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UYUM SAĞLAMAK MI,
AYKIRI OLMAK MI?
Herkes gibi olmak iyi bir şey mi? Farklı
olmak desteklenmeli mi, kösteklenmeli
mi? Kimin, ne zaman, nerede sorduğuna
göre bu soruların cevapları değişebilir
mi?

Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.
Senaryo ve işleyişe bakıldığında tam bir
Kore yapımı ve etkileyici.

Bana sorarsanız uyumlu olmak, farklı
olmaktan çok daha kolay ve risksiz ama
iyi bir şey mi? Konuma ve kimliğe göre
değişir. Psychology Today dergisinde
yayımlanan bir araştırmaya göre;
başkalarının fikirlerini kabul ettiğimizde
beynimizdeki ödüllendirme merkezleri
aktive oluyor ve bu kabullenme
benimsenerek beynin hafızadan sorumlu
bölümünde kalıcı değişikliklere sebep
oluyor. Buradan şuraya bağlayacağım:
Squid Game.

Dizinin ana fikri “uyumlu birey”
oluşturmak olsa gerek. Mantık şu:
“Kazanan hepsini alır. Kaybeden ise
her şeyini kaybeder. Oyunda bir ikinci
olmaz”. Bu çoğunluğun hayatı kısaca,
“Çalış-borç öde ve öl” diye özetlenebilir.
Oyunda Seong Gi-hun yani oyuncu 456,
istemese de sisteme uyum sağlamak
zorunda kalan çoğunluğu temsil ediyor.
Daha fazla spoiler vermeden bitireyim.
Yönetmen Hwang Dong-hyuk finalde
karamsarlık yaymak da istememiş. Yani
“Durum ne kadar kötü olsa da siz enseyi
karartmayın” mesajı vermiş.

Netflix’in en çok izlenen listelerinde
zirveye yerleşerek dünyayı kasıp
kavuran Squid Game. Bilmeyenler için
özet geçeyim: Dizi, borca batmış ve
çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe
6 oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık
ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla;
kanlı bir hayatta kalma yarışmasının
cazibesine kapılmasının hikayesini
anlatıyor. Ancak tek bir sorun var:

Eski bir televizyoncu olarak söylemeliyim
ki; filmler ve diziler dikkatimizi dağıtarak
bizi toplumsal gerçekliğimizle ilgili asıl
sorunlardan uzaklaştırıyor. İzlediklerimiz
sanıldığı kadar hafif kurgular değil.
Mutlaka zihinde bir etki bırakıyor. Yeni
duygular oluşturuyor ve aklımızda bazı
kapıları açarken bazılarının daima kapalı
kalmasını sağlıyor. Hatta günlük hayatı
bile etkiliyor. Konuyu başta bahsettiğim
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olaya getireceğim: Yapımlardaki
karakterleri yaşama katıyoruz ve uyum
sağlayabilmeyi başarı kabul ediyoruz.
Her şeyi bir kenara bırakalım şimdi.
Siz bir karar aşamasında yol ayrımına
düştüğünüzde, diğerleri ile aynı fikirde
olmadığınızda ne yapıyorsunuz?
Ben mi? Önce benzer düşünenlerin
desteğini alırım. Kendimden daha
yüksek statüdeki insanların fikrini
önemserim ama etkisinde kalmam.
Karşımdakini ikna edebilmek için
kurşunlarımı boşa harcamam. Bence
ne zaman farklı olunması ve ne zaman
gruba uyulması gerektiğini bilmekten
geçiyor tüm mesele.
Size tavsiyem mi? İnandığınız, doğruluk
veya yanlışlıklarıyla ilgili güçlü görüşlere
sahip olduğunuz konularda karşı
durmayı bilin. Akıllı bir şekilde aykırı
olacaksanız olun, yoksa boşuna o suda
boğulmayın.
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GIDA

Prof. Dr. Kadir HALKMAN
Ankara Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

GIDA GÜVENLİĞİNDE BİR İLERİ
ADIM DAHA: ÇEVRESEL İZLEME
Merhaba,
Endüstriyel olarak üretilen gıdalar için
kalite güvenliğinin sağlanmasında yıllar
içinde çok büyük değişiklikler oldu. Çok
öncesinde tüm ülkelerde devlet kötü polis
idi ve sanayi üretiminde hata arıyor ve
yakaladığında büyük cezalar veriyordu.
Sonrasında gelişmiş ülkelerde devlet, iyi
polis oldu ve hata aramak yerine bulunursa
hatanın giderilmesi ve tekrarlanmaması için
yol gösterici oldu. Böylece gıda işletmeleri
son ürün ağırlıklı olan kontrollerini
hammadde, yardımcı maddeler ve işletmeye
yoğunlaştırdılar ve son ürün kontrolünün
önemi giderek azaldı, çünkü bu kontroller
ile son üründe hedeflenen kalite zaten
sağlanıyordu. Bu aşamada son ürün
kontrolleri sıfırlanmadı, sadece öncesine
göre önemi azaldı. Laboratuvarlardaki
“Kalite Kontrol” tabelaları, “Kalite Güvence”
olarak değiştirildi.
Kuşkusuz bu değişimde, ABD kaynaklı
HACCP ve bunun Avrupa Birliği versiyonu
olan ISO 22000 standardı çok büyük olumlu
etki yaptı.
Hiç unutmam, çok yaklaşık 45 yıl öncesinde
bir gıda fabrikası beni davet etti. “Kadir,
ihracat yapacağımız ülkeden teknik bir
heyet fabrikamızı denetleyecek. Onlardan
önce sen gel, fabrikayı tam olarak denetle.
İşletme körlüğü diye bir şeyi biliyorsun,
bizim gözümüzden kaçan bir şey var ise
önce sen bul” dediler. 1 hafta izin aldım.
Tesadüfen, mesleğimizin duayeni bir
büyüğümüz ile karşılaştım ve “ağabey,
durum böyle. Tavsiye edeceğin neler var?”
diye sordum ve anında fırçayı yedim.
“Ne 1 haftası Kadir, sadece 4 dakika
yeter. Patronun değil işçilerin kullandığı
helayı denetle. İşletmenin aynası, işçilerin
kullandığı heladır. Helalar temiz ise
işletmede yeterli hijyen vardır, değil ise ne
yapsan gerekli hijyeni sağlayamazsın”.
Meğerse bu kadar basitmiş. Danışmanlığını
yaptığım, bir şekilde denetlediğim her gıda
işletmesinde bu aynayı çok net bir şekilde
gördüm. Yıllar içinde kaliteye önem veren
işletmelerde, işçilerin kullandığı helaların
giderek temiz hatta çok temiz olduğunu
görmek ayrı bir mutluluk oldu.
Gıda işletmelerine, başta tarım kökenli
hammadde kullanımına bağlı olarak çok
sayıda mikroorganizma girer. Bunların
içinde doğal olarak çok yüksek patojenite
gösterenler de olabilir. Sorun değil,
gıda işletmelerinin ana hedeflerinden
birisi mikrobiyolojik açıdan güvenli gıda
üretmektir.
Gıda mikrobiyolojisi, gıdalarda sadece

istenmeyen mikroorganizmalarla ilgilenir.
Temel amaç, bunları öldürmek (ısıl işlem,
ışınlama vb.), gelişmelerini tümüyle
durdurmak (dondurmak, tam kurutmak vb.)
ve gelişmelerini yavaşlatmaktır (soğutmak,
yarı kurutmak vb.). Kuşkusuz üretilen gıda
çeşidine göre gıda koruma yöntemi farklıdır.
Yoğurt, peynir, kefir, boza vb.
onlarca fermente gıda üretiminde
mikroorganizmalardan yararlanılır. Ancak,
bu üretimler gıda mikrobiyolojisi değil
endüstriyel mikrobiyoloji (fermantasyon
mikrobiyolojisi) konusudur. Gıda
mikrobiyolojisinde biz, gıdalardaki
mikroorganizmaların ölüm kinetiği ile
ilgilenirken fermantasyon mikrobiyologları
mikroorganizmaların gelişme kinetiği ile
ilgilenir.
Başta hammadde olmak üzere gıdalarda
bulunan mikroorganizmalar, patojenler
ve saprofitler olarak 2 gruba ayrılabilir.
Patojenler, hastalık yapanlardır. Hastalık
yapmak, tür ve sayı ile doğrudan ilişkilidir.
Örneğin, akrep sokması insanda çok ciddi
hastalığa hatta ölüme neden olur, ama
sivrisinek sokmasının çok ciddi hastalık
hatta ölüme yol açması için binlerce
sivrisinek sokması gerekir. Biyolojideki
genel kuralların tümü mikrobiyoloji için de
geçerlidir.
Saprofitler, gıdalarda gelişerek gıdaların
bozulmasına yol açanlardır. Bunlar
belirli bir sayıya eriştiklerinde gıdalarda
ekşime, kokuşma vb. istenmeyen duyusal
değişmelere yol açarlar. Yine gıda çeşidine
göre farklı saprofitler farklı şekillerde sorun
çıkartırlar. Örneğin, ozmofilik mayalar
pekmez ve reçel üreticileri için korkulu rüya
iken salça işletmelerinde laktobasiller en
ciddi sorunlardan birisidir.
Amaca göre aynı mikroorganizma türü,
kimi gıda işletmesinde yararlı iken başka
işletmede sorun olur. Bu, gıda mikrobiyolojisi
ve endüstriyel mikrobiyolojinin farkıdır.
Amaç, küflü rokfor peyniri üretmek ise bu
küfün peynirde gelişmesi desteklenir ama
amaç Beyaz peynir üretmekse bu küfün
peynirde bulunması sorundur. Bu konuda
pek çok örnek verilebilir. Salçaya bulaşan
Lactobacillus plantarum salçayı bozar, ama
amaç turşu, boza, tarhana yapmak ise bu
bakteri yararlıdır vb.
Her ne kadar HACCP esaslı programların
uygulanmaya başlanması ile endüstriyel
gıda üretiminde özellikle mikrobiyolojik
sorunlar, yok denecek kadar azaltılmış
olsa bile tam olarak sıfırlanamamıştır ve
sıfırlanamaz. Biyolojik işlemlerde %0 ve
%100 yoktur, sadece bu şekilde kabul edilir.
Son zamanlarda başta ABD olmak üzere

özellikle sabotajlara karşı Gıda Savunması
(Food Defence) programı uygulanmaktadır.
Endüstriyel gıda üretiminde mikrobiyolojik
güvenliğin sağlanması amacıyla oluşturulan
yeni bir uygulama “Çevresel İzleme”
programıdır. Bu program uyarınca
hammadde, ambalaj ve diğer yardımcı
maddeler, işletmede kullanılan su gibi
“zaten” kontrol altında tutulan potansiyel
suçlulara ilaveten, gıda üretim alanlarında
dış çevreden bulaşabilecek diğer potansiyel
suçlu mikroorganizmaların da denetim altına
alınır.
Bu program, asıl olarak dondurulmuş
meyve ve sebze, bitkisel çaylar, baharat,
peynirler, geleneksel sucuk vb. son üründe
mikroorganizma indirgemeye yönelik bir
uygulama olmayan gıda işletmeleri için
önemlidir, ancak genel olarak steril olmayan
gıda üreten tüm işletmelere uygulanır. Gıda
çeşidine göre her işletmenin uygulayacağı
ve yöneteceği çevresel izleme programı
farklıdır.
Her gıda işletmesi ürettiği ürüne göre
hangi patojenleri ya da indikatör
mikroorganizmaları çevresel izleme
programında kontrol edeceğini gıda
maddeleri tüzüğüne ve kendi iç kalite
programına göre belirler. Kuşkusuz, ihraç
ürünlerde ithalatçı ülkenin standartlarına
ya da taleplerine göre farklı bölgelerden
farklı mikrobiyolojik numunelerin alınması
da söz konusu olabilir. Bilindiği gibi en tipik
indikatör bakteri E. coli olup doğrudan fekal
bulaş göstergesidir.
HACCP uygulamasındaki kritik kontrol
noktaları ve kontrol noktaları seçiminde
olduğu gibi çevresel izlemede de aynı çeşit
gıda üreten işletmeler için evrensel ya da
ülkesel boyutta aynı örnekleme alanları ve
mikroorganizmalar yoktur. Örneğin, klasik/
standart beyaz peynir üreten iki işletme için
tüm üretim koşulları aynı değildir/ olamaz.
Son üründe mikroorganizma indirgemeye
yönelik bir uygulama yapmayan tüm
işletmeler, kendi üretim koşullarına göre
çevresel izleme programlarını oluşturarak
bitmiş üründe mikrobiyolojik güvenliği bir
adım daha ileri götürmelidirler.
Programın esası, gıdanın üretildiği
çevrede (ortamda) risklere göre 4 zon
(bölge) oluşturmaktır. Ancak, zonların
belirlenmesinde “4 zon” kesin değildir
işletmenin özelliğine göre 2 ya da 3 zon da
olabilir. Yaygın kullanımda 4 zon vardır.
Zon 1: En kritik olandır. Ürünle doğrudan
temas eden yüzeylerdir. Ambalajın iç
yüzeyi, ürün doğrama, değirmenler, taşıma

bantları, kaşar peyniri olgunlaştırma
odaları, dondurucu yüzeyleri, beyaz peynir
üretiminde kullanılan tekneler, cendere
bezleri ve baskıda kullanılan ağırlıklar,
beyaz peynirde elle yapılan ambalajlamada
çalışanların elleri, piliçte ileri işlem
tezgâhları, kesme tahtaları ve bıçaklara
bu zon için örnek verilebilir. Her ne kadar
yüzey değilse de işletme havasındaki
mikroorganizma yükü de zon 1 içinde
değerlendirilir.
Zon 2: Birinci zona yakın, ancak ürünle
doğrudan temas etmeyen yüzeylerdir. Bu
zondaki yüzeylerden dolaylı olarak ürünle
temas olabilir. Örneğin, kontrol panelleri,
dolum makineleri dâhil cihazların dış
yüzeyleri, tuvaletlerdeki musluk başları ve
kapı kolları.
Zon 3: Birinci zondan uzak, ancak dolaylı
olarak ürünle temas edebilme potansiyeli
düşük olan yüzeylerdir. Üretim bölümündeki
zemin, duvarlar, ambalajlama öncesinde
kullanılan her türlü taşıma sistemi bu zon
için verilebilecek örneklerdir.
Zon 4: Birinci zondan en uzak olan
yüzeylerdir. Bu yüzeylerin ürün ile temas
etme olasılığı çok düşüktür. Örneğin, ofisler,
çalışanların soyunma odaları, yemekhane,
varsa duyusal test alanı, laboratuvar
tezgâhları.
Doğal olarak zon 1, en sıklıkla (örneğin her
hafta) kontrol edilecek iken zon 4 en seyrek
(örneğin yılda iki kez) kontrol edilir.
Çevresel izleme programı, öncelikle
patojenleri ilgilendirir, ancak üründe
bozulma yapıp ekonomik kayıplara yol açan
mikroorganizmalar da izlenebilir. Örneğin
reçel ve pekmez gibi şekerli ürünlere
maya ile salçaya laktobasil bulaşması
halk sağlığını ilgilendirmez, ancak önemli
ekonomik kayıplara yol açabilir. Dolayısıyla
steril olmayan gıda üreten her gıda
işletmesinin, çevresel izleme programını
uygulaması yararlıdır.
Sebze konserveleri gibi steril ürün üreten
işletmelerde ise bu programın uygulanması,
ileride oluşabilecek sorunların önceden
bertaraf edilmesi için yararlıdır.
Üretim yapılan alanlarda çevresel izleme,
sadece bir izleme programı değildir. İşletme
tarafından belirlenen limitlerin aşılması
durumunda ivedilikle düzeltici/önleyici
faaliyet uygulamasına geçilerek riskin
azaltılması yoluna gidilir.
Sevgiyle,
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BESLENME

KİLO VERMEYE
DEVAM ETMEK İÇİN
BİLMENİZ GEREKENLER

Uzman Diyetisyen
Şenol YILDIZ
Ağırlık kaybetmeye karar vererek diyetisyen
ile görüşmeye başladınız. Diyetisyeniniz
metabolizma hızınızı, aktivite düzeyinizi
ve yaşam biçiminizi gözeterek sizin için
beslenme ve sağlıklı yaşam programı
oluşturdu.
Bu programı elinizden geldiğince
uygulamaya başladınız. Kontrollerinizi
aksatmadan diyetisyen ziyaretlerinizi
gerçekleştirdiniz. Hedeflediğiniz ağırlığa
adım adım yaklaşıyorsunuz. Ancak o da
ne? Tam da hedeflediğiniz ağırlığa ulaşmak
üzereyken ağırlığınız sabit kalmaya başladı!
Tartının ibresi adeta kıpırdamıyor, bozuldu
mu ne? Hayır, tartınız bozulmadı. Vücut
ağırlığınız plato evresine girdi.
Coğrafi olarak çevresine göre yüksekte
kalmış düzlüklere plato ismi veriliyor. Ağırlık
kaybında plato evresi adını bu coğrafi
şekilden alıyor.
Kas dokusu kalori yakabilme düzeyinizi
yani metabolizma hızınızı yüksek tutmanızı
sağlıyor. Ağırlık kaybederken yağ ile
birlikte makul miktarda kas dokusu da
kaybettiğinizden metabolizma hızınız
peyderpey yavaşlayacaktır. Bu nedenle
kalori yakabilme düzeyiniz azalacak ve
daha fazla ağırlık kaybetmeniz önlenecektir.
Artık aynı miktarda kalori alsanız ya da
benzer fiziksel aktiviteleri yapsanız dahi

ağırlık kaybınız olmayacak. Bu durum
harcadığınız kalori ile aldığınız kalorinin eşit
olmasına bağlı olarak gerçekleşen platodan
kaynaklanıyor. Platoya girmeniz nedeniyle
ağırlık kaybınız durdu diye eski beslenme
alışkanlıklarınıza geri dönmeyin (diyeti
bırakmayın). Bu ipuçları ağırlık kaybetmeye
devam etmenize yardımcı olabilir:

7.

