mineral kayb›, diflin sert dokusunda görülürse de, olay
diflin yüzeyini örten bakteriyel biyofilm tabakas› (dental plak) içinde bafllar. Ancak
mine tabakas›ndaki çok erken de¤ifliklikler,
geleneksel klinik ve radyografik yöntemlerle anlafl›lamaz. Çürük asl›nda birden fazla
etkene ba¤l› olarak geliflir ve tükrük içeri¤iyle tükrük ak›fl›ndaki de¤ifliklikler sonucu
karmafl›k biyofilm tabakas›ndaki mikrobiyolojik dengelerin bozulmas›; diflin temizlenmemesi gibi nedenlerle de besinlerdeki karbonhidratlara ve di¤er asidik üzünlere maruz kalmak sonucu oluflur. Mineral kayb›
kalsiyum, fosfor, florid al›m›, plak tabakas›n›n kontrolü ve diyetin düzenlenmesi ile önlenebilir. Çürüklerle bafletmenin en uygun
yolu, oluflmalar›n› bafltan engellemektir.
Bu, difl hekimlerinden çok uygun olarak
e¤itilmifl hekimlere ve di¤er sa¤l›k personeline düflen bir görev. Radyoterapi alanlar ya
da tükrük salg›s›n› azaltan tedavi kullananlar, düzenli olarak a¤›z ve difl bak›m› yapt›rmal›d›r. Difl çürü¤ü erken dönemde saptanan kifliler, difl ipleri, floridli difl macunlar›
ve difl f›rças›yla, etkilenen difl üzerindeki biyofilm tabakas›n› düzenli olarak temizlemelidir. Yüksek risk grubundaki bebek ve çocuklarda florid içeren ürünler, bölgesel olarak kullan›labilir. Diyetle ilgili genel öneriler yan›nda, flekerli içecekler ve çikolata,
gofret vb abur-cubur ürünlerin tüketiminin
azaltalmas› önerilmelidir. Difl çürüklerinin
önlenmesinde gelecek araflt›rmalar difli kaplayan biyofilm tabakas› üzerine yo¤unlaflmal›d›r.
Kaynak: RH Selwitz ve ark. Lancet 2007;369:51-59

Bilim - Sa¤l›k.... Bilim - Sa¤l›k... Bilim Kan ve Kan
Ürünleri
Kullan›m›
Kan nakli ilk olarak
Richard Lower taraf›ndan
1666’da hayvanlar aras›nda yap›lm›fl; 1667’de
Jean Denis hayvandan insana, 1818’de James
Bundell insanlar aras›nda
kan naklini gerçeklefltirmifl. Ancak ilk güvenli
kan nakli, Karl Landsteiner’in 1901’de kan
gruplar›n› bulmas› ve 1907’de nakil öncesi
ve çapraz karfl›laflt›rma reaksiyonuyla ilk
kan naklinin yap›lmas›n›n ard›ndan, 1915’te
Richard Lewinsohn’un %0,2 lik sodyum sitrat› bulmas›yla yap›labilmifl ve nakil tedavileri gündeme gelmifl.
Zehirli olmayan p›ht›laflma önleyiciler
ve tüp, torba, flifle gibi depolama ürünlerinin gelifltirilmesiyle, teknolojik olarak kan›n bileflenlerine ayr›lmas›, plazma ayr›fl›m
ürünlerinin eldesi ve saklanmas› kolaylaflt›, ancak nakillerin artmas›yla bu yöntemin
istenmeyen yan etkileriyle de karfl›lafl›lmaya baflland›.
