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Biyolo jik Sa vaﬂ
‹ngilizlerin yüzy›llar önce Kuzey Amerika'daki
yerlileri öldürmek için kulland›klar› yöntemler ﬂimdi teknolojinin de geliﬂmesiyle önemli bir tehlike
haline geldi. Son y›llardaki en büyük korku "antraks basili". ﬁarbon hastal›¤›na yol açan bu bakteri, hayvanlardan a¤›z, nefes veya dokunma yoluyla
al›nabiliyor. Antraks basili üremek için gerekli ﬂartlar› bulamad›¤›nda, sporlar oluﬂturarak y›llarca
canl› kalabiliyor. Antraks, vücuda girdikten sonra
h›zla ça¤al›yor ve hücreleri parçalayarak öldürüyor.
Bir insan› öldürmek için, nefes yoluyla al›nan
2500-5000 antraks sporu yeterli. Antraks, akci¤erlerde kanama, lenf bezeciklerinde ﬂiﬂme, nefes darl›¤› yaparak kiﬂiyi öldürüyor. Kokusuz aerosol formunda haz›rlanabilen bu bakteri, havaya yay›ld›¤›nda kilometrelerce mesafe kat edebiliyor. Aerosol
formu havaya yay›ld›¤›nda, sadece aç›k havadaki
insanlar de¤il evlerdeki kiﬂiler de risk alt›nda. Antraks'a karﬂ› aﬂ› geliﬂtirme çal›ﬂmalar› devam ediyor. Halen ABD'de antraks aﬂ›s› mevcut, ancak üretimi s›n›rl› oldu¤u için risk alt›ndaki askeri personel ve özel timler aﬂ›lan›yor. Hastal›¤a yakaland›ktan sonra tedavisinde "siprofloksasin" gibi kinolon
grubu antibiyotikler etkili. Tedavide kullan›labilecek di¤er ilaçlar aras›nda amoksisilin, kloranfenikol, vankomisin ve sefalosporinler.
Son y›llarda korkulan bir di¤er biyolojik silah çiçek hastal›¤›na yol açan "orthopox" virüsü. Bu virüs
çok karmaﬂ›k genetik yap›ya sahip bir DNA virüsü.
Bu virüs, a¤›z ve nefes yoluyla insandan insana h›zla yay›l›yor. Virüsle temas edildikten 7-8 gün sonra
hastal›k baﬂl›yor. Yüksek ateﬂ, halsizlik, baﬂ ve kar›n
a¤r›s›, hastal›¤›n belirtileri aras›nda. Bu virüs, vücutta derin yaralar oluﬂturuyor. Çiçek virüsü, ileri aﬂamalarda kanamalara ve ölüme yol aç›yor. Bir çok ülkede bu virüs y›llard›r görülmedi¤i için aﬂ›lama yap›lm›yor. Aﬂ›lanmam›ﬂ kiﬂiler bu virüsle karﬂ›laﬂt›¤›nda
ölüm riski %30. Bu virüs silah olarak ilk defa 175467 y›llar› aras›nda ‹ngilizler taraf›ndan kullan›ld›. Çiçek virüsü bulaﬂt›r›lm›ﬂ battaniyelerin yerlilere da¤›t›lmas› kabilelerin yar›s›n›n ölümüne yol açt›.

Bu virüsle temas edildikten sonra en erken
dönemde koruyucu immünglobulin yap›lmas›
öneriliyor. Ayr›ca "cidofovir" denen anti-viral ilaç
virüsle temastan sonra en geç 1-2 gün içerisinde
verildi¤inde DNA sentezini engelleyerek virüsün
ço¤almas›n› önlüyor. Çiçek aﬂ›s› az miktarlarda
da olsa devletlerin elinde bulunuyor. Aﬂ›, virüsle
temas etmesi beklenen yüksek risk grubu olan

Bellek Güçlendirme
Bilgilerin beyindeki sinir hücrelerine yüklenmesine "ö¤renme", yüklenen bilginin yerleﬂti¤i yerden
ça¤r›lmas›na da "hat›rlama" deniliyor. Bellek ise bilginin depolanabilmesi ve bilginin depodan ça¤r›labilmesi, yani hem ö¤renme hem de hat›rlama için
gerekli unsur. Haf›za, hayatta kalabilmek için en gerekli becerilerden biri. Bir canl›da bellek olmad›¤›nda veya zay›fsa ö¤renmek mümkün olmuyor. Ö¤renmek ve hat›rlamak da hayatta kalman›n ve yaﬂaman›n temeli. Belle¤i olmad›¤› veya çok zay›f oldu¤u düﬂünülen canl›lar çok kolay av olabiliyorlar. Örne¤in, oltan›n kendisini avlamak için düzenlenmiﬂ
oldu¤unu birkaç dakikadan daha uzun süre akl›nda
tutamayan bal›klar fazla uzun yaﬂam›yorlar.
Belle¤in ilk bileﬂkesi ö¤renme. Bilgiler ilk olarak duyular yoluyla d›ﬂ dünyadan al›n›yor. Gözlerden resim, kulaklardan ses, burundan koku, dilden
tat ve ciltten dokunsal mesajlar al›n›yor. Organlarca alg›lanan bu sinyaller, elektrik uyar›s›na dönüﬂtürülerek çok karmaﬂ›k sinir a¤lar›yla beyne iletiliyor. Tüm bu mesajlar elektriksel olarak önce
"çok k›sa süreli" haf›zam›zda toplan›yor. Bu alanda henüz elektrik sinyali olan bilgi 20 saniye kadar
bekleyebiliyor. Bu süre sonunda bu alan boﬂalt›l›yor ve yerlerine aral›ks›z olarak yeni mesajlar geliyor. "K›sa süreli" haf›zaya geçen bilgiyse elektrokimyasal de¤iﬂimlere yol açarak korunuyor. Bilginin bu alandaki yaﬂam› 20 dakika ile 1 gün aras›nda de¤iﬂiyor. E¤er bilgi yeterince s›k veya gerekti¤i kadar tekrar edilirse veya ö¤renilirken çok yo¤un bir enerjiyle yüklenirse, bu bilgi uzun süreli
belle¤e yerleﬂiyor. Bu tür bilgiler beyin hücrelerinde, yani nöronlarda kal›c› kimyasal de¤iﬂikliklere
yol aç›yor ve nöronlar yaﬂad›¤› sürece korunuyor.
Beynimiz her dakika milyonlarca kimyasal iﬂlem yap›yor. Tüm bu iﬂlemler için çok miktarda glikoz, oksijen ve baz› enzimleri kullan›yor. Vücudu-

kiﬂilere, örne¤in savaﬂa giden askeri personele
veya bu hastalar› tedavi eden sa¤l›k personeline
yap›l›yor.
Biyolojik savaﬂ halinde al›nacak tedbirler ve
kullan›lacak tedaviler sürekli geliﬂtiriliyor. Her
türlü teknolojik geliﬂmeye ra¤men yine de biyolojik silahlarla savaﬂman›n en önemli, yolu herhalde içimizdeki canavar› öldürmek.
muzun tüketti¤i oksijenin ve enerjinin önemli bir
bölümünü beynimiz kullan›yor. Bu gereksinimleri
zaman›nda ve tam olarak sa¤layamad›¤›m›zda beynimiz fonksiyonlar›n› sa¤l›kl› gerçekleﬂtiremiyor.
Bu durumlarda düﬂünebilme yetene¤imiz olumsuz
etkilendi¤i kadar, ald›¤›m›z bilgilerin haf›zada yerleﬂme süreci de olumsuz etkileniyor. Sa¤l›ks›z beslenmek, düzensiz uyumak, aﬂ›r› yorgunluk veya
tam aksine çok durgun yaﬂamak en belirgin bellek
düﬂmanlar› aras›nda yer al›yor. Son y›llarda, bellek
güçlendirme yöntemleri ve haf›zay› destekleyen
ilaçlar üzerinde bir çok çal›ﬂma yap›l›yor. Bir bitki
özünden elde edilen "Vinposetin" adl› ilac›n haf›zay› güçlendirdi¤i düﬂünülüyor. Bu ilaç beyin kan ak›m›n› ve nöronlar›n oksijen kullanma kapasitesini
art›r›yor. Son y›llarda üzerinde çal›ﬂ›lan di¤er bir
ilaçsa, "Ginkgo Biloba". Bu ilaç glikosid ve lakton
moleküllerini içeriyor. Nöronlar aras›nda iletiyi
sa¤layan mesajc› moleküllerin salg›lan›m›n› ve beyindeki k›lcal damarlardaki kan ak›m›n› art›r›yor.
Ginkgo biloba, bellek kayb› ve dikkat bozuklu¤unda kullan›l›yor. Dekosaheksanoik asit (DHA) haf›zay› güçlendiren di¤er bir ilaç. Bir omega 3 ya¤ asidi olan DHA beyinde hücreler aras›nda ve hücre
içerisindeki enerji üretim merkezi olan mitokondrilerde bulunuyor. "Dimetilasetilatinol" (DMAE) denilen di¤er ilaçsa beyinde kolin adl› maddenin yap›m›n› art›rarak haf›zay› güçlendiriyor ve ö¤renmeyi geliﬂtiriyor. Özellikle dikkat bozuklu¤u ve ö¤renme zorlu¤u olan hiperaktif kiﬂilerde yarar› olabiliyor. Vitaminlerin de bellek üzerinde olumlu etkileri var. Örne¤in, C ve E vitaminleri, beyin hücrelerini kimyasal reaksiyonlar s›ras›nda oluﬂan zararl›
at›k maddelere karﬂ› koruyor. Böylece beyin hasar›n› azaltarak haf›zay› güçlendiriyor. Son y›llarda
geliﬂtirlen bir çok ilaca ra¤men haf›zay› koruman›n
ve artt›rman›n en önemli yollar› dengeli beslenme,
aﬂ›r› stres ve yorgunluktan uzak durmak ve beynimizi düzenli olarak çal›ﬂt›rmak.