1.

8.

2.

Besin günlüğü tutun. Böylece
beslenme ve fiziksel aktivite rutininizi
görerek davranışlarınızı düzenleme
fırsatınız olacak.
1200 Kcal’nin altına düşmemek
koşuluyla aldığınız kalori miktarını
azaltmaya yönelik olarak
diyetisyeninizle görüşün.

3.

Diyet kaçamaklarınızı gözden geçirin.

4.

Aldığınız posa miktarını artırın. Posa
hem tok kalma sürenizi artıracak hem
de tükettiğiniz besinlerin daha az
emilmesini sağlayarak daha az kalori
almanıza neden olacaktır.

5.

6.

Ne kadar su içiyorsunuz? Daha fazla
sıvı almak için mobil uygulamalar
kullanabilir ya da alarm kurabilirsiniz.
Proteinler metabolizmayı yağlardan
ve karbonhidratlardan daha fazla
hızlandırıyor. Diyetisyeninize danışarak
protein alımınızı artırabilirsiniz.

9.

Vitamin, mineral ve antioksidan
bileşenlerce zengin olmasına karşın
düşük kalori içeren sebzeleri ana
öğünlerinizin tamamına ekleyin.
Kahvaltıda yeşil yapraklı sebzeler,
öğle öğününde karışık renkli salata
ve akşam öğününde sebze yemeği
tüketerek plato evresini aşabilirsiniz.
Alkol tüketerek ağırlık kaybı sürecinizi
sabote ediyor olabilirsiniz. Boş
kalori kaynağı olan alkollü içecekler
hem iştah açıyor hem de karın
yağlanmasına neden olabiliyor.
Egzersiz planınızı gözden geçirin.
Ağırlık antrenmanlarınızı yoğunlaştırın,
kardiyolarınızın süresini uzatın
ve yüksek yoğunluklu interval
antrenmanı (HIIT) egzersiz planınıza
dahil edin.

10. Egzersiz öncesinde, sırasında ve
sonrasında nasıl beslendiğinizi
gözlemleyin. Spor beslenmesi
konusunda diyetisyeninizden görüş
alın.

tepkileri düzenlerken iştahı etkileyerek
karın yağlanmasına neden olabiliyor.
Stresinizi yönetme konusunda
zorlanıyorsanız psikoloğunuzla
görüşün.
Motivasyonunuzu koruyun. Platonun sizi
öfkelendirmesine, cesaretinizi kırmasına
ve oturtmak için bin bir emek verdiğiniz
sağlıklı yaşam biçiminizi manipüle
etmesine izin vermeyin.
Aldığınız kalori miktarını daha fazla
azaltamıyorsanız ya da fiziksel aktivitenizi
artıramıyorsanız ağırlık kaybetme hedefinizi
tekrar gözden geçirin. Kaybettiğiniz her
bir kilogramın kıymetini bilin. Belki de
ulaşmaya çalıştığınız sayı sizin için gerçekçi
bir hedef değildir. Sadece tartıdaki sayılara
odaklanmak yerine bugün kendinizi
nasıl hissettiğinize, beslenmenizde neleri
düzeltebileceğinize, fiziksel aktivitenizi
artırmak adına neler yapabileceğinize
odaklanın.

11. Ağırlık kaybını ve genel sağlığı
desteklemek için her gece 7-8 saat
uyumayı hedefleyin.

Ağırlık kaybında plato evresini aşma
çabalarınız sonuç vermiyorsa başka
neler yapabileceğiniz konusunda uzman
diyetisyeninizle görüşün. Sağlıklı günler
diliyorum.

12. Stres hormonu olarak bilinen kortizol,
vücudun strese karşı oluşturduğu

Kaynak: https://momentumsaglik.com/
plato/

www.sem.com.tr

Laboratuvarı
Numunelerinize Götürün!
Agilent 4300 El Tipi FTIR

Agilent 4500 Serisi Portatif FTIR

4300 El Tipi FTIR, hafif ergonomi,
kullanım kolaylığı, sağlamlık ve
esnekliği tek bir sistemde bir araya
getiren türünün ilk örneğidir. 4300,
yaklaşık 2 kg ağırlığındadır, bu
önemli özellik onu saha kullanımı ve
laboratuvar dışı kullanımları için ideal
hale getirir.

Agilent 4500 serisi portatif FTIR cihazı,
sıvıların ve serbest akışlı tozların
yerinde tanımlanmasını ve miktar
tayinini sağlar. 4500 serisi, bağımsız
bir pile sahiptir ve bir el bilgisayarı
tarafından çalıştırılır. 4500 serisi, kolay
saha kullanımı için ATR gibi bir arayüz
kullanır. Çeşitli arayüz seçenekleride
mevcuttur.

Sem Laboratuar Cihazları Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Barbaros Mah. Temmuz Sk. No:6 Sem Plaza Ataşehir, İstanbul
T: +90 216 571 02 00 F: +90 216 571 02 02
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GAZLI İÇECEKLER COVID-19
TESTLERİNİ YANILTIYOR
Kimya Profesörü Mark Lorch, kola ve
portakal suyu kullanılarak Covid-19
testlerinin yanıltıldığını ortaya çıkardı.
Lorch aynı zamanda bu sorunun sebebini
ve çözümünü de buldu.

Öte yandan Birleşik Krallık’taki Hull
Üniversitesi’nden Kimya Profesörü Mark
Lorch, bazı çocukların “okuldan kaçmak
için” Covid-19 testlerini yanıltabileceğini
ve pozitif sonuç çıkarabileceğini söyledi.

Pandemi dönemi boyunca en çok konuşulan
olaylardan biri de Covid-19 testlerinin ne
kadar güvenilir olduğuydu. Çoğu bilim
insanı, Covid-19 testlerine güvenmemiz
gerektiğini söylese de bu testlerin yanlış
sonuçlar verebildiği de bir gerçek.

Yanal testler nasıl çalışıyor?

The Conversation isimli haber sitesindeki
yazısında Lorch, en yaygın kullanılan
test tipi olan yanal testlerin, kola ve
meyve suyu gibi içecekler yardımıyla
yanıltılabileceğini kanıtladı. Yanal akış
testleri, ağız ve burundan alınan sürüntü
örneklerinin içinde özel bir sıvı olan
tüpe koyulması ile gerçekleşiyor. Daha
sonrasında bu tüpün içindeki sıvı tıpkı
hamilelik testlerine benzeyen bir cihaza
damlatılıyor. Eğer sonuç çift çubuk çıkarsa
pozitif, tek çubuk çıkarsa negatif anlamına
geliyor.
Bu test cihazının içinde Covid-19
antikorları mevcut. Cihaza damlatılan
sıvıdaki virüs ile etkileşime giren cihaz,
test yaptıran kişilerin virüs taşıyıp
taşımadığını tespit ediyor. Bu testlerin
bu kadar yaygın kullanılmasının sebebi
ise testin 30 dakikada sonuç vermesi ve
kullanımının kolay olması.
Öğrenciler testleri yanıltıyor

Mark Lorch, testlerin yanıltıldığı
hakkındaki iddiaları test etmek amacıyla
kola ve portakal suyundan aldığı birkaç
damlayı test kitine damlattı ve bunun
sonucunda pozitif sonuç elde etti. Lorch,
bu yöntemin çocukların okuldan kaçmak
için buldukları başka bir kurnazlık
olduğunu belirtti. Bu duruma neyin
sebep olduğunu bulmak isteyen Lorch,
araştırmasına devam etti.
Kaynak: https://www.indyturk.com/
node/383126/sa%C4%9Flik/kimyaprofes%C3%B6r%C3%BC-kovid-19testlerini-yan%C4%B1ltmak-i%C3%A7inkullan%C4%B1lan-numaray%C4%B1ortaya

KISA-KISA

ISIYA DAYANIKLI
YARI İLETKEN
MALZEME

MATEMATİK
PROBLEMLERİ İÇİN
DNA TABANLI YONGA

YETERSİZ
UYKU SAĞLIKSIZ
BESLENMEYE
NEDEN OLUYOR

FİBER OPTİK
KABLOLARDA
DEVRİM
Yüksek güçlü cihazların sert, yüksek ısılı
üretim süreçlerine dayanabilen ve yüksek
oranda iletken olan yarı iletken üretme
kabiliyetimiz, günümüz toplumunda
daha güçlü elektronik cihazlara duyulan
ihtiyacı kısıtlıyor. Elmas üzerindeki galyum
nitrit (GaN) ise, her iki malzemenin de
sahip olduğu geniş bant aralığı sebebiyle
yeni nesil bir yarı iletken malzeme olma
bakımından umut vadediyor. Yüksek akım
ve ısı iletkenliği sayesinde malzeme, ısı
yayan üstün bir alt tabakaya dönüşüyor.
Osaka Şehir Üniversitesi Mühendislik
Yüksek Lisans Fakültesinde çalışan ve
makalenin baş yazarı olan yardımcı
profesör Jianbo Liang, “Bu sebeple, elması
ve GaN’ı doğrudan bütünleştirebilen
bir teknolojiye ihtiyaç vardı” diyor.
Araştırmacılar Advanced Materials
bülteninde sundukları makalede, yüzey
aktifleştirilmiş bağlanma (SAB) yöntemiyle
GaN ve elması başarıyla birbirine
bağladıklarını bildirip, bağın 1.000 derece
Celsius’a kadar ısıtıldığı zaman bile istikrar
sergilediğini gösteriyorlar.

İçi hava dolu yeni bir fiber optik kablo türü,
daha fazla güvenlik vaat ediyor, kuantum
güvenli iletişimin (QKD) geliştirilmesinde
yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. BT,
dünyanın ilk Kuantum Anahtar Dağıtımı
(QKD) denemesini altı kilometre uzunluğunda
içi boş çekirdekli optik fiber kablo üzerinden
gerçekleştirerek, kuantum güvenli iletişimin
geliştirilmesinde yeni bir dönüm noktasına
ulaştığını açıkladı.
QKD, güvenlik anahtarlarını kullanırken
matematiksel formüller yerine fizik yasalarına
dayalı seçenekler kullanan bir iletişim
protokolü. BT, bu yeni kablo teknolojisinde
katı cam iletken yerine havayı kullandığını
ve QKD protokolü kullanımı sırasında paraziti
önlediği için içi boş kabloların daha iyi bir
performans gösterdiğini belirtiyor. BT ise
farklı bir yaklaşım getirerek, fiber optik
kabloları Lumenisity Limited tarafından
üretilen içi boş kablolarla değiştiriyor. Bu
kabloların sayesinde ticari telekomünikasyon
cihazlarının şifrelenmiş verileri gönderirken
ayrıca optimize edilmesine gerek kalmadığını
belirtiyor.

DNA bilişim alanı, yaklaşık 30 yıl önce
ortaya konduktan bu yana büyük
gelişmelerle evrimleşti. Fakat çoğu DNA
bilişim işlemi halen el ile gerçekleştiriliyor
ve tepkenler, tepkimeye el ile adım adım
ekleniyor. Şimdiyse Kore Ulusal Incheon
Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları,
kişisel bir bilgisayar ile kontrol edilebilen
benzersiz bir yonga (çip) geliştirerek DNA
hesaplamalarını otomatik hale getirmenin bir
yolunu bulmuşlar.
DNA yalnızca iki iplikten oluştuğundan,
basit bir hesaplama yapmak bile farklı
DNA takımlarının kullanıldığı birden çok
kimyasal tepkime gerektiriyor. Çoğu
mevcut araştırmada DNA, tepkimelerin her
birinde tek bir tepkime tüpüne el ile tek
tek ekleniyor. Bu durum, süreci çok külfetli
hale getiriyor. Plastik gibi bir malzemenin
üzerine oyulmuş dar kanallardan meydana
gelen mikroakışkan yongaları, sürecin
otomatik hale getirilmesi bakımından yeni
bir yol sunuyor. Fakat vaatlerine rağmen,
DNA bilişiminde mikroakışkan yongaların
kullanımı yeterince araştırılmış değil.

GÜVENİLİR
GÖRÜŞ SAĞLAYAN
BEYİN DEVRESİ

Yeni bir çalışmada ise bilim insanları,
insan bağırsağında yaşayan sayısız
bakteri türünün insanların aldığı bir
dizi farklı ilaç tipiyle etkileşime girip
bunları biriktirebileceğini keşfetmiş. Söz
konusu ilaçlar arasında anti depresanlar,
ağrı kesiciler, kalp ilaçları ve daha
fazlası bulunuyor. Bilim insanları, insan
mikrobiyomunda bulunan bakterilerin
vücut içerisinde karşılaştıkları ilaçları
kimyasal yönden değiştirebildiğini zaten
biliyormuş. Bu olgu, biyodönüştürme
şeklinde adlandırılıyor. Fakat yeni araştırma,
biyodönüştürmenin hikayenin tamamı
olmadığını gösteriyor.

Her gece yedi saat veya daha fazla
miktarda uyumamız öneriliyor. Fakat yapılan
yeni bir çalışmaya göre önerilen süreyi
karşılayamamak, önerilen süre kadar uyuyan
kişilere kıyasla daha sağlıksız şekilde
atıştırmaya yol açabilir. Yaklaşık 20.000
Amerikalı yetişkine ait veriler üzerinde
yapılan analiz, önerilen uyku miktarını
karşılayamamak ile atıştırmalıklarla alakalı
daha fazla karbonhidrat, ilave şeker, yağ
ve kafein tüketilmesi arasında bir bağlantı
olduğunu göstermiş.
Görünüşe göre sevilen öğün dışı besin
kategorileri (tuzlu atıştırmalıklar, tatlılar
ve alkol içermeyen meşrubatlar), uyku
alışkanlıkları ne olursa olsun yetişkinler
arasında aynı. Fakat yeterli uyumayan kişiler,
genel olarak gün içerisinde atıştırmalıklardan
daha fazla kalori almaya yatkın. Araştırma
ayrıca, Amerika’da meşhur gibi görünen
bir alışkanlığın; yani gece atıştırmanın,
uyku miktarından etkilenmediğini de
ortaya çıkarmış. Tıbbi beslenme profesörü
Christopher Taylor, “Geceleyin kalori içiyor ve
birçok elverişli yiyecek tüketiyoruz” diyor.

JAPONYA’DAN
37 YIL SONRA
HAWAII’YE
ULAŞAN MESAJ

İLAÇLAR
BAĞIRSAK
BAKTERİLERİNDE
BİRİKEBİLİR

İlaç aldığımız zaman sık sık istenmeyen
sonuçlar ortaya çıkar. Bu sonuçlar, en
yaygın senaryolarda yan etki şeklinde
biliniyor. Fakat ‘yan etkiler’, sistemimize
çeşitli bileşenler girdiği zaman meydana
gelen çok sayıda tuhaf şeyin tamamını
kapsamıyor. Bu istenmeyen sonuçlar, bazen
ilaçlar fiziksel olarak vücuttan çıktıktan
sonra meydana geliyor. Bu durumda ilaç,
söz konusu formüllere kazara maruz kalan
hayvanlarda yeniden hayat bulabiliyor.
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Görme duyusunun işlenmesi söz konusu
olduğunda beyin gürültüyle dolu. Gözlerden
gelen bilgi, beyinde pek çok bağlantıdan
geçiyor. İdeal şekilde, her seferinde aynı
görüntünün aynı ve güvenilir biçimde
yansıtılması gerekir. Peki beyin gördüğümüzü
işlerken, nihayetinde asla olan uygunluğu
nasıl temin ediyor? Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) bağlı çalışan
sinirbilimciler, bu sorunun cevabına film
izleyen farelerin beyinlerini izleyerek
ulaşmışlar.
Araştırmacıların keşfettiğine göre görüntüler
ortaya çıktığında “uyarılabilir” nöron grupları
yanıt verip bu sayede görüntüleri görsel
kortekste temsil ederken, iki tip “kısıtlayıcı”
nöron arasında gerçekleşen faaliyet de sahne
arkasında düzenli bir şekilde ayarlanıyor
ve böylece ihtiyaç duyulan güvenilirlik
sağlanıyor. Araştırmacılar bu nöronların
çalışma kalıplarını görüp analiz etmenin yanı
sıra, devrenin nasıl işlediğini öğrendiklerinde
de kısıtlayıcı nöronların kontrolünü alarak;
uyarılabilir hücrelerin görüntüleri istikrarlı
şekilde kontrol etme biçimini de doğrudan
düzenlemeyi başarmışlar.

İKLİM KRİZİ
ENDİŞESİ
10 ülkede yapılan bir ankete göre her 10
gençten 4’ü iklim krizi nedeniyle çocuk
sahibi olmaktan korkuyor. Birleşik Krallık,
ABD, Avustralya, Brezilya, Finlandiya,
Fransa, Hindistan, Nijerya, Filipinler ve
Portekiz’den yaşları 16-25 arasında
değişen yaklaşık 10 bin gencin katıldığı
anket 7 Eylül’de yayımlandı. Anketin
bulgularına göre gençlerin yüzde 83’ü,
insanların gezegene iyi bakamadığını
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 75’i
gelecekten korktuğunu, yüzde 65’iyse
hükümetlerin gençleri yüzüstü bıraktığını
söyledi. Hükümetlere güvenenlerin oranı
yüzde 31’de kaldı. Gençlerin yaklaşık
yarısı ayrıca iklim krizine dair endişelerinin
günlük hayatlarını etkilediğini bildirdi.
Alman iklim aktivisti Luisa Neubauer, şöyle
konuştu: Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu’nun (UNICEF) geçen ay
yayımladığı bir raporda iklim krizinin,
dünya genelinde yaklaşık 1 milyar çocuğu
tehdit ettiği yazılmıştı. İklim kaynaklı
risklerin en fazla olduğu 33 ülkede
yaşayan bu çocuklar su, sağlık ve eğitim
gibi temel hizmetlere yeterli düzeyde
erişemiyor.

Hawaii Tribune-Herald gazetesinin
bildirdiğine göre, şişenin Pasifik boyunca
6.400 kilometrelik yolculuğu, Keaau
yakınlarındaki sahilde 9 yaşındaki Abbie
Graham tarafından keşfedildiğinde sona
erdi. Çocuk, paslı kapağı açtı ve İngilizce,
Japonca ve İspanyolca yazılmış “THE
OCEAN CURRENT INVESTIGATION” (Okyanus
Akıntıları Araştırması) yazan eski bir not
buldu. Daha fazla okunduğunda şişenin,
1984 yılında okyanus akıntılarını araştırmak
için şişeyi suya bırakan Chiba Prefectural
Choshi Lisesi Doğa Bilimleri Kulübü’nün bir
projesinin parçası olduğu ortaya çıktı. 37
yıl Pasifik’te dolaştıktan sonra “denizci bir
şişe”nin nasıl koktuğunu merak ediyorsanız,
Abbie bunun “ıslak kedi” gibi koktuğunu
söylüyor.
Notta, onu bulan kişinin keşfinin tarihi
ve koordinatları hakkında bilgi ile birlikte
Japonya’daki liseye geri bildirmesi talep
edildiği yazıyordu. Not şimdi evine geri
döndü ve Choshi Lisesi’nin elinde güvenli
bir şekilde tutuluyor. Öğrenciler, şişeyi
bulana mektup yazarak zaman ayırdığı için
teşekkür etti.
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PSİKOLOJİ

İŞ HAYATINDAKİ
PSİKOLOJİK SORUNLARLA
BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ!
İş yaşamı özellikle büyük şehirlerde kişilerin
psikolojisini de yakından etkiliyor. Stres,
endişe bir araya geldiğinde kişinin adeta
enerjisini emip yok ediyor.
Psikolog Serhat ÖZMEN
İş hayatı, işlevselliğimizin önemli bir
yönünü vurguluyor ve kişilerin psikolojik
etkileriyle ilerliyor. Sadece iş psikolojisi
insanları etkilemekle kalmıyor, aynı
zamanda kişilerin ruhsal yapıları da iş
hayatındaki dinamikleri etkiliyor. Birçok
insanın istemediği işlerde, istemediği
kişilerle, istemediği pozisyonlarda
çalışmak zorunda bırakılıyor. İş bulmanın
zor olması da kişilerde stresi arttırıyor.
İş hayatı stresinin yarattığı etkilerle
beraber insanlar daha da mutsuz
olabiliyor. Bu durum kişiyi istemediği gibi
davranmaya itildiğinde yani benliğinden
beslenemediğinde veya dilemediği gibi
davrandığında başat duygularından biri
olan “kaygı” devreye giriyor. Bunun yanı
sıra rekabet, terfi süreçleri, mali problemler,
kişinin dış faktörleri, işsizlik korkusu
gibi durumlar da kişide ciddi endişeler
yaratabiliyor. Kapasitemizin dışına çıkmak,
mobbing, iş hayatındaki gruplaşmalar da
ruhsal bir enerji kaybına yol açabiliyor.

Full Otomatik Distilasyon
Kolorimetrik Titrasyon
Wi-Fi

İŞ HAYATINDAKI PSIKOLOJIK
SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK
IÇIN 10 ÖNERI
1. Öncelikle işveren ve işçi olarak
haklarınızı öğrenin ve bu hakların
sınırlarını kavrayın.
2. Kapasitenize ve yeteneğinize
uygun olmayan işlerde yıpranıyor
olabileceğinizi aklınızda tutun.
3. Ruhsal olarak kendinizi sık sık
yoklayın, gerektiğinde destek alın.
4. Özel ve sosyal ilişkilerde olup
bitenin bir düzeyde iş hayatımızda
etkileşim içinde olup olmadığını
takip edin,
5. İş arkadaşlığı ortamında rollerinizi
değerlendirin.
6. Dengeli ve sağlıklı beslenin, uyku
düzeninizi önemseyin.
7. Bedensel rahatlama, nefes egzersizi
gibi konuları hayatınızın bir parçası
haline getirin.
8. Hayatınızda iş dışında başka
aktivitelere de yer verin.
9. Aşırı yargılayıcı, uçlarda düşünen,
kişisel algılanan fikirleri,
duygularınızı ve düşüncelerinizi
değerlendirin.
10. Yanlış inanışlarınızı tespit edin ve
çözümler bulun.

KİMYA
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KİMYA DEVİ BAYER’İN
İLACI KANSERE YOL AÇIYOR MU?
Alman kimya devi Bayer, Türkiye’de de
satılan glifosat içeren ilacının kansere
yol açtığı gerekçesiyle açılan davada 86
milyon dolar tazminata mahkum edildi.
DW Türkçe’nin aktardığına göre, Alman
kimya ve ilaç devi Bayer; 2018 yılında
satın aldığı Monsanto’nın glifosat içeren,
Türkiye’de de satılan Roundup isimli
zirai tarım ilacının kansere neden olduğu
gerekçesi ile açılan bir davayı daha
kaybetti.
San Francisco’daki mahkeme, kanser
olmalarının nedeninin Roundup ilacı
olduğunu savunan çifti haklı bularak
şirketi 86 milyon dolar tazminata mahkum
etti. Bu, Bayer’in aynı konuya ilişkin
kaybettiği üçüncü dava. Şirket, yüksek
mahkemeye başvurmayı planlıyor.
Bayer, 2020 yılının şubat ayında söz
konusu davalara ilişkin açıklama yapmış,
“davacıların iddialarını destekleyecek bir
kanıt olmadığını” söylemişti.
Mahkemenin son kararını da
anlayamadığını belirten şirket,

www.interlab.com.tr
info@interlab.comtr

Türkiye’de de satılan
ilacın kansere yol
açması sebebiyle
kimya devi Bayer,
86 milyon dolar
tazminat ödeyecek.
“Mahkemenin kararını anlayamıyoruz,
hiçbir kanıtla ya da hiçbir ilgili kanunla
desteklenmiyor” ifadelerini kullandı.
Seçenekleri değerlendirdiğini belirtilen
şirket, glifosatın güvenliğine sonuna
kadar inandıklarını açıkladı. Bayer
bilimsel araştırmaların ve yetkili merciler
tarafından verilen onayların glifosatın
güvenli olduğunu gösterdiğini savunuyor.
Ancak yapılan başka araştırmalar,
glifosatın kansere yol açabildiğini ortaya
koyuyor.

Bayer, 2018 yılında Monsanto’yu 63 milyar
dolara satın almasının ardından, glifosat
davalarıyla karşılaşmıştı. Bayer, şimdiye
kadar yabani otlara karşı kullanılan
glifosat maddesinin kansere yol açtığı
gerekçesiyle hakkında açılan davalar için
oluşturduğu 11 milyar dolarlık bütçeye
kısa süre önce 4,5 milyar dolar daha
eklemişti.

Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad No: 189 34555
Arnavutköy / İstanbul

2019 yılında mahkeme, kanser olan
davacılar Alberta ve Alva Pilliod çiftine
2 milyar dolar ödenmesini hükmetmişti.
Daha sonra bu miktar 86 milyon dolara
indirildi.
Kaynak: www.dw.com/tr/bayer-ziraitar%C4%B1m-ilac%C4%B1-nedeniylebir-kez-daha-mahkum-edildi/a-58819602

T: +90 212 798 21 68
F: +90 212 798 21 59

12

GÜNDEM

Dünyanın
İLK ve TEK 96 Well
Microplate Okuyabilen
Portatif Elisa Reader Cihazı!

www.elisa-cihazi.com

www.suaktivitesicihazi.com

KRİPTO PARA YATIRIMINDA
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

www.titrator-otoanalizor.com

Aﬂatoksinler, Allerjenler
GDO, Antibiyotikler, vb.
ELISA KITLER
HPLC Standarrtlar Afﬁnity
Kolonlar Referans Materyaller

Özellikle kripto paralarda yeni olan
yatırımcılar, kripto para yatırımında
dikkat edilmesi gereken hususları bilmeli
ve yatırım yapmadan önce kripto para
dünyasının nasıl işlediğine dair bir fikir
geliştirmelidir. Sunulan farklı kripto para
birimleri hakkında bilgi edinmek için zaman
ayırın. Yüzlerce farklı coin ve token mevcut
olduğundan Bitcoin, Ether ve Litecoin gibi
en büyük isimlerin ötesine bakmak çok
önemlidir. Ayrıca kripto para dünyasının
bu yönünün nasıl çalıştığını anlamak için
blockchain teknolojisini mutlaka keşfedin.

İŞTE KRIPTO PARA YATIRIMINDA
DIKKAT EDILMESI GEREKEN EN
ÖNEMLI NOKTALAR
1. Para Yönetimi

www.elisatesti.com

info@srmanalitik.com
+90 553 183 85 45

Dijital para söz konusu olduğunda birçok
kişi bunun tamamen grafik okumak ve
işlem yapmakla ilgili olduğunu düşünüyor.
Bunlardan farklı olarak en önemli
olgulardan bir tanesi, paramızı oluşacak
risk faktörlerini analiz ederek farklı kripto
paralara dağıtmaktır.
2. Duygularınızı Kontrol Hâlinde Tutun

Kripto para yatırımı yaparken duygularınızı
ikinci plana bırakın. Akılcı, rasyonel
kararlar vererek doğru hamle ile istediğiniz
kazançları sağlayabilirsiniz.
3. Düşük Bir Fiyatlandırma Var Diye
Almayın
Düşük fiyatlı olan ve yatırım yapılabilecek
Altcoin’ler bulunmaktadır. Düşükten alıp
yüksekten satma arzusu ile sadece ucuz
diye bu kripto paraya yatırım yapmak
doğru değildir. Araştırmalar yapıp piyasanın
dikkatlice incelenmesi gerekir.
4. FOMO’dan Kaçının
FOMO kaybetme korkusu olarak bilinir.
Bir kripto para yükselişinde veya
düşüşünde ani kararlardan ve hamlelerden
kaçınılmalıdır. Ayaklarınızın yere bastığı
kararlar almalısınız.
5. Zararı Durdurma ve Kâr Hedefi
Belirlemek
Kripto para yatırımlarınızda; fiyatlarda
oluşan geri çekilmelerden kaynaklanan
kayıplarınızı sınırlandırmanız ve

kazançlarınızdan da en iyi şekilde
yararlanmanız, bir finansal yatırımda
kullanabileceğiniz harika bir ipucudur. Bu
özellikler, ICRYPEX Kripto Para Borsasının
kullanıcılarına sunduğu özelliklerden bir
tanesidir.
6. Sağlam, İşlem Hacmi Yüksek Olan
Kripto Para
Kripto para alım satımının daha kolay
olacağı, bir kripto para tercih edilmelidir.
Bilinirliği ve fiyatlamaları daha öngörülebilir
olan kripto paralara yönelmeliyiz. ICRYPEX
Kripto Para Borsası kullanıcılarına,
kesintisiz şekilde alış ve satış işlemleri
yapabilme imkânı sunmaktadır.

KRIPTO PARA 		
KULLANIM ALANLARI
Bu güzel teknoloji, aynı zamanda
dünya çapında çok sayıda insanın
günlük hayatındaki ödemelerde kolaylık
sağlamaktadır. Yatırım, hayır kurumlarına
bağış yapma; kripto para birimlerinin
kullanımının bir parçasıdır ve tüm kripto
para işlemlerinin %50’sinden fazlasını
oluşturur.

Akıllı ve esnek özellikleriyle

Analitik Zekayla
yapabileceklerinizi keşfedin!

Yeni Nesil Entegre HPLC Sistemi
Advanced i-Series

ANALİTİK ZEKA ile daha yüksek üretkenlik, maksimum
güvenilirlik ve yüksek kaliteli veri
Analitik sekans oluşturma: Hızlı batch fonksiyonu
Farklı cihazlardan metod transferi imkanı
Data integrity uyumu (FDA 21 CFR Part 11)
LC-2050 (500 bar)

Standart prosedürlü kantitatif testler, sentetik bileşiklerin kontrolü
gibi çalışmalar için tasarlanmış HPLC sistemi. Kapladığı alanın
küçük olması, sistemlerin yönetimini ve taşınmasını kolaylaştırır.
Kolaylıkla UHPLC sistemine upgrade edilebilir.
LC-2060 (700 bar)

İlaç disolüsyon testleri gibi multi-analitli çalışmalar için tasarlanmış
UHPLC sistemi. Otomatik numune örnekleyiciye toplam 216
standart vial yerleştirilebilir ve kullanıcının analiz sırasında bile
numune eklemesini sağlayan bir doğrudan erişim mekanizmasına
sahiptir.

ANALİTİK ZEKA KAVRAMI

Üretkenlik ve maksimum güvenilirlik sağlayan dijital teknolojiyi; M2M, IoT ve
Yapay Zeka vb. kullanan otomatik destek işlevleri • Kullanıcı girişi olmaksızın
izleme, teşhis ve sorun giderme • Yüksek kaliteli ve tekrarlanabilir veri eldesi.

| antteknik.com |
©ANT Teknik, 2021 All rights reserved.

Advanced i-Series
LC-2050 / LC-2060
Yeni Nesil Entegre Yüksek Performanslı
Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC/UHPLC)

gıda ve içecek için
güvenilir çözümler
Birlikte daha iyiye.
Daha fazla bilgi için;
SigmaAldrich.com/food

Sipariş ve ürünlerle ilgili teknik destek için
bizimle iletişime geçebilir ve sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

+90 312 286 40 70 | www.orlab.com.tr

UZAY

GEZEGENDEKİ
YENİ KİMYASAL
İMZA

Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi’nin
Hawaii’deki Subaru Teleskobu’nu
kullanan ekip, WASP-33b isimli
ötegezegenin gündüz tarafından
Hidroksil radikali (OH) isimli bir kimyasalı
saptadı. Bu, bir ötegezegende OH’nin ilk
keşfi oldu.
Söz konusu gezegen, ev sahibi yıldızına
çok yakın bir konumda bulunduğu için
“aşırı sıcak Jüpiterler” sınıfında yer
alıyor. Bu gaz gezegeninde sıcaklıklar 2
bin 500 dereceye kadar ulaşabiliyor.
Baş araştırmacı Dr. Stevanus Nugroho,
“Bu, Güneş Sistemi’nin ötesindeki bir
gezegenin atmosferinde OH’nin ilk
doğrudan kanıtını elde ettik” dedi ve
ekledi:

“Aşırı Sıcak Jüpiterler” sınıfındaki gezegende
yeni bir kimyasal imza keşfedildi. Uluslararası
bir araştırma ekibi, Güneş dışında bir yıldızın
yörüngesinde dönen bir gezegenin atmosferinde
yeni bir kimyasal imza tespit etti.

Gökbilimcilerin bu molekülü
ötegezegenlerin atmosferlerinde tespit
edebileceklerini gösterdik. Aynı zamanda
bu gezegen popülasyonunun kimyasal
bileşimini ayrıntılarıyla anlamaya
başlayabileceğiz.
Dünya atmosferinde OH, su buharının
atomik oksijenle reaksiyona girmesiyle
ortaya çıkıyor. “Atmosferik deterjan”
diye nitelenen bu kimyasal, Dünya

atmosferinde yaşam için tehlike arz
eden metan ve karbonmonoksit gibi
kirletici gazları temizlemede önemli bir
rol oynuyor.
Bilim insanları WASP-33b atmosferindeki
OH’nin çoğunun, aşırı yüksek sıcaklık
nedeniyle su buharının tahrip olmasıyla
ortaya çıktığını düşünüyor.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Neale
Gibson, keşfedilen her yeni atmosferik
izin, ötegezegenleri ve atmosferlerini
incelemek için gereken tekniklere dair
daha fazla bilgi sağladığını ifade ediyor.
Bir diğer ortak yazar Prof. Chris Watson
ise bulguların önemini şöyle açıklıyor:
WASP-33b dev bir gezegen. Ancak
bu gözlemler, daha küçük ve kayalık
gezegenlerde biyo-imzalar aramak için
kurulan yeni nesil teleskoplara test
ortamı sağlıyor. Bu arayış, insanlığın en
eski sorularından biri için ipucu verebilir:
‘Yalnız mıyız?’
Independent Türkçe, Phys.org
Kaynak: https://www.indyturk.com/
Derleyen: Çağla Üren

OsmoTECH® XT
Mikro Ozmometre

Yüksek konsantrasyon ve viskozitede numuneler için
Ölçüm aralığı : 0 – 4000 mOsm/ kg H2O
21 CFR Bölüm 11, GMP ve EU Annex 11 uyumlu

Sümer Analitik ve Medikal Teknolojiler San. ve Tic. A.Ș.
İstiklal Mah. Bahçe Sok. No.13/6 34762 Ümraniye-İstanbul
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İNSAN VÜCUDUNDAKİ KAYNAĞI BİLİNMEYEN
GİZEMLİ KİMYASALLAR
Bilim insanları,
insan vücudunda
daha önce tespit
edilmemiş yeni
kimyasallar keşfetti.
Bu kimyasallardan
42 tanesini kaynağı
bilinmeyen gizemli
kimyasallar
oluşturuyor.

İnsanlık olarak bir yandan gözlerimizi
uzayın bilinmezliklerini anlamaya
çevirmişken, bir yandan da halen daha
keşfedemediğimiz gizemlerle dolu kendi
vücutlarımızı anlamaya çalışıyoruz. Ancak
nasıl ki uzayı anlamak için teknolojinin
gelişimine bel bağlamış durumdaysak,
kendi vücudumuzu öğrenme noktasında
da yeni teknolojilere mecburuz. Durum
böyle olunca da aynı gün önce Mars’tan bir
fotoğrafla karşılaşıp sonra da vücudumuza
dair yeni bir keşfe şaşırabiliyoruz.
Kaliforniya Üniversitesi’nden bir grup bilim
insanı da bizleri tam da böyle şaşırtacak
bir araştırma gerçekleştirmiş. İnsan yapımı
kimyasalların insan vücuduna etkisini ve
bunları tespit yöntemlerini geliştirmek için
yapılan araştırmada, insan vücudunda 109
farklı kimyasal keşfedilmiş.

KIMYASALLARDAN 42’SININ
KAYNAĞI BILINMIYOR
Hamile kadınların kimyasala maruz kalma
durumlarını tespit etmek için başlayan
araştırmada insan vücuduna tespit
edilen 109 kimyasaldan 55 tanesinin
daha önce insan vücudunda hiç tespit
edilmediği bilgisi paylaşılırken, işlerin
esas ilginçleşmeye başladığı nokta ise
kaynağının ne olduğunu bilemediğimiz 42
kimyasalın devreye girmesi.
Bilim insanları, insan vücudunda tespit
edilen bu kimyasalların pek çoğunun
kaynağını tespit edebiliyor. Bu kimyasallar
genellikle kozmetik ürünleri, ilaçlar ve tarım
ilaçları gibi tüketim ürünler aracılığıyla
vücudumuza giriyor. Ancak araştırmayı
yürüten ekibin tespit ettiği 42 kimyasalın
kaynağı henüz bulunabilmiş değil. Yani bu
kimyasalların vücudumuza nasıl girdiğini
henüz bilmiyoruz, kaynakları gizemini
koruyor.

Bu noktada da devreye üretim yapan
şirketlerin ürünlerinin kimyasal yapılarının
paylaşılması noktasında tam olarak şeffaf
olmaması sorunu giriyor. Bilim insanları, bu
türden araştırmalarda tespitin daha kolay
yapılması için şirketlerin bu konuda daha
şeffaf olması gerektiğini söylüyor.

ANNEDEN ÇOCUĞA AKTARILIYOR
Araştırmanın bir diğer kritik noktası ise

bu kimyasalların anne karnında bebeğe
aktarıldığının tespit edilmesi. Yani insanlık
olarak ürettiğimiz ve aslında vücudumuza
ait olmayan kimyasalları önce tükettiğimiz
ürünler ile vücudumuza alıyor, sonra da
bunu gelecek nesillere aktarıyoruz, bir
bakıma doğal biyolojik yapımıza zarar
veriyoruz.
Araştırmada tespit edilen kimyasallardan
pek çoğunun muhtemelen uzun zamandır

insan vücudunda olduğunu ancak
geliştirilen yeni yöntemler ile tespit
edilebilir hale geldiğini belirten araştırma
ekibinden Tracey Woodruff konuyla ilgili
“Bazı kimyasalların hamile kadınlardan
çocuklarına geçtiğini görmek endişe verici,
bu da bu kimyasalların nesiller boyu bizimle
olabileceği anlamına geliyor” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: www.webtekno.com
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SAĞLIK

SÜREKLİ HAREKET EDİYORSANIZ
MİZOKİNEZİ OLABİLİRSİNİZ!

Yanınızdaki
biri durmadan
kıpırdandığında
siniriniz bozulabilir,
dikkatiniz dağılabilir
ve hatta bu durum
dayanılmaz gibi
gelebilir. Peki
neden böyle
oluyor? Mizokinezi
nedir?
Türünde ilk olan bir çalışmaya göre yerinde
duramayan kişileri görünce tetiklenen bu
stresli duygular, fazlasıyla yaygın bir olgu
olabilir ve üç kişiden birini etkileyebilir.
Bilim insanları, mizokinezi adı verilen
ve ‘hareket nefreti’ anlamına gelen bu
ilginç psikolojik durum üzerinde şimdiye
kadar çok az çalışma yürütmüş. Ancak
mizofoni adını taşıyan ilişkili bir duruma
yönelik yapılan araştırmalarda, bu olgudan
bahsedilmiş. Mizofoni, insanların bazı
tekrarlı sesleri duyunca sinirlendiği bir
bozukluk.
Mizokinezi de bir derece mizofoniye
benziyor fakat bu durumu tetikleyen
unsurlar, araştırmacıların söylediğine göre
sesle ilişkili olmaktan ziyade genelde daha
görsel.
British Columbia Üniversitesinde psikoloji
doktora öğrencisi olan birinci yazar Sumeet
Jaswal’ın öncülüğündeki araştırma takımı,
yeni makalede şöyle açıklıyor: “Mizokinezi,
başka birinin ufak ve tekrarlı hareketlerini

görmeye karşılık oluşan kuvvetli negatif
his ya da duygusal tepkiler şeklinde
tanımlanıyor; mesela birisinin elini ya da
ayağını farkında olmadan sallamasını
görmek gibi…”
“Fakat ilginçtir ki, bu konuda bilimsel
araştırma yapılmadığı görülüyor.”
Jawal ve meslektaşları, bu durumu daha iyi
anlamak için mizokineziye yönelik “ilk derin
bilimsel inceleme” şeklinde tanımladıkları
bir araştırma yürütmüşler. Elde edilen
sonuçlar, çok sayıda insanın kıpırdanmaya
karşı yüksek hassasiyet sergilediğini
gösteriyor.
4.100 katılımcının yer aldığı bir dizi
deney yürüten bilim insanları, üniversite
öğrencilerinin ve genel nüfustan insanların
yer aldığı bir örnek grubunda mizokinezinin
yaygınlığını ölçerek, söz konusu durumun
kişiler üzerindeki etkilerini değerlendirip bu
hislerin neden ortaya çıktığını araştırmışlar.
“Kişilerin yaklaşık üçte biri, gündelik
yaşamlarında karşılaştıkları diğer insanların
tekrarlı kıpırdanma davranışlarına
karşı bir derece mizokinezi hassasiyeti
sergilediklerini söylüyor” diyor
araştırmacılar.
“Bu sonuçlar, mizokinezi hassasiyetinin
klinik popülasyonlarla kısıtlı bir olgu
olmaktan ziyade daha geniş boyuttaki
genel nüfusun paylaştığı, temel ve şimdiye
kadar yeterince tanınmamış sosyal bir
güçlük olduğu kanısını destekliyor.”
Araştırmacıların analizine göre mizokinezi,
her zaman olmasa da bazen mizofoninin
ses hassasiyetiyle el ele gidiyor.
Olgunun bireyler arasında önemli ölçüde
değişiklik gösterdiği görülüyor: Bazı
kişiler kıpırdanma uyaranına karşı düşük
hassasiyet sergilediğini belirtirken, diğerleri
ise bu durumun kendilerini çok etkilediğini
aktarıyor.

“Duygusal yönden olumsuz etkileniyor ve
öfke, kaygı ya da gerilimin yanısıra sosyal
durumlardan, iş ve öğrenim ortamlarından
alınan keyfin azalması gibi tepkiler
yaşıyorlar” diye açıklıyor UBC’de psikolog
olan Todd Handy.
“Hatta bazıları, bu durum yüzünden sosyal
faaliyetlerden kaçınıyor.”
Handy mizokineziyi, bir arkadaşının
kendisine kıpırdadığını söylemesinden ve
(kendisi veya başka biri) kıpırdadığı esnada
strese girdiğini itiraf etmesinden sonra
araştırmaya başlamış.
“Bir görsel biliş sinirbilimcisi olarak, bu
durum gerçekten ilgimi çekti ve beni
beyinde neler olduğunu bulmaya yöneltti”
diyor Handy.
Milyon dolarlık soru halen varlığını koruyor:
Kıpırdanmayı neden bu kadar sinir bozucu
buluyoruz?
Araştırmacılar yeni çalışmada, insanlardaki
mizokinezinin artan görsel hassasiyet ile
dikkat hassasiyetlerinden kaynaklanıp
kaynaklanmadığını ve bu durumun, kişilerin
görsel çevrelerinde meydana gelen dikkat
dağıtıcı olayları görmezden gelmeyi
başaramamalarıyla ilgili olup olmadığını
görmek üzere çeşitli testler yürütmüşler.
İlk deneylere dayanan bulgular bu konuda
sonuçsuz kalmış çünkü araştırmacılar,
refleksif (düşünmeden tepki verme) görsel
dikkat mekanizmalarının mizokinezi
hassasiyetine önemli miktarda katkı
yaptığını gösteren hiçbir sağlam bulguya
rastlamamış.
Bilişsel bir seviyede mizokinezinin çıktığı
yeri keşfetmenin henüz başında olsak
da, araştırmacılar gelecekte yapılacak
çalışmalarda peşlerine düşmek istedikleri
bazı varsayımsal tahminler yürütmüş.

“Araştırmak istediğimiz ihtimallerden biri
de, kişilerin ‘ayna nöronlarının’ iş başında
olması” diyor Jaswal.
“Bu nöronlar hareket ettiğimiz zaman
faaliyete geçiyor fakat başkalarının hareket
ettiğini gördüğümüz zaman da faaliyete
geçiyorlar… Örneğin birisinin canının
yandığını gördüğünüzde, bu kişilerin çektiği
acı kendi beyninizde yansıtıldığından siz de
irkilebilirsiniz.”
Mizokineziye yatkın kişiler, buna bağlı
olarak kıpırdayan kişilerin psikolojisiyle
bilinçsiz şekilde empati kuruyor olabilir.
Fakat bunu iyi bir yönde yapmıyor
olabilirler.
“İnsanların yerinde duramama
sebeplerinden biri de kaygılı veya gergin
olmalarıdır” diyor Jaswal. “Bu sebeple
mizokineziden muzdarip kişiler birisinin
kıpırdadığını gördüklerinde, onu kendilerine
yansıtabilir ve kaygılı ya da gergin
hissedebilirler.”
Mizokinezi konusunda gerçekten böyle
bir şeyin olup olmadığı, gelecekte bu olgu
üzerinde yapılacak araştırmalarla belli
olacak.
Fakat kesin olan bir şey var. Elde edilen
sonuçlara göre, bu olağan dışı olgunun fark
ettiğimizden çok daha yaygın olduğu aşikar.
“Mizokineziden muzdarip kişilere
sesleniyorum, yalnız değilsiniz” diyor
Handy.
“Yaşadığınız bu zor durum yaygın ve de
gerçek.”
Bulgular Scientific Reports bülteninde
sunuldu.
Yazar: Peter Dockrill/ScienceAlert.
Çeviren: Ozan Zaloğlu. / popsci.com.tr

MYTOUCH SERİSİ

PUDRASIZ NİTRİL
ELDİVENLER
Bir Labmarker markası olan
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Eldivenler üstün koruma, yüksek
kavrama, mükemmel el hakimiyeti
ve dokunma hassasiyeti sağlar.
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EN374 ve EN 455 Standartlarına Uygunluk
QSR(GMP) ve ISO9001: 2008
Kalite Yönetim Sistemine Uygunluk
Bio-Uyumluluk Testlerine Uygunluk
PPE Cat III Sınıfı Kişisel Koruyucu Donanım
Gıda Temas Uygunluğu
Ekstra Güçlendirilmiş Manşetler
0,10 mm Parmak Ucu Kalınlığı
AQL 1,5
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PANDALAR
ZORU SEVİYOR

LABORATUVARINIZIN
PARÇASI OLMAK
İSTİYORUZ
Tüm proses ve analizlerinize
çözüm üretmek için yanınızdayız.

>2.000°C’ye kadar Atmosfer Kontrollü Fırınlar
>650°C’ye kadar Yüksek Sıcaklık Etüvleri
>1.800°C’ye kadar Yüksek Sıcaklık Kamara Fırınları
>1.800°C’ye kadar Tüp Fırınlar
>1.500°C’ye kadar Split Fırınlar, CVD Sistemleri
>1.600°C’ye kadar Rotary Fırınlar
>1.500°C 10-3mbar Vakum Fırınları
ve fazlası…

Araştırmacılar,
kaynakların bol
olmasının pandaların
yayılmaya daha az
ihtiyaç duymasıyla
sonuçlandığını tahmin
ediyor.
Bilim insanları dev pandaların yaşam
alanına dair ilginç bir keşif yaptı. Sevimli
hayvanların üremek ve yayılmak için
yüzde 100 uygun koşulları tercih etmediği
anlaşıldı. Bulgulara göre pandaların
sağlıklı bir şekilde çoğalması için
habitatlarının yüzde 80’inin ideal olması
(örneğin bambu ormanları içermesi)
yeterli. Modeller bu noktanın ötesinde
ayıların üreme başarılarının hızla
düştüğünü tespit etti.
Pandalar şu anda yalnızca “savunmasız”
diye sınıflandırılıyor. Bu söz konusu
hayvanlara yönelik tehlikenin ortadan
kalkmadığını ama bunların artık yaban
hayatında yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya olmadıkları anlamına geliyor. Öte
yandan Uluslararası Doğa Koruma Birliği
iklim değişikliğinin, pandaların yaşadığı
bambu habitatının yüzde 35’ten fazlasını
80 yıl içinde yok edebileceğini ortaya
koymuştu.

Çin’deki Wolong doğa rezervindeki
pandaların dışkısının genetik analizleriyle
bilgisayar modellerine dayanan son
araştırma, en azından bazı kusurlu
habitatların bu canlılara fayda
sağlayabileceğini öne sürüyor.
Çalışmaya göre belirli bir alandaki habitat
oranı arttıkça pandalardaki gen akışı da
artıyor. Ancak bu oran yüzde 80’i aştığında
gen akışı da azalıyor. Araştırmacılar
kaynakların bol olmasının pandaların
yayılmaya daha az ihtiyaç duymasıyla
sonuçlandığını tahmin ediyor. Bulgular,
pandaların durumunun iyileşmesi için
devam eden koruma çalışmalarına önemli
ipuçları sunabilir.

RTR Serisi
Rotary Fırın

PLF Serisi
Kamara Fırın

Ergazi Mah. 1695. Cad.
1819. Sok . No:5
B atıkent 0 6370 A nk ara

PVAC Serisi
Vakum Fırını

2.000 °C
ATMOSFER KONTROLLÜ FIRIN

t: +9 0 312 257 13 31
f : +9 0 312 257 13 35

w w w.prothermfurnaces.com
mail@prothermfurnaces.com

Zira pandaları korumak için büyük
miktarda habitata ihtiyaç duyuluyor. Ancak
yeni araştırma, mükemmel olmayan
bir ortamın da fayda sağlayabileceğini
gösteriyor. Araştırma ekibi, “Optimum
habitat miktarının yüzde 100’ün altında
olduğu bulgusu, panda habitatının zaten
stres altındaki bölgeleri için umut veriyor”
açıklamasında bulundu.
Kaynak: Independent Türkçe, The Guardian
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SAĞLIK

SMA TEDAVI EDILEBILIR
BIR HASTALIK MI?
Prof. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Ece SOYER DEMİR | SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nadir hastalıklara dikkat çekmek için,
nadir hastalığa sahip çocukların nadir
yanlarını güçlü bir özelliğe dönüştürerek
onları hikayelerin baş kahramanı yapan
Nadir-X projesi, GEN’in koşulsuz desteği
ile devam ediyor. İkinci çizgi romanında
SMA hastalığının da yer alacağı projede,
çocukların gündelik hayatlarından izler
taşıyan hikâyelerle toplumsal farkındalığın
artırılması amaçlanıyor.

döneminde yapılacak nörolojik muayene ve
genetik analiz ile tanı konabilir ve tedaviye
başlanabilir.

SMA HASTALIĞININ 		
BELİRTİLERİ NELER?

SMA, omurilikteki motor sinir hücrelerinde
oluşan hasar sonucu kaslarda zayıflamaya
ve güçsüzlüğe neden olan bir hastalık.
4 tipi bulunan hastalığın en sık görülen
ve en ağır formu ise Tip 1 SMA. Tip 2
SMA hastalığı ise daha hafif formu olup
genelde bebeklerde 18 aydan sonra ortaya
çıkarken, Tip 3 ve Tip 4 SMA hastalığının
daha ileri yaşlarda ortaya çıkan tiplerini
oluşturuyor.

Tip 1 SMA hastası bebekler doğumda
zayıf ve tiz sesli ağlarlar, kollarını ve
bacaklarını yeterince hareket ettiremezler,
boyun kontrolü ve oturma gibi becerileri
kazanamazlar ve yürüyemezler. Tip 2
hastaları kendi başlarına oturabilseler bile
yürüyemezlerken, Tip 3 hastalarında ise
yürüme kabiliyetleri olsa bile zamanla bu
kabiliyetlerinde kötüleşme ve kayıp söz
konusu olabilir. Ebeveynler bebeklerinde
bu belirtileri görmeleri halinde mutlaka
bir hekime başvurmaları gerekiyor, erken
teşhis sayesinde kısa sürede mevcut tedavi
yöntemlerinden birine başlanabilir.

SMA GENETİK BİR HASTALIKTIR

TEDAVİSİ VAR MI?

SMA, anne veya babanın genlerindeki
bir mutasyon sonucu onlardan doğacak
çocukta ortaya çıkan genetik bir hastalıktır,
hastalığın ortaya çıkışında ebeveynlerden
birinin ya da her ikisinin de taşıyıcı olması
durumu dikkat çekiyor. Bu noktada çiftlere
henüz çocuk sahibi olmadan taşıyıcı
taraması yapmak büyük önem kazanıyor.
Eğer yapılan taramada risk görülürse, bu
çiftler tüp bebek yöntemine yönlendirebilir
ve sağlıklı bir çocuk sahibi olmaları
sağlanabilir. Aynı zamanda yenidoğan

2017 yılından beri SMA hastalığının
tedavisi için Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanan ilaçlar kullanılıyor. Bu tedavilerin
çeşitlenerek daha da yaygınlaşacağını
öngörüyoruz.

SMA HASTALARININ 		
TEK EKSİĞİ İLAÇ DEĞİL
Bu tedavilerin uygulanmaya başlaması ile
birlikte hastaların hayatındaki tek eksiği
ilaç değil. Dernek olarak, bu ihtiyaçların

tespit edilmesi ve karşılanması adına
projeler üretmek üzere faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Hastaların yaşam kalitesini
artırmanın önemli adımlardan birinin
ailelerin bilgi düzeyini artırmak olduğunu
gördük.
İmkân doğrultusunda ailelere tıbbi cihaz
ve medikal malzeme yardımı da sunmaya
çalışıyoruz. Taşıyıcılık ve yenidoğan tarama
programının, PGT tüp bebek yönteminin ve
evde fizik tedavi desteğinin SGK kapsamına
alınması için çalışıyoruz.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığımız
bilgilere göre; tedaviye başvurmayan
hastalarla birlikte yeni tanılarla Türkiye’de
yaklaşık 2.000 SMA hastası olduğu
yönünde.

AİLELERİN PSİKOLOJİK 		
DESTEK GÖRMELERİ ŞART!

Dernek olarak pandemi sürecinde, online
alanda hasta annelerine yönelik bir grup
danışmanlığı başlatarak destek olmaya
çalıştık.

NADİR-X’TE SMA’LI 		
BİR KAHRAMAN!
Nadir hastalıkları olan çocukları baş
kahraman yapan Nadir-X çizgi roman
projesi oldukça dikkat çekti. Kitap çok
hoşuma gitti, nadir görülen bir hastalığa
sahip çocukların hikâyenin ana kahramanı
olmasını çok anlamlı buldum. Nadir-X’in
ikinci kitabındaki hikayelerden biri de SMA
hastalığı olan bir çocuk kahramana ait
olacak. Bu çalışmanın hastalıkla ilgili doğru
bilgi vermek adına çok etkili olacağını
düşünüyorum. Aynı zamanda SMA’nın
çocuk yaş grubunda tanınırlığını artırmak,
hastaların ne kadar güçlü olduğunu
göstermek, bu proje ile vurgulamak
istediğimiz noktalar arasında.

Bebeklerine SMA teşhisi konan ebeveynler
için psikolojik destek de çok önemli ancak
bunun maddi yetersizlikler nedeniyle
ikinci plana atıldığına şahit oluyoruz.
Nadir-X hakkında:
Nadir-X projesinin ilk kitabı Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER), Duchenne
Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) ve Sistinozis Hastaları Derneği’nin ortak çalışması ile
oluşturuldu. GEN'in koşulsuz desteği ile hazırlanan projede, nadir hastalıklara sahip çocuklar
hikâyenin kahramanı olarak bir yandan hastalık hakkında bilgiler verirken bir yandan da 'Nadiriz
ve Güçlüyüz' mesajını aktarıyor. Erhan Candan’ın yazdığı ve resimlediği; Kistik Fibrozis hastası ‘Tuz
Çocuk’un, Sistinozis hastası ‘Biber Kız’ın ve Duchenne Musküler Distrofi hastası olan ‘Robot Çocuk’un
hikâyelerinin anlatıldığı Nadir X’in ilk kitabı, oldukça ilgi gördü. Proje kapsamında satılan kitapların
geliri ise Altın Kitaplar tarafından derneklere bağışlanacak.

“Sizin için
burdayız”
+90 216 334 00 06 | www. roc.com.tr
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GÜNDEM

mRNA KANSER
AŞISININ DENEYLERİ

19-21 Ekim 2022

BioNTech, mRNA teknolojisi ile şimdi
de kanseri tedavi etmeye çalışıyor.
Fareler üzerindeki testler büyük başarı ile
sonuçlandı ve insan testleri başladı. Gelen
ilk sonuçlar büyük umut vadediyor…
mRNA aşılarının COVID-19’a karşı
başarısının ardından BioNTech, dikkatini
kansere çevirdi. Benzer teknolojiyi
kullanan yeni tedavilerin fareler
üzerindeki denemeleri büyük umut vaat
ediyor. Ve şimdi aynı başarıyı gösterip
gösteremeyeceklerini görmek için insanlar
üzerinde denenmeye başlandı. Çalışmaların
sonuçları Science Translational Medicine
dergisinde yayınlandı.

Bioexpo 2021
görüntüleri için lütfen
QR kodu telefonunuzdan
taratınız.

Söz konusu tedavinin adı SAR441000
(BNT131). Pfizer-BioNTech aşısı gibi,
vücuda protein üretme talimatlarını
sağlamak için elçi RNA’yı kullanıyor. Bu
durumda, vücudu, anti-tümör etkileri
olabilen sitokin adı verilen proteinler
üretmeye teşvik etmeyi umuyorlar.
Sitokinler vücutta doğal olarak üretilir,
ancak daha önceki araştırmalar, onları
tümörlü bölgelerde takviye ederek,
tümörleri küçültebileceklerini ve hatta
onları tamamen yok edebileceklerini
göstermiştir.
Ancak sitokinlerin istenilen alana
eklenmesi, duyulduğu kadar basit bir
işlem değil. Sitokinlerin çok kısa bir yarı
ömrü var, toksisiteyi durdururken vücutta
hızla bozulmalarından dolayı önceki
tedaviler sürekli uygulama gerektiriyordu.
Bu sabit dozlama, vücutta toksik sitokin
seviyelerine yol açarak, kanser tedavisi
olarak incelenmelerini durduran olumsuz
etkiler yarattı.
Bunun yerine araştırmacılar, viral
vektörler kullanarak sitokinleri doğrudan
tümörlere hedeflemeye çalıştılar, ancak
bu, genetik sorunlara ve bağışıklık
sisteminin istenmeyen müdahalesine yol
açtı. Vücudu bu sitokinleri istenen yerde
yaratmaya teşvik etmenin, vücutta dolaşan
ve sorunlara neden olan sitokinlerin aşırı

yüklenmesini önlemenin güvenli bir yolu
olarak da devreye mRNA terapileri giriyor.
Sitokinleri doğrudan tümöre kodlayan bir
mRNA karışımının eklenmesi ile vücut,
hızla büyüyen kanser hücresi kütlesini
savuşturmaya hazır olan bu sitokinleri
büyük miktarlarda geliştirebiliyor. BioNTech,
Sanofi ile işbirliği içinde, bu yöntemi
melanomlu 20 fare üzerinde denediğinde,
17 fare, tümörleri 40 gün içinde etkili bir
şekilde küçültmeye yetecek kadar sitokin
üretti.
İki farklı tümör tipine (melanomlar
ve akciğer kanseri) sahip farelerde
denendiğinde, melanomlara enjekte
edilen tedavi onları küçültmeyi başardı,
ancak aynı zamanda saha dışına çıkarak
akciğer tümörlerinin büyümesini de
engelledi. Deneyler, yeni tedavinin
hedeflenen tümörlere ve yayılmasından
kaynaklanabilecek herhangi bir ikincil
tümöre karşı da güçlü olabileceğini
düşündürüyor.
Daha önceki sitokin tedavileri genellikle
istenmeyen etkilere sahipti. Ancak bu yeni
tedavi, farelerde gözlemlenebilir hiçbir yan
etki bırakmadı.
Farelerdeki başarının ardından
araştırmacılar, hızla insan denemelerine
geçtiler. 231 katılımcıyı içeren büyük
bir faz 1/2 denemesi şu anda devam
ediyor; Kasım 2020’de yayınlanan 17
hastanın ön verileri ciddi bir yan etki
görülmediğini söylüyordu. Şimdilik tedavi,
diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında
melanomları ve spesifik katı tümörleri
hedef alıyor, ancak araştırmacılar gelecekte
başkalarını da hedeflemeyi umuyor.
Kaynak: CHIP Online

PSIKOLOJI
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GÜVEN EKSİKLİĞİ,
YALNIZLIĞI ARTIRIYOR
Yalnızlık acı veren bir his. Eğer devam
ederse, depresyon veya kaygı bozuklukları
gibi zihinsel hastalıklara yol açabiliyor.
Bonn, Haifa ve Oldenburg Üniversitelerinde
çalışan araştırmacılar, yalnızlığın azalan
güven ile nasıl bağlantılı olduğunu
keşfetmişler. Bu durum, özellikle insular
korteks olmak üzere çeşitli beyin yapılarının
faaliyet ve etkileşimindeki değişimlerle
kendini göstermiş. Dolayısıyla sonuçlar,
tedaviyle ilgili seçeneklere yönelik ipuçları
sağlıyor. Bulgular Advanced Science
bülteninde yayımlandı.
Yalnızlığın nasıl olduğunu herkes bilir. Bu
hissin ardında, sosyal ilişki ihtiyacının
istenen seviyede karşılanmamasının
meydana getirdiği çelişki düşüncesi yer
alıyor. Tatmin edilmek isteyen açlık hissi
gibi, yalnızlık hisleri de diğer insanlar
ile bağlantı kurmaya dönük motivasyon
sağlayabilir. Fakat bazı insanlar sürekli
yalnızlığın etkisi altında. Bu gibi vakalarda,
depresyon veya kaygı bozuklukları gibi
zihinsel hastalıkların oluşma tehlikesi
artabilir. Bonn Üniversite Hastanesi Tıbbi
Psikoloji Araştırma Bölümünde çalışan Dr.

Dirk Scheele, çalışmada ilk elde edilen
bulguları kastederek, “Şiddetli biçimde
hissedilen bu yalnızlığın bir sebebi de, diğer
insanlara güvenmemek olabilir” diyor.
Araştırmanın sonucunda şiddetli yalnızlığın
etkisi altındaki kişilerin, yapılan sohbetten
sonra kontrol grubuna kıyasla daha
düşük bir pozitif ruh hali içinde olduğu
bulunmuş. Bağ kurma hormonu oksitosinin
seviyeleri de daha düşük bir değişim
göstermiş. Dahası ise yalnız insanlar,
deney yapan kişiden uzakta durmuş ve bu
uzaklık, pek yalnızlıktan etkileyenmeyen
kişilere göre yaklaşık 10 santimetre daha
yüksekmiş. “Genel olarak sonuçlar, kronik
yalnızlığın diğer insanlara karşı güvenin
azalmasıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor”
diyor, çalışmanın en önemli bulgusunu
özetleyen Scheele. “Bu durum, diğerleriyle
gerçekleştirilen etkileşimlerin daha
olumsuz yaşandığı anlamına geliyor ki bu
da başkalarıyla bağ kurmayı zorlaştırarak,
yalnızlık sarmalını şiddetlendirir.”
Kaynak: Bonn Üniversitesi. 		
Çeviren: Ozan Zaloğlu / popsci.com.tr

CİHAZLARINIZI
DOKUNMATİK EKRANA
ÇEVİRMENİN
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KEDİLERİN
KİŞİLİKLERİ VE
DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ
Helsinki Üniversitesinde çalışan
araştırmacılar, kedilerin kişilik ve
davranışını ölçmede kullanılan yeni ve
kapsamlı bir anket geliştirmişler. 26 ırk
grubunu temsil eden 4.300’den fazla
kedinin yer aldığı bir veri kümesi, ırklar
arasında gözlenen önemli farklarla beraber
yedi adet kişilik ve davranış özelliğini ortaya
çıkarmış.

Kediler, bizim en yaygın evcil hayvanımız.
Kedi davranışları ise bir dizi davranışsal
problem sebebiyle giderek daha fazla
araştırılıyor. Davranış özelliklerinin yanında,
bir diğer ilgi alanı da kişilik. Çünkü kişilik,
davranışsal sorunlar ile bağlantılı olabiliyor.
Helsinki Üniversitesi ve Folkhälsan
Araştırma Merkezinde çalışan doktora

öğrencisi Salla Mikkola şöyle aktarıyor:
“Kedilerin davranış ve kişiliği hakkında
köpeklerden daha az şey biliyoruz. Ayrıca,
ilişkili sorunlar ile tehlike etmenlerinin
belirlenmesine yönelik bir talep de var.
Sorunsal davranışları ortadan kaldırmak
ve kedilerin refahını iyileştirmek için
daha fazla araç ve bilgiye ihtiyacımız
var. Kedilerle ilişkilendirilen en yaygın

davranış sorunları, saldırganlık ve tuvalet
alışkanlığının bozulmasıyla alakalı.”
Profesör Hannes Lohi’nin araştırma grubu
tarafından tasarlanan bir ankette, toplam
138 maddede kişilik ve davranış özellikleri
ölçülmüş. Ankette, arka plan ve sağlıkla
ilişkili bilgilere yönelik kapsamlı bölümler
de yer alıyor. Verilerin diğer araçların
yanısıra etmen analiziyle de işlenmesi,
toplamda yedi kişilik ve davranış özelliğini
ortaya çıkarmış:
1. Hareketlilik/oyunculuk
2. Ürkeklik
3. İnsanlara karşı saldırganlık

Otomatik Numune Konsantrasyon Sistemi

Dahili azot jeneratörü
48 numuneye kadar
Her numunede bağımsız gaz kontrolü
Oda sıcaklığı ile 80°C
HMI yazılım kontrollü

Uygulama Alanları:
> Gıda Kontrol
> İlaç Eczacılık
> Adli Bilimler
> Kimya Sanayi
> Su Kalitesi
> Tarım ve Balıkçılık
> Veteriner Araştırma
> Kozmetik

info@artertek.com www.arterteknik.com
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4. İnsanlara yönelik sosyallik
5. Kedilere yönelik sosyallik
6. Kum kabı sorunları (uygunsuz yerlerde
boşaltım yapmak, kum kabının ve kum
maddesinin temizliği konusunda duyarlılık)
7. Aşırı temizlenme
Mikkola şöyle ekliyor: “Önceki
araştırmalarda belirlenen özellik
sayısı değişkenlik gösterse de, bizim
çalışmamızda belirlediğimiz ve önceki
çalışmalarda en sık görülen özellikler
arasında hareketlilik/oyunculuk, ürkeklik
ve saldırganlık bulunuyor. Kum kabı
sorunları ve aşırı temizlenme bu tür kişilik
özelliklerinden olmasa da, kedinin strese
yönelik hassasiyeti konusunda bir şeylere
işaret edebiliyor.”
Bireylere ek olarak, ırklar arasında da
belirgin kişilik özellikleri bulunabiliyor. Diğer
bir ifadeyle belli kedi ırkları arasında, belli
kişilik ve davranış özellikleri daha yaygın
görülüyor.
Helsinki Üniversitesi ve Folkhälsan
Araştırma Merkezinde çalışan Profesör
Hannes Lohi şöyle aktarıyor: “En ürkek
ırk Mavi Rus kedisiyken, en korkusuz ırk
ise Habeş kedisiydi. Bengal en hareketli
ırk iken, İran kedisi ve Egzotik kedi ise en
pasif olanlarıydı. Siyam ve Bali kedisi en
aşırı temizlenme davranışını sergilerken,
Van kedisi insanlara karşı saldırganlıkta
önemli derecede yüksek ve kedilere
yönelik sosyallikte de düşük puan almıştı.
Aynı olguyu önceki bir çalışmada da
gözlemlemiştik.”
Araştırmacılar bu noktada, ırklar arasında
hiçbir karşılaştırma yapılmadığını
vurgulamak istiyor. Bulgular Animals
bülteninde sunuldu.

ÇEVRE VE DOĞA
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GÜNEŞ IŞIĞININ DENİZDEKİ
PLASTİKLERE ETKİSİ
Güneş ışığının, deniz ortamındaki
plastik parçalarını kimyasal olarak
esas malzemeye benzeyen ve hiç
kaybolmayan ufak parçacıklara ayırdığı
düşünülüyordu.
Fakat yakın zaman önce bilim insanları,
güneş ışığının plastiği kimyasal açıdan
çok sayıda polimer, çözünmüş ve gaz
haldeki ürüne de dönüştürdüğünü
öğrenmişti.
Şimdiyse yapılan yeni bir çalışma, bu
kimyasal tepkimenin suda çözünebilen
on binlerce bileşen ya da formül
üretebileceğini gösteriyor. Haftalar
içerisinde meydana gelen bu ayrışma,
sanılandan en az on kat daha karmaşık.
Environmental Science & Technology

bülteninde yayımlanan çalışmada şunlar
aktarılıyor: “Yüzey sularındaki plastiklerin
fotokimyasal dönüşümünün önemli bir
dönüşüm süreci olduğunu gösteren ve
sayıları giderek artan bulgular, plastiğin
çevredeki devamlılığına yönelik yaygın bir
görüşe meydan okuyor”
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve
Woods Hole Okyanusbilim Enstitüsü
(WHOI) Kimyasal Okyanusbilim Ortak
Programı’nda öğrenci ve çalışmanın baş
yazarı olan Anna Walsh’e göre bilimsel
camia, politika üreticiler, endüstri ve
diğerleri, “güneş ışığına maruz kalmanın
makroplastikleri fiziksel olarak parçalayıp,
çevrede varlığını daima sürdüren
mikroplastiklere dönüştürdüğünü
varsaymıştı.”

Eliniz için en iyisi,
Dünyamız için en iyisi
mutlaka sizin için
bir çözüm vardır

Literatürdekilerin yanı sıra yeni bulgular,
“söz konusu prensiplere temelden
meydan okuyor ve güneş ışığının plastiğin
fiziksel şekilde parçalanmasına yardımcı
olmakla kalmayıp, onu kimyasal yönden
değiştirdiğini ve artık ana malzemeye
benzemeyen çok sayıda dönüşüm ürünü
de meydana getirdiğini gösteriyor.”
Araştırmacılar, dört perakende şirketine
ait olan torbaların güneş ışığına maruz
kaldıklarında 5.000 (Target marketlerine
ait poşet) ila 15.000 (Walmart

marketlerine ait poşet) arasında formül
meydana getirdiğini; saf polietilen filmin
ise yaklaşık 9.000 formül ürettiğini
bulmuşlar. Bilim insanları ayrıca ortaya
çıkan formül bileşimlerinin, saf plastikler
ile tüketici plastikler arasında farklılık
gösterdiğini keşfetmişler.
Kaynak: Woods Hole Okyanusbilim Enstitüsü.
Çeviren: Ozan Zaloğlu.

Geleneksel üretim
süreçlerine kıyasla
CO2 emisyonlarında
%17 azalma ve %12
daha az su kullanımı
ile üretilmiştir.

> Nitril eldiven
> Vinil eldiven
> Lateks eldiven
> Steril Nitril eldiven

+90 212 641 33 18
www.asistkimya.com
info@asistkimya.com
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DİYABETİK AYAK
Doç. Dr. Uğur Anıl BİNGÖL
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri
Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi AD Başkanı

Diyabet, giderek artan obezite ve
hareketsizlik gibi nedenlerle çok daha sık
görülüyor. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon,
Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar
Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II)’nın
2010’da açıklanan sonuçlarına göre
20 yaş ve üzeri erişkin nüfusta diyabet
görülme sıklığı yüzde 13,7. Yani Türkiye’de
milyonlarca diyabet hastası var. Diyabet;
gözler, böbrekler ve ayaklar başta olmak
üzere tüm doku ve organlarda olumsuz
etkiler yaratıyor. Özellikle her 4 diyabetliden
1’i en az bir kez diyabetik ayak yarası
ile karşılaşıyor. Bu durum; önce ayak
parmağı, sonra ayak ve bacak kaybı, hatta
yaşam kaybına kadar giden bir tablo ile
sonuçlanabiliyor. Hastalar diyabet nedeniyle
his kaybı yaşayabiliyor ve ayaklarına giden
kan akımı azaldığı için bu yaralar kolayca
açılabiliyor, enfekte olabiliyor.

DIYABETIK AYAK BELIRTILERI
Ayakta yara açıldığında, önce açık sarı
renkte bir akıntı oluyor, daha sonra ise
ayakta üreyen bakterinin cinsine göre
akıntı rengi farklılaşabiliyor. Diyabet
hastalarının gözlerinde de problem olduğu
için bu akıntılar kolayca gözden kaçıyor
ve özellikle koyu renkli çorap giyildiğinde
enfeksiyon dahi fark edilemiyor. Özellikle
bu hastalarda şeker hastalığı nedeniyle his
kaybı da olduğu için yara ne kadar büyük
olursa olsun ağrı oluşmuyor. Tek belirti olan
akıntının gözden kaçması ampütasyon
ya da hayatı tehdit eden enfeksiyonlarla
sonuçlanabiliyor. Diyabetin neden
olduğu dolaşım bozukluklarında erken
müdahaleyle uzuvlar kurtarılabiliyor ancak
ilerlediğinde bu şans çok daha azalıyor.

AYAK BAKIMINDA 		
ÖNEMLI NOKTALAR
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok hasta,
hastane ortamına girmek istemediği için
hekim kontrolüne gidemedi. Ancak son
zamanlarda görülüyor ki; hastanelere
diyabetik ayak yaraları ile başvurular
arttı. Diyabet hastalarının özellikle ayak
bakımına daha çok dikkat etmesi gerekiyor.
Öncelikle, hastalar istirahat halindeyken
ayaklarını sarkıtmamalı. Ayakların altına
otururken yumuşak bir yastık koyulması
ya da uzatılması ayakların şişmesini
engelleyecektir. Çoraplar da çok önemli;
mutlaka pamuklu ve beyaz renkte olması
gerekiyor. Çünkü akıntı ancak bu şekilde
fark edilebiliyor.
Diyabet hastalarının ayak tırnaklarını iyi
gören bir kişinin mutlaka düz şekilde
kesmesi gerekiyor. Tırnakları keserken
mümkünse diyabet hastaları için özel
üretilen tırnak makasları kullanılmalı,
mümkün değilse de hafif uzun ve düz
şekilde kesmeye dikkat edilmelidir. Birçok
hastanede diyabetliler için profesyonel ayak
bakım merkezleri var. Buradaki görevliler
tarafından ayak tırnaklarının kesilmesi daha
uygun olabilir.

DIYABETLILERIN 			
DIKKAT ETMESI GEREKENLER
Diyabetlilerin ayakkabılarını normalde
kullanılan gibi yatay şekilde değil, dik
şekilde bırakmaya özen göstermesi
gerekiyor. Çünkü içine çok küçük bir taş
parçası ya da yabancı bir cisim düşse

bile bunu anlamıyor ve hasta bu cisimle
yürüdüğü zaman ayağına batarak yaralar
açılmasına neden olabiliyor. Bunu önlemek
için ayakkabı giyilmeden önce içi mutlaka
gözle ve elle kontrol edilmeli, yabancı bir
cisim varsa çıkartılmalı. Bununla birlikte
ayakkabı ve terlikler asla güneş altında
bırakılmamalı. Güneş altında kalan bu
ayakkabılar bazen 40-50 dereceye kadar
ısınabiliyor, bu nedenle ayaklarda yanık
oluşabiliyor. Ayrıca terlik seçimi yaparken
mutlaka önü kapalı, parmakların travma
görmesini engelleyen modeller seçilmeli.
Diyabetik ayak hastaları, yeni aldıkları
ayakkabıları günde 2 saatten fazla
giymemeliler. Aynı zamanda hastalar yeni
ayakkabılarını normalden 1 numara büyük
almaya dikkat etmeli. Eğer uzun süre
giyilmeyen bir ayakkabı tekrar giyilecekse,
ayaklarının şiş olmadığından emin olmalı
ve ayakla ayakkabı arasında çok hafif bir
boşluk olmalı. Pandemi süresince birçok
hasta evde oturduğu ve dışarı çıkmadığı
için bu süre zarfında ayakları da şişmiş
olabilir. Bu nedenle sokağa çıkarken
ayakkabılarını giymeden önce bu konulara
dikkat etmeliler.
Ayaklar bir nedenle su topluyorsa, ayakkabı
mutlaka gözden geçirilmeli. Bu hastalarda
ayrıca terleme ve nemlenme bozukluğu da
bulunduğu için ayak derisinin kuruma ve
çatlamaya eğilimi vardır. Bu nedenle Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı ve diyabetik
ayaklar için uygun bir ürün ile düzenli
olarak nemlendirilmeli. Çünkü ayak derisi
çatladığında buradan mantar ya da bakteri
girmesi çok kolaylaşıyor.

DİYABETİK AYAK
SORUNU YAŞAMAMAK İÇİN
NELER YAPILMALI?
Diyabet hastalarının dikkat etmesi
gereken hususlar şöyle sıralanabilir:
• Beyaz renkte ve pamuklu çorap
tercih edilmeli ve çoraplar her gün
değiştirilmeli.
• Ayak tırnakları asla dipten ve oval
kesilmemeli. Mutlaka düz ve hafif
uzun şekilde kesilmeli.
• Ayakkabılar, içine herhangi bir şey
kaçmaması için dik olarak gölgede
bırakılmalı.
• Yeni alınan ya da uzun süre giyilmeyen ayakkabılar ilk zamanlar 2
saatten fazla giyilmemeli.
• Ayaklar her gün mutlaka nemlendirilmeli ve güneşten korunmalı.
• Diyabet takip isteyen bir hastalık
olduğu için kan şekeri düzenli olarak
ölçülmeli ve her 3 ayda bir endokrinoloji uzmanı tarafından kontrol edilmeli.
• Ayaklar şişmişse ayakkabı giyilmemeli.
• Sivri burunlu olmayan, ayak parmaklarını sıkıştırmayan ayakkabılar tercih
edilmeli.
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HER YIL COVID-19
AŞISI MI OLACAĞIZ?
İlk kez ortaya çıktığından beri SARS-CoV-2
virüsü ve grip virüsü sıklıkla karşılaştırılıyor.
Nedenini görmek ise zor değil: ikisi
de havaya yayılan, potansiyel olarak
ölümcül virüsler. Elbette artık bu yüzeysel
benzerliklerin bazı ölümcül farklılıkları
gizlediğini biliyoruz: COVID-19 gripten çok
daha şiddetli ve tehlikeli. Ancak aşılarla
ilgili bilim gelişmeye devam ettikçe, iki
hastalığın ortak bir yanı daha varmış gibi
görünmeye başlıyor: Vücudumuzun onlarla
savaşmasına yardımcı olmak için yıllık
olarak takviye aşı ihtiyacı…

Yeni mRNA aşılarından birinin arkasındaki
biyoteknoloji şirketi Moderna, geçtiğimiz
hafta yıllık Ar-Ge Günü’nde kanser,
kalp hastalığı ve çeşitli solunum yolu
hastalıklarına karşı mRNA aşılarının
geliştirilmesi de dahil olmak üzere bir
dizi ilerlemeyi duyurdu. Ancak, sağlık
araştırmacıları ve hükümetler COVID-19
aşılarının geleceğine baktıkça, duyurdukları
bir program – grip ve COVID-19
destekleyici aşı kombinasyonuna yönelik ilk
adımlar – özellikle dikkat çekici.

Moderna CEO’su Stéphane Bancel
yaptığı açıklamada “Bugün, COVID19’a karşı güçlendirici ve gribe karşı
güçlendiriciyi birleştiren tek dozluk bir
aşının geliştirilmesiyle yeni solunum aşısı
programımızın ilk adımını duyuruyoruz”
dedi ve ekledi: “Nadir hastalık
programlarımıza hastaları kaydetme
konusunda ilerleme kaydediyoruz ve
kişiselleştirilmiş kanser aşısı denememize
tam kayıt gerçekleştirdik. Bunun, bilgiye
dayalı ilaçlarda yeni bir çağın sadece
başlangıcı olduğuna inanıyoruz.”

Şimdiye kadar dünyanın pek çok yerinde
uygulanan aşı programları önemli bir
başarı sağladı ve yalnızca ABD’de yüz
binlerce hayat kurtardı. Güvenli ve etkili
oldukları artık kesin, Delta varyantı olarak
bilinen bir tür olmasaydı, şimdiye kadarki
tek sorunumuz insanların kendilerini
at ilacıyla zehirlemelerini engellemeye
çalışmak olabilirdi. Ancak Delta varyantı
bir meydan okumaya dönüştü: Daha
bulaşıcı, potansiyel olarak daha tehlikeli
ve en önemlisi aşılarımızın üstesinden
gelebilme yeteneğine sahip. Bu, aşıların
faydasız olduğu anlamına gelmiyor, hala
Delta varyantına karşı yüksek oranda
etkinlik sunuyorlar. Ancak orijinal virüs
ile karşılaştırıldığında daha az koruma
sağlıyorlar ve en az bir çalışma (henüz
hakem incelemesinden geçmiş değil) bir
aşıyı takip eden üç ay içinde etkinlikte
gözle görülür bir azalma olduğunu ortaya
koyuyor.
Aşı etkisini kaybettiğinde yapılması
gereken ise tahmin edilebilir: Güçlendirici
bir doz daha yapılması gerekiyor. Ama bu
konuda da herkes hemfikir değil. ABD ilk
başta güçlendirici aşının 20 Eylül’e kadar
başlayacağını duyursa da, FDA ve CDC’den
bazıları da dahil olmak üzere birçok bilim
insanı bunların gerekli olmadığını veya en
azından kanıtların henüz gerekli olduğunu
göstermediğini savunuyor.
Bir CDC yetkilisi Politico’ya “Bilim zaman
alır. Bunu daha kaç kez söylememiz
gerektiğini bilmiyorum… CDC, elinden
geleni elinden geldiğinde yapıyor” diyor.
Ancak destekleyici aşılar yakın gelecekte
gerekli hale gelecek gibi görünüyor
ve Moderna’nın kombine aşısı günlük
hayatımızın bir parçası olabilir. Birleşik
Krallık’ta aşı bakanı Nadhim Zahawi,
grip aşılarıyla aynı anda yıllık COVID-19
güçlendirici aşılar yapılmasını önerdi ve
kombine doz muhtemelen tercih edilen bir
seçenek olacaktır.
Kaynak: CHIP Online

GENETIK
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GENOM BİLİMİ VE
SARDALYALARIN GÖÇÜ
“Dünya’nın En Büyük Balık Sürüsü”
şeklinde düşünülen bu çarpıcı olayda yüz
milyonlarca sardalya balığı, serin sulardan
ayrılıp Hint Okyanusu’nun daha sıcak
tropik altı sularına veya Güney Afrika’nın
doğu kıyısına gidiyor.

Bilim insanları,
dünyanın en büyük
göç olaylarından
biri olan Sardanya
Göçü’nün
nasıl işlediğini
keşfetmiş.

Sardalya göçü, güneydoğu kıyısındaki
soğuk suların yüzeye yükselmesiyle
tetikleniyor ve balıklar kuzeye akın ettikçe,
kıyı ile (sardalyaların fizyolojik kapasitesini
aşan) güneye doğru akan sıcak bir akım
arasında kalıyorlar. Sonrasında çok sayıda
yunus, köpek balığı, deniz kuşu ve hatta
balina onları avlıyor. Bu olay, birçok doğa
belgeselinde gösteriliyor.
Güney Afrika ve Avustralya’da çalışan
bilim insanlarının Science Advances
bülteninde yayımladığı yeni bir çalışmada,

Sardalya Göçü’nün doğu kıyısına ait
olan ve sıcak tropik altı koşullara uyum
sağlayan ayrı bir balık rezervinin üreme
göçünü temsil ettiği hipotezi test ediliyor.
Bilim insanları, Güney Afrika civarındaki
yüzlerce sardalyanın genom verisini
oluşturmuş. Bu veriler arasında genomun,
çoğunlukla kıyı boyunca görülen su
sıcaklığı farklılıklarıyla ilişkili bölgelerine
ait veriler de bulunuyor.
Sonuçlar, Güney Afrika’da iki sardalya
popülasyonu olduğunu gösteriyor.
Bunlardan biri soğuk batı kıyısındayken
(Atlantik Okyanusu), diğeri de daha sıcak
doğu kıyısı sularında (Hint Okyanusu)
yaşıyor. Bu bölgesel popülasyonların her
birinin, doğal bölgesinde deneyimlediği
sıcaklık aralığına uyum sağladığı
görülüyor.
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Çalışmanın eş yazarlarından Profesör
Peter Teske, “Kısa yukarı akım
dönemlerine ait soğuk su, daha sıcak Hint
Okyanusu habitatına uyum sağlamamış
olan batı kıyısındaki sardalyaları çekiyor”
diyor. “Doğada böyle şeyler nadir görülür.
Göç konusunda uygunluk bakımından
hiçbir belirgin fayda yokken, bunu neden
yapıyorlar? Sardalya göçünün, buzul
dönemine kadar uzanan yumurtlama
davranışının bir kalıntısı olabileceğini
düşünüyoruz. Günümüzde tropik altı Hint
Okyanusu habitatı olan yer, o zamanlar
içerdiği soğuk sularla birlikte sardalyalar
için önemli bir üreme bölgesiymiş.”
Kaynak: Flinders Üniversitesi. Çeviren:
Ozan Zaloğlu. / popsci.com.tr
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Laboratuvarlarınız için tercihinizi bizden yana kullanırsanız
size hızlı ve sorunsuz işleyişin keyfini çıkarmak kalır.
CLS Scientific ürünlerinden herhangi birini satın aldığınızda müşterilerimizle aramızdaki ilişkiyi güçlendiren
yoğun iletişimin bir parçası olursunuz. Konuya hakim teknik ekibimiz olası problemleri en hızlı sürede çözüme
kavuşturacaktır. Ulaşamadığımız bölgelerde ise güncel haberleşme seçeneklerinin tamamını en etkili şekilde
kullanılarak müşteri memnuniyeti odaklı çözümler üretiyoruz.

T. +90 312 278 40 47
F. +90 312 278 37 23

Dökmeci Sanayi Sitesi
10. Cadde No:3/1 Ankara
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YAŞAM

EVİNİZ
ÇOCUĞUNUZ
İÇİN

NE
KADAR
GÜVENLİ?
Dr. Sevinç ÇABUKOĞLU
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Evlerimizde bebekler için asıl tehlike,
hareketlenmeye başladıkları zaman
görülüyor. Bu nedenle, bebekler
emeklemeye ve yürümeye başlamadan
önce evde bazı güvenlik önlemlerinin
alınması gerekiyor. Bu aylardaki bebekler,
etraflarındaki her şeyi merak eder
ve tanımak isterler. Tehlike ve kaza
kavramları ile ilgileri yoktur. Yüksek bir
yerden kendilerini atabilirler, balkonun
demirliklerine tırmanabilirler, bir sokak
köpeğinin üzerine korkusuzca atlayabilirler.
Bu aşamada çocuğu kısıtlamak yerine, ona
zarar verebileceğini düşündüğünüz her
şeyi ortadan kaldırmak gerekir. Alınabilecek
pratik önlemlerin yanında, uygun çocuk
güvenliği ürünlerini kullanarak da evlerinizi
güvenli hale getirebilirsiniz.

MUTFAKTAKI TEHLIKELERE
KARŞI ÖNLEM ALINMALI
Annelerin ev içinde en çok meşgul
oldukları yer, genellikle mutfaktır. Bu
nedenle bebeklerin de mutfağa karşı ilgileri
büyüktür. Özellikle temizlik malzemelerinin
yer aldığı dolaplara dikkat edilmesi gerekir.
Genellikle temizlik ürünlerini mutfakta
lavabo tezgahının altındaki dolaba koyarız.
Bu dolabın özellikle kilitli tutulması çok
önemlidir. Bebekler her şeyi ağızlarına
götürerek keşfetmeye çalışır; eğer çamaşır
suyu gibi temizlik malzemesi kutularına
ulaşırlarsa kapağını açmayı başarıp,
içebilirler ve bu da hayati tehlike arz
eden istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Banyolarda yine temizlik malzemelerinin
konduğu dolaplar için de bu durum
geçerlidir. Kısacası, temizlik malzemeleri
bebeğin ulaşamayacağı yerlere
kaldırılmalıdır.
Çatal, bıçak gibi kesici, delici mutfak
eşyalarının muhafaza edildiği çekmeceler
de bebek ve çocukların ulaşamayacağı
şekilde çekmece kilitleri ile kapatılmalıdır.
Buzdolabı üzerindeki renkli, mıknatıslı,
küçük objelere de dikkat etmek gerekir.
Bu objeler bebeğinizin ilgisini çekecektir
ve kolaylıkla ağzına götürüp yutabilir ya
da daha kötüsü solunum yollarına kaçırıp
boğulma tehlikesi yaşayabilir.

Mutfakta ocak üstünde çaydanlık,
tencere gibi içinde sıcak su, yemek
içeren eşyalar ocağın arka bölümünde,
çocuğun ulaşamayacağı yerde olmalıdır.
Fırın sıcakken bebeğin mutfağa girişi
kısıtlanmalıdır.

sırasında görülebiliyor. Bebekler az bir suda
bile nefessiz kalabiliyor. İçi su dolu küvet,
leğen veya kovalar bebekler için çok büyük
tehlikelere yol açabiliyor. Bebek ve küçük
çocukların yıkanırken bir an bile olsa yalnız
bırakılmaması gerekiyor.

BEBEK ODASINDA 		
DIKKAT EDILECEKLER

EVIN DÜZENI BEBEĞE 		
GÖRE AYARLANMALI

Bebek odasında, bebeğin karyolası ya
da beşiğinin kalitesi önemlidir. Parmaklık
aralıkları bebeğin kafasının geçemeyeceği
aralıkta olan karyolalar tercih edilmelidir.
Koruyucu parmaklıkların boyu, bebeğin
aşamayacağı yükseklikte olmalıdır.
Karyolanın içerisindeki yatağın boyutu
uygun olmalı, karyolanın içinde yatak
kaymamalıdır.

Oturma odalarında ve salonlarda; sehpa,
masa, büfe gibi köşeli ve sert cisimler
bebeğiniz için tehlikeli olabilir. Bebeğiniz
için tehdit olabilecek sehpa gibi eşyalar
mümkünse kaldırılmalıdır. Mümkün
değilse sivri köşe ve kenarlar için kauçuk
koruyucu bantlar kullanılmalıdır. Televizyon
ünitesi, vitrin gibi eşyaların bebeğin üzerine
devrilmesini önlemek için sabitlenmeleri
gerekir. Vazo, biblo gibi kırılabilir eşyaların
kaldırılması ya da sabitlenmesi uygun
olacaktır.

Bebeğiniz ya da çocuğunuz odasında
yalnızken, kesinlikle odasının kapısını
tam kapatmamak gerekir; hatta başında
bir büyük olması tercih edilmelidir.
Bebeğin yatağını da mümkünse pencere
altına koymamalıyız; çünkü odanın
havalandırılması sırasında bebeğiniz
pencereye tırmanabilir.

BEBEKLER BANYODA 		
YALNIZ BIRAKILMAMALI
Bebeğinizin ya da çocuğunuzun, tek başına
banyoya girmesi tehlikeli olabilir. Çocuk,
ıslak ve kaygan zeminde kayıp düşebilir.
Banyo dolaplarının kapıları kilitli olmalıdır.
Ayakları üzerinde durup banyo yapmaya
başladıkları zaman, küvet içinde kaydırmaz
mat kullanmak gerekir. Batarya gibi düşüp
çarpabilecekleri sert, sivri objelerin üzeri
koruyucu ile kaplı olmalıdır. Klozet kapakları
hep kapalı tutulmalıdır.
İçi su dolu kova gibi malzemeler ortada
bırakılmamalıdır. Bebekler klozet içine ya
da kovaya abanıp ters bir şekilde içine
düşüp boğulma tehlikesi ile karşı karşıya
kalabilir. Evde yaşanabilecek çoğu kazalar
ve yaralanmalar aslında önlenebilir.
Genelde dikkatsizlik ve dalgınlık nedeniyle
oluşan kazalardan biri de bebek banyosu

İçinde merdiven olan evlerde, merdivenler
için olan güvenlik kapıları kullanılmalıdır.
Ev bahçeli ise bahçe kapısı kilitli olmalı,
havuz varsa gerekli önlemler alınmalıdır.
Ev içindeki halıların altına kaymayı önleyici
bantlar konmalıdır; aksi halde çocuklar
oyun esnasında koşarken kayıp düşebilirler.
Evdeki ilaçların saklandığı yer de çok
önemlidir; kesinlikle ilaçların hepsi kilitli
bir dolapta, çocukların ulaşamayacağı bir
şekilde muhafaza edilmelidir.
Evin içindeki tüm prizlere koruyucu kapak
takılmalı; elektrik kabloları, bebeğin
erişemeyeceği şekilde gizlenmelidir. Aksi
takdirde bebek kabloları kemirebilir, prizlere
parmağını sokabilir.

KORONAVIRÜS KAPSAMINDA
EV TEMIZLIĞI DOĞRU
ÜRÜNLERLE YAPILMALI
Buraya kadar, bebek ve çocuklarımızın
güvenliği için; evlerimizde genel olarak
almamız gereken önlemlerden bahsettik.
Ancak günümüzde, tüm dünya koronavirüs
pandemisi ile savaşıyor. Tüm umumi ve
hususi alanlar, büyük tedbirlerle dezenfekte
ediliyor. Zorunlu olmadıkça evden pek

fazla çıkmamamız gereken bu günlerde
yaşam alanlarının; hem kendi sağlığımızı
hem çocuklarımızın sağlığını korumak için
hijyen koşullarına uygun hale getirilmesi
gerekiyor. Öte yandan temizlik yaparken,
aşırı miktarda kimyasal ürün kullanılması;
hem doğaya, hem de evdeki kişilerin,
çocukların solunum yollarına zarar verebilir.
Daha doğal ve etkili yöntemlerle, doğru
temizlik yapılabilir. Örneğin; sıcak suyun
içine bir miktar sirke ilave edip, sirkenin
keskin kokusunu bastırmak için güzel
kokulu bir deterjan da ekleyerek yüzey
temizliği yapılabilir. Kumanda, kapı kolları,
prizler gibi sık sık dokunduğumuz yerleri
yüzde 70’lik alkol içeren el dezenfektanları
ya da kolonya ile temizlemek daha doğru
olacaktır.

BULAŞIKLAR MUTLAKA BULAŞIK
MAKINESINDE YIKANMALI
Evlerimizin temizlenmesinde bir diğer
önemli husus da; odalarımızın düzenli bir
şekilde havalandırılmasıdır. Çamaşırların
yüksek ısıda (60-90 derecede) sık sık
yıkanması, yıkanan kıyafetlerin mümkünse
yaşam alanları dışında bir yerde ya da
kurutma makinesinde kurutulması tavsiye
edilir. Yeme-içme alanlarının temizliğinde
de çok dikkat edilmeli, bulaşıklar mutlaka
bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.
Yemeklerin iyi piştiğinden emin olmak
gerekir. Kişilerin her gün, özellikle
evlerindeki temizlik işleri sonrası duş
almaları gerekir.
Ebeveynlerden biri ya da ikisi işe gittiyse
ya da market gibi zorunlu ihtiyaçlar
dahilinde dışarı çıktıysa eve döndüklerinde
ayakkabılar balkona konmalı, çocuklarıyla
temas öncesi mutlaka duş almalı,
kıyafetler yıkanmalı ya da balkon gibi dış
ortamda bırakılmalıdır. Ellerimizi sık sık,
en az 20 saniye boyunca yıkamamız bu
dönemde çok önemli. Özellikle ebeveynler
bebeklerinin ya da çocuklarının kişisel
bakımları öncesi ya da çocuklarını
kucaklarına almadan önce ellerini çok iyi
yıkamalıdır.

GÜNDEM

SITMA AŞISI
YAYGIN KULLANIMA
GİRDİ
Sıtma aşısı Afrika’daki sıtma sorunu için
beklenen en büyük adımlardan biriydi.
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) 2019’da başlanan sıtma aşısı pilot
uygulama programı sonuçlarına
göre sıtma aşısının yaygın
kullanımına onay verdi.
DSÖ yöneticisi Dr. Tedros
Adhanım Ghebreyesus
bu gelişmenin tarihi
bir ilerleme olduğunu
ifade etti.
Sıtma, insanlık
tarihini etkileyen
en önemli
hastalıklardan biri.
Sivrisineklerle taşınan
sıtma parazitlerinin
(Plasmodium cinsindeki 5

tür insanları enfekte edebiliyor.) yol açtığı
sıtma hastalığının Afrika’daki parazit
türü (Plasmodium falciparum) ölümcül
sonuçlara sebep oluyor. Her yıl dünya
üzerinde en çok insan ölümüne sebep
olan etkenlerden biri olan sıtmaya karşı
aşı geliştirme çalışmaları çok uzun yıllara
dayanıyor. Ayıca sıtma ile mücadelede
vektör (sivrisinek) kontrolü, sivrisineklerle
mücadele gibi yöntemlerde yoğun bir
şekilde uygulanıyor.
Günümüzde sıtma özellikle küçük çocuk
ve bebek ölümlerinde önemli etkenlerden
biri. Her yıl 400. 000 insan sıtma
sebebiyle hayatını kaybetmekte. Bunların
%67’sini ise çocuklar oluşturmakta. Yani
neredeyse her 2 dakikada bir çocuk
sıtma sebebiyle hayatını kaybetmekte.

Sıtma ile mücadele için geliştirilen aşı
RTS,S ya da Mosquirix Gana, Kenya ve
Malavi’de pilot olarak denendi. Bu pilot
denemelerden başarılı sonuçlar alınması
ile Sahra altı Afrika’da özellikle orta ve
yüksek riskli bölgelerde yaygın bir şekilde
kullanılması gerektiği notuyla bu başarılı
sonuçlar paylaşıldı.
RTS,S/AS01 sıtma aşısı 30 yıllık bir
geliştirme sürecine sahip ve GSK
tarafından geliştirilmekte. İlk olarak 1987
yılında geliştirilmeye başlanan aşı 2019
yılında pilot uygulama sürecine girdi.
Kaynak: www.malariavaccine.org/
news-events/news/path-applauds-whorecommendation-broader-use-firstmalaria-vaccine

FOS/TAC analizi için ilk adres
TitroLine® 5000
TitroLine® 5000 ile FOS/TAC titrasyonu çok pratik
FOS/TAC titrasyonu için mükemmel titratör.
Doğruluktan ödün vermeden, basit ve kolay kullanımlı
FOS/TAC titrasyonu için kullanıma hazır
metod. Karmaşık parametrelerden kurtulun.
Sağlam ve az bakım gerektiren pH elektrodu.
Uzaktan ve farklı açılardan bile kolayca
görülebilen tam renkli ekran.
Sonuçların PDF ve CSV formatında USB bellekte
saklanabilme özelliği.
Üç adet USB ve iki adet RS232 arabirimi ile
ilave pH veya mV titrasyon seçeneği

Sümer Analitik ve Medikal Teknolojiler San. ve Tic. A.Ș.
İstiklal Mah. Bahçe Sok. No.13/6 34762 Ümraniye-İstanbul

T: 0 216 550 78 85
F: 0 216 550 78 87

info@sumertek.com
www.sumertek.com
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TÜRKİYE’DEKİ
EN BÜYÜK YANGIN SEZONU
Türkiye bu yaz tarihinin yangın rekorunu
kırdı ve en şiddetli yangın sezonunu 2021
yaz sezonu olduğu Avrupa Orman Yangınları
Bilgi Sistemi’ndeki verilerde gözlemlendi.
Türkiye 2021 yazını yangınlarla boğuşarak
geçirdi. Tüm ülkede dayanışma ağlarını
harekete geçiren, jandarma, polis gibi
farklı devlet birimlerinin de aktif olarak
mücadeleye katıldığı bu rekor yangın

felaketinde pek çok orman alanı zarar
gördü.
Orman Genel Müdürlüğü’nün tespitlerine
göre 28 Temmuz – 12 Ağustos tarihleri
arasında 54 ilde yaşanan 299 orman
yangınla ülkede pek çok noktada aynı
anda yangınlarla mücadele edildi. Doğa
Koruma Merkezi’nin 26 Temmuz – 6

Ağustos 2021 arasındaki yanan alanlara
dair yaptığı çalışmada ise yaklaşık olarak
160 bin hektar alanın yandığı tespit
edildi. Antalya’da yaklaşık 75.000 hektar,
Muğla’daysa yaklaşık 65.000 hektarlık
alanın yandığı NASA tarafından sunulan
VIIRS görüntüleri kullanılarak hesaplandığı
açıklandı. Yani 54 il içinde Muğla ve
Antalya’nın yangından en çok etkilenen iller,

45 bin hektar ile de Manavgat’ın en çok
etkilenen ilçe olduğu gözlemlendi. Avrupa
Orman Yangınları Bilgi Sistemi’ndeyse 2021
yılı için Türkiye’de yanan alan miktarı 183
bin hektardan fazla olduğu tespit edildi.
Bu ölçümler resmi veri olarak yayınlanmış
veriler olmayıp değerlendirmesi devam
eden veriler. Ancak yangın çıkan noktaların
sayısı ve yangınların hasarları yangın
sezonları bakımından bir rekor olarak
görülmesi mümkün. Bu durumda iklim
değişikliği ile gelen meteorolojik şartların
etkisi ise göz ardı edilemez seviyede.
Önceki yıllardaki rekor orman yangınlarına
bakınca, Orman Genel Müdürlüğü
(OGM)’nün raporlarına göre Türkiye’de daha
önce bir yılda yanan orman alanı 165 bin
hektar ile 1946 yılına ait.
İl bazında yangından etkilenmiş tahmini
alan büyüklüğü (ha)

AMBALAJ KONTROL
GÖRÜNTÜ MUKAYESE
SİSTEMLERİ
Basılmış Materyallerin Hızlı ve Doğru Kalite Kontrolleri İçin;
Zaman ve maliyetten tasarruf
Geleneksel operatör tarafından uygulanan yöntemlere karşı çok
daha doğru ve hızlı kontrol
FDA CFR 21 PART 11 uyumlu yazılım
İlaç Üretim Tesislerinde Prospektüs, Barkod ve Ambalaj
kontrollerizde çalışmalarınızı kolaylaştırıp hataya yer vermemektedir
Dilden bağımsız kontrol
Dijital otomatik dökümantasyon
Müşteriye göre özelleştirilebilen yazılım
Braile (görme engelli alfabesi) ve Barkod Kontrol
Yanlış ve sahte yazı tipini algılar
Yabancı dillere örnek olarak: Kiril, Çince, Arapça, Taydili
Logolar, barkodlar, çizgiler, renkler ve tüm graﬁk öğeleri
Arka planlarda yazı kümelerinde ve yarı tonları
Braille işaretleri, içerik, ölçek endikasyon ve kalitesi kabartma, düz
içine çeviri ile komut dosyası ve isteğe bağlı bireysel Braille nokta
yükseklik ölçümü
Eksik veya eklenen unsurlar
Ve çok daha fazlası…

İçerenköy Mah. Çayır Cd. Nehir Plaza No:9 D:1 34752 Ataşehir/İSTANBUL
t: +90 216 629 28 98 f:+90 216 629 28 98 info@aistek.com.tr www.aistek.com.tr

Veri Kaynağı: 26 Temmuz - 06 Ağustos tarihli
NASA tarafından servis edilen VIIRS görüntüleri
kullanılarak hesaplanmıştır.

Türkiye’de bu yıl yaşanan rekor seviyedeki
bu yangınlarla orman işletmelerinde
çalışan personel ve itfaiyeciler amansız
bir mücadele verdi. Ayrıca gönüllü
vatandaşların, jandarma ve polisin de
yoğun desteği ile yangın mücadelesi
her ilde her noktada yoğun bir şekilde
yapıldı. Bu süreç içinde yangında hayatını
kaybeden görevli ve vatandaşlar oldu.
Pek çok ormancı ise yangında alevlerin
arasında kalarak tehlikeli anlar yaşadılar.
Yangın alanlarında kalan hayvanların
kurtarılması için pek çok dernek ve gönüllü
seferber olup alanlara akın ettiler. Fiziksel
olarak gidemeyen pek çok vatandaş ise
ayni ve nakdi yardım ile bu mücadeleye
ülkenin dört bir yanından destek oldular.
Bu rekor yangın sürecinde pek çok
çarpıtma haber, yanlış bilgi ve bilimsel
olmayan yaklaşım medyada ve sosyal
medya boy gösterdi. Bununla ise bilim
insanları TV ve sosyal medya kanallarından
açıklama yaparak mücadele ettiler.
Kaynak: https://www.bilimma.com/yanginrekoru-turkiye-de-en-buyuk-yangin/

www.atlasbiyo.com

Atlas Biyoteknoloji
Tescilli Markası

Arge ve Analiz Laboratuvarları için
Yerli Üretim,
Teknolojik Ürünler ve
Çözümleri Sunar

Qiagen, Rotor-Gene
cihazlarına uygun A.B.T.™ 0.1
mL Optik 4’lü Strip Tubes

Biorad, Thermo Fisher, ABI
Real-time PCR cihazlarına
uygun A.B.T.™ 0.1 mL Optik
8’li Strip Tubes

Biorad, Thermofisher, ABI,
Roche LC480 Cihazlarına
Uygun PCR Plate
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Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda
değilsiniz. Sağlığınız için diyetinize daha
fazla bitkisel bazlı yiyecekleri ekleyiniz.
Daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu
bir hayat yaşamak istiyorsanız, tüm
cephelerde sağlığınızı ve refahınızı
iyileştirebilecek tek bir etkili değişiklik
yapmanız mümkündür. Oda daha fazla
bitkisel bazlı gıdaları tüketmenizdir.
Konu bu kadar basittir. Hiçbir şeyden
vazgeçmek zorunda değilsiniz. Rutininizde
herhangi bir radikal değişiklik yapmanız
gerekmez. Tek yapılması gereken, alışveriş
listenizi çıkarmak ve normal diyetinizin
bir parçası olarak meyveler, sebzeler,
baklagiller, tam tahıllar eklemek ve sonra
tabii ki onları tüketmektir.
Her gün daha fazla bitkisel bazlı yiyecek
yemek, hayatınızı düşündüğünüzden daha
fazla şekilde değiştirebilir. Kilo vermenin
yanı sıra zihinsel sağlığınız üzerinde
etkisi olabilir. Kronik hastalık riskinizi
azaltabilir. Daha sürdürülebilir bir gıda
sistemini destekleyebilir ve çevreye fayda
sağlayabilirsiniz. Tabağınıza daha fazla bitki
eklemekten daha büyük bir etkiye sahip
olan çok az çözünürlük vardır.

NEDEN DAHA FAZLA 		
BITKI YEMELISINIZ?
Bu kararın sağlığınız üzerinde bu kadar
büyük bir etki yaratmasının nedeni,
diyetlerimizin mevcut durumudur.
Günümüzde 10 yetişkinden sadece 1’i

meyve veya sebze tüketim tavsiyelerini
karşılamaktadır. Meyveler ve sebzeler
açısından zengin bir günlük diyet, temel
vitamin, mineral ve liflerden yeterince
almanızı sağlar. Büyüme, sağlık ve
hastalıkların önlenmesi için gerekli olan
besin elementleri gibi vücudumuzun kendi
başına üretemeyeceği birçok besin vardır.
Bitkiler, diyet lifi, C vitamini ve flavonoidler
gibi bu temel besin maddelerinin bazılarının
tek kaynağıdır.

BITKISEL BAZLI 			
DIYET TAM OLARAK NEDIR?
Bitkisel bazlı yemeyle ilgili birçok yanlış
anlama vardır. Bazı insanlar bunun
sadece lahana salatası yiyebileceğiniz
veya etten kaçınmanız gerektiği anlamına
geldiğini düşünüyor, ancak durum böyle
değildir. Bitkisel bazlı yemek, basitçe
bitki bazlı gıdalara öncelik veren bir diyet
benimsemek anlamına gelir. Tek bir besin
grubunu veya besini tamamen ortadan
kaldırmanız gerektiği anlamına gelmez.
Aksine, daha fazla yiyecek grubu yemekle
ilgilidir. Bitkisel bazlı bir diyet daha fazla
sebze, meyve, kepekli tahıl, fındık, tohum
ve baklagiller yemeye odaklanmaktır.
Et ve süt ürünleri ise destekleyici bir rol
oynamalıdır. Bunu bir “bitkisel ağırlıklı”
diyet olarak da düşünebilirsiniz. Eti
değiştirmek yerine, etin porsiyon boyutunun
azaltılması ve tabağınıza daha fazla bitkisel
gıda konulmasıdır.

Labmarkershop.com

DAHA FAZLA BITKISEL
BESINLERI YEMENIN FAYDALARI
Bitki bazlı yemek, sürdürülebilir bir
diyet değişikliğinden daha fazlası olup
aynı zamanda büyük sağlık ve çevresel
faydalara sahiptir. Diyetinizde bitkisel
gıdaları ilk sıraya koyup sadece tek bir
değişiklik yaparak, vücudunuza ve dünyaya
olabilecek her şeye daha yakından bakalım:
1. Daha uzun yaşayabilirsiniz:
Hayvansal protein yerine bitki bazlı
protein yemek erken ölüm riskini
azaltmaktadır. Araştırmacılar, 16 yıl
boyunca 400.000’den fazla katılımcının
protein alımını ve ölüm oranlarını
karşılaştırmıştır. En fazla bitkisel protein
alımına sahip olanlar, daha az bitki
bazlı protein ve daha fazla hayvansal
protein tüketenlere kıyasla genel ölüm
riskini %10 azalttığı saptanmıştır.
Kırmızı etten kümes hayvanlarına
kadar birçok hayvansal protein kaynağı
bulunmaktadır. Ancak, araştırmaya
göre erken ölümdeki en büyük risk
azalmasının (%20) yumurtaları bitki
proteini ile değiştirmekten geldiğidir.
Bu, %13 oranında daha az ölüm riski
ile ilişkilendirilen sığır etinin yerini bile
almaktadır. Bitki bazlı bir diyette bir
sonraki adımı atmak ve bazı hayvansal
proteini bitki proteini ile değiştirmeye
başlamak istiyorsanız, vücudunuza
iyi bir dünya yaratacaksınız. Sonuçlar,
hayvansal proteinin sadece %3’ünün
bitki bazlı protein ile değiştirilmesinin

kalp hastalığından ölüm riskinin %12’ye
kadar azaldığını göstermektedir.
2. Daha sağlıklı bir gezegeni
destekleyeceksiniz: Bitki bazlı diyetler
sadece vücudunuz için değil, çevreye
de faydalar sağlayabilirler. Aslında,
dünyaca ünlü 37 bilim adamından
oluşan bir ekip, kısa süre önce bitki
bazlı bir diyetin hem insanlar hem
de gezegen için en sağlıklı olduğunu
belirleyen bir rapor yayınlamıştır. Ne
kadar çok bitkisel gıda yerseniz, sera
gazı (GHG) emisyonlarınız o kadar
düşük olur. Çünkü hayvansal gıdalar
üretmek için çok daha fazla su ve enerji
gerektirir. Örneğin, bir araştırmaya göre
veganlar ve vejeteryanlar, et yiyenlere
göre %30 daha az GHG emisyonu
ürettiği belirlenmiştir. Diyetinize
bitkisel besinleri ve özellikle bitki
bazlı proteinleri eklemenin daha fazla
yolunu bulmak, çevresel ayak izinizi
azaltmanıza yardımcı olabilir. Örneğin,
bitkisel bazlı bir diyet ile vücudunuzu
geleneksel hayvansal ürünlere göre
%98 daha az su, %86 daha az toprak
ve %93 daha az karbon ayak izine sahip
malzemelerle besliyorsunuz.
3. Vücudunuz kilonuzu daha iyi
düzenleyecektir: İster sağlıklı bir
kiloda kalmak ister kilo vermek istiyor
olun, bitkisel bazlı gıdalar sizin oraya
ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Yapılan
bir çalışmada, kilolu erkeklerden ve
kadınlardan günde beş porsiyon meyve
ve sebze yemeleri istendiğinde, 16
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hafta boyunca yaklaşık 7 kilo verdikleri
gösterilmiştir. Bir yıl sonra, bu meyve
ve sebze tüketicileri, ürün tüketimini
artırmaları talimatı verilmeyen
katılımcılar kadar kilo almamışlardır.
Diğer çalışmalar da benzer sonuçlar
bulunmuştur. Ayrıca, düzenli olarak
baklagiller gibi bitki temelli bir diyetin
temel öğelerini yemek kilo vermeye
yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada
araştırmacılar, günlük olarak nohut,
fasulye ve mercimek gibi bakliyatları
yemenin yaklaşık altