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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

T›p - Sa¤l›k

Fazla Say›da Ben, Yavafl Yafllanmaya m› ‹flaret?
Derisinde fazla say›da bene sahip
olanlar›n cilt kanserine yakalanma
olas›l›¤›, di¤er kiflilerden fazla olabilir;
ancak madalyonun bir yüzü daha var.
Kings College London araflt›rmac›lar›,
fazla say›da bene sahip kiflilerin,
yafllanma ve etkilerine karfl› koymada,
az bene sahip kiflilere k›yasla baflar›l›
olacaklar›na iliflkin önemli bulgular elde
ettiklerini duyuruyorlar.
Ço¤unlu¤u çocuklukta ortaya ç›kan ve

Yüksek Tansiyona
Bitter Çikolata
Süpermarket raflar›nda bütün albenileriyle duran cips paketlerine ço¤unlukla
a¤z›n›z›n suyu akarak bak›yor, sonra
da “zaten tad› güzel olan herfley zararl›” gibi bir genellemeyle yaflam›n›z birden karar›yorsa, Alman araflt›rmac›lar›n
size bir müjdesi var; her
gün yenecek küçük
miktarlardaki bitter
çikolatan›n, kilo

say›lar› kifliden kifliye de¤iflen benlerin
bir k›sm›n›n, orta yafltan bafllayarak
yavafl yavafl kayboldu¤unu biliyoruz.
(Daha sonra ortaya ç›kan benler de var
tabii.) Beyaz tenli insanlarda ortalama
ben say›s› 30; ama bunun 400’e bile
ç›kt›¤› oluyor. Ne bu say›sal fark›n
nedeni, ne de benlerin ifllevleri biliniyor.
Kings College araflt›rmac›lar›ysa,
benlerin yaflla birlikte kayboldu¤u
gerçe¤inden yola ç›karak, ben say›s›yla
al›m›na neden olmadan kan bas›nc›n›
düflürdü¤ünü söylüyorlar. Çikolata gibi
kakao bak›m›ndan zengin yiyeceklerin
kalp aç›s›ndan baz› avantajlar tafl›d›¤›
bilgisi yeni de¤il. Ancak sorun, bu yiyeceklerin içerdi¤i fleker, ya¤ ve kalorilerin, kolayl›kla avantaj› dezavantaja dönüfltürebilecek olmas›. Bu sorun yeni
çal›flmayla bertaraf edilmifl de¤il elbette. Ama en az›ndan anlafl›l›yor ki, düzenli olarak günde yaln›zca 30 kalorilik bitter çikolata yemek, herhangi bir
yan etki ortaya ç›karmaks›z›n kan bas›nc›n› düflürebiliyor. Bitter çikolatan›n
özelli¤i, beyaz çikolatada bulunmayan
ve sa¤l›k aç›s›ndan yararl› oldu¤u düflünülen kimyasallar (polifenoller) içermesi. Yafllar› 56-73 aras›nda de¤iflen
yüksek tansiyonlu kiflilerle yap›lan yeni
çal›flman›n sonuçlar›, önerilen miktarda
bitter çikolatay› düzenli olarak tüketenlerde 18 hafta sonunda büyük
tansiyon de¤erlerinin ortalama

hücre kromozomlar›ndaki telomer
uzunlu¤u aras›ndaki iliflkiyi
incelemifller. Telomerler, bütün
hücrelerde kromozom uçlar›nda yer
alan ve bu uçlar›n korunmas›,
kopyalanmas› ve sa¤lamlaflt›r›lmas›nda
yard›mc› ifllev gören DNA y›¤›nlar›; t›pk›
ayakkab› ba¤lar›n›n uçlar›nda yer alan
plastik parçalar gibi. Bilim dünyas›n›n
ilgisini uzun süredir çeken bir
özellikleri de, yaflla birlikte k›salmalar›.
‹kizlerle yap›lan ve 1800 çocu¤u
kapsayan çal›flma sonuçlar›na göre, ben
say›s› 100’ün üzerinde olan kiflilerde
telomerler, say›n›n 25’in alt›nda oldu¤u
kiflilere göre daha uzun. Ekibin lideri
Veronque Bataille’a göre, “sonuçlar çok
heyecan verici. Çünkü ilk kez, ben
say›s› fazla olan ve cilt kanseri
bak›m›ndan di¤erlerinden daha yüksek
risk grubunda bulunan kiflilerin, bir
yandan da yafllanma h›z› bak›m›ndan
avantajl› oldu¤unu görüyoruz.” Bu,
kalp hastal›klar› ya da kemik erimesi
gibi yafllanmaya ba¤l› hastal›klara
yakalanma oran›n›n da düflük
olabilece¤i anlam›na geliyor.
Ancak elbette, bundan emin olmak için
daha fazla say›da araflt›rmaya
gereksinim var.
BBC News, 11 Temmuz 2007

0,4; küçük tansiyon de¤erlerininse 0,2
kadar düfltü¤ünü gösteriyor. “Belki
çok büyük bir düflüfl de¤il” diyor araflt›rmac›lar; “ancak popülasyon baz›nda
düflünüldü¤ünde, bu düflüflü herkesin
yaflamas›, istatistik olarak kalp-damar
hastal›klar› sonucu gerçekleflen ölüm
oran›n›n % 5 azalmas› demek.” Araflt›rmac›lar, yine de ölçüyü kaç›rmama gereklili¤i konusunda uyar›da bulunuyor,
ayr›ca bu etkinin tek bafl›na hiç birfley
ifade etmeyece¤ini, sonucun yaflam biçimiyle de yak›n iliflkide oldu¤unu vurguluyorlar. Sonuçta, araflt›rman›n özü
“ye yiyebildi¤in kadar” de¤il. Sonuçlara fazla sevindiyseniz de hemen belirtelim, önerilen ‘doz’, yani yaklafl›k 30 kaloriye karfl›l›k geleni, alt taraf› 7 gram!
Art›k ikiye mi bölersiniz, üçe mi, size
kalm›fl...
Scientific American.com, 3 Temmuz 2007