Vizite Ücretsizdir!..
FMF(ailevi akdeniz atesi)rahatsizligi ile ilgili bilgi almak
istiyorum.tedavi edilmedigi taktirde bobrek yetmezl›g›ne yol
açarm›?
Ailevi Akdeniz Ateﬂi (Familial Mediterranean Fever-FMF)
ailesel geçiﬂli bir hastal›k. Hiﬂiler hastal›¤a yakalanmadan taﬂ›yabiliyor ve bu geni taﬂ›yan kiﬂiyle evlendi¤inde çocu¤unda
%25 olas›l›kla FMF olabiliyor. Türkiye, K›br›s, ‹srail'de s›k
görülmekte. Hastal›k genellikle Akdeniz Anemisi ile kar›ﬂt›r›lmas›na ra¤men bu hastal›kla herhangi bir iliﬂkisi yok. FMF
genellikle çocuk yaﬂlar›nda (5-15) baﬂl›yor. Sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte, FMF hastal›¤›na "Marenostrin" adl› proteini kodlayan ve 16. kromozomun k›sa kolunda bulunan MEFVgenindeki üç mutasyonun sebep oldu¤u düﬂünülüyor. Muayene ve atak s›ras›nda yap›lan baz› tahliller teﬂhiste
önemli. MEFV geni PCR ile ço¤alt›larak yap›lan mutasyon incelemesi hastal›¤› %95 oran›nda tespit ediyor. Hastal›k 2448 saat süren ataklar halinde geliyor. Hastal›¤›n belirtileri
aras›nda kar›n a¤r›s›, ateﬂ, eklem yerlerinde a¤r›, ﬂiddetli kas

a¤r›lar›, bacaklar›n ön yüzü veya ayak bile¤i civar›nda oluﬂan
k›zar›kl›klar say›labilir. Bu hastal›k için özel bir laboratuvar
yöntemi yok. Kanda sedimentasyon, CRP, fibronojen, ve beyaz kan hücrelerinin ataklar esnas›nda yükselip, kriz geçtikten sonra normale dönmesi teﬂhise yard›mc› oluyor. Bu hastal›¤›n en korkulan yönü "amiloidoz" denilen bir hastal›¤a
yol açabilmesi. Amiloid tüm vücut damarlar›n› bozarak böbrekleri etkileyebiliyor ve böbrek yetmezli¤i"ne yol açabiliyor.
Bu nedenle hastal›¤›n ciddi olarak takip ve tedavi edilmesi
gerekiyor. Hastal›¤›n tedavisinde kolﬂisin isimli ilaç kullan›l›yor. Bu ilaç hastal›¤› tam yok edemeyece¤i için kolﬂisin'in sürekli kullan›lmas› gerekiyor. Kolﬂisin, a¤r› kesici bir ilaç de¤il. Esas olarak amiloidoz oluﬂumunu engelliyor. Yan etkileri aras›nda ishal, saç dökülmesi, kanda lökosit veya trombositlerde azalma görülebiliyor. FMF hastalar›n›n yak›n doktor
kontrolünde olmalar› ve periyodik aral›klarla (6 ayda bir kez)
CRP, sedimentasyon, lökosit, kan say›m› ve tam idrar tahlili
yapt›rmalar› gerekiyor.

Göz tansiyonu nedir,neden önemlidir?
Glokom denilen göz tansiyonu, göz içi bas›nc›n›n
yüksek olmas›na ba¤l› olarak, görmeyi sa¤layan retina
tabakas›ndaki atardamarlar›n bask› alt›nda kalarak bu
hücreleri besleyememesidir. Buna ba¤l› olarak retina tabakas›ndaki hücreler ölür ve körlükle sonuçlan›r. Göz
tansiyonunun de¤iﬂik türleri var. En s›k görülen tipi aç›k
aç›l› glokom. Çok sinsi seyreden bu tip körlü¤e yol açabiliyor. Göz d›ﬂar›dan tamamen normal görülür. ﬁeker ve
yüksek tansiyon hastalar›, ailesinde glokom olanalar, sigara içenler, ileri derece miyopu olanlar yüksek risk grubu. Özellikle bu kiﬂilerin senede bir kez göz bas›nçlar›n›
ölçtürmesi tavsiye ediliyor. Hastal›k genellikle göz tansiyonunun ölçülmesi, görme alan› ve gözdibi muayenesi ile
teﬂhis ediliyor. Tedavisinde göz damlalar› kullan›labiliyor. Baz› vakalarda lazer tedavisi faydal› olabiliyor. Bu
tedavilere yan›t al›namad›¤› durumlarda aç›k ameliyat yap›labiliyor.
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