Kan ürünleri hem alyuvar, lökosit, trombosit süspansiyonlar›n›, plazma ve kriyopresipitat gibi kan bileflenlerini, hem de plazma ayr›fl›m ürünlerini içerir. Tam kan›n bileflimlerine ayr›lmas›, bileflenlerin özgül
a¤›rl›klar› göz önüne al›narak belirli bir h›zda ve sürede santrfüj edilmesi ilkesine dayan›r. Haz›rlanan bileflen, belli kimyasal
maddeler eklenerek belirli ›s›da gerkti¤inde
kullan›lmak üzere saklan›r. Haz›rlanma ve
saklama s›ras›nda kan ürün ve bileflenlerinin içerdi¤i hücre ve faktörlerin canl›l›¤›n›
ve ifllevlerini korumak, fiziksel ve kimyasal
de¤iflimi engellemek, bakteri ve virüs bulafl› azaltmak, hedeflenen amaçlard›r.

Vericiden al›nan kan›n p›ht›laflmas›n›
engellemek ve ifllevlerini korumak için, bu
amaçlara yönelik s›v›lardan yararlan›l›r.
P›ht›laflman›n önlenmesi için genellikle sitrat kullan›l›r. Her 100 ml kan için 14 ml
sitrat, kan ya da kan bileflenine eklenir.
Koruyucu s›v›larsa glukoz-dekstroz, adenin
ve fosfat içerir. Bu maddeler kan›n saklanmas› s›ras›nda alyuvar metabolizmas› için
gereklidir.
Türkiye’de en s›k kullan›lan koruyucu,
CPDA–1 (citrate-phosphate-dextose-adenine). Bu koruyucunun eklenmifl oldu¤u kan›n 1-6 0C’de bekleme süresi 35 gündür.
Kan ve kan ürünlerinde nakil süresi,
hastan›n klinik durumuna göre de¤iflir. Gerekti¤inde bir ünite birkaç dakika içsinde
verilebilir. Genelde önerilen, ifllemin toplam 1-3 saat içinde gerçeklefltirilmesi ve 4
saati geçmemesidir. Aç›lan ve kullan›lan
bir kan ürünün 24 saat içinde tüketilmesi
gerekir.
Daha uzun kullan›mda daima kirlenme
riski vard›r. Nakil sonucunda enfeksiyonlar›n bulaflma olas›l›¤›ndan baflka, ba¤›fl›kl›kla ilgili olan ve olmayan nakil reaksiyonlar› da söz konusudur.
Her türlü kan bilefleninin nakli s›ras›nda ya da hemen sonras›nda, belirgin bir
neden olmaks›z›n vücut ›s›s›n›n 1 oC’den
daha fazla artmas› durumu, “nakle ba¤l›
hemolitik olmayan atefl reaksiyonu” olarak
adland›r›l›r. Atefl reaksiyonu olan olgularda, nakil duraklat›larak hastaya atefl düflürücü verilir ve rahatlamas› sa¤lan›r, en geç
1 saat içinde de nakil yeniden bafllat›l›r.
Kan bileflenlerinin nakli sonucunda
alerjik reaksiyonlar da s›k rastlan›lan yan
etkilerdendir. Genellikle kan bileflenlerinde bulunan plazma proteinlerine karfl› geliflir.
En s›k ortaya ç›kan deri reaksiyonlar›
ürtiker ve damar ödemiyken, nadiren h›r›lt›l› solunum, nefes darl›¤›, yayg›n ürtiker,
g›rtlak ödemi, flok, kalp ritmi bozulmas›,
bilinç kayb› gibi daha a¤›r tablolarla da
karfl›lafl›labilir. Bunlar en hafif biçimiyle
bile ortaya ç›ksa hemen nakil durdurulmal› ve tedavi planlanmal›d›r. Bölgesel hafif
hasarlarda a¤›zdan antihistaminik verilmesi yeterliyken, ileri solunum s›k›nt›s› ve patolojilerinde salbutamol ve solunum yoluyla al›nan ya da damar içine verilen steroidler, hatta adrenalin (0,01 mg/kg) tedaviye eklenmelidir.
Kaynaklar
1) T Celkan. Kan ve kan ürünlerinin kullan›m› ve sorunlar.Eriflim
Tarihi: 20.06.2007 http://www.tpog.org.tr/pdf/hem_15.pdf
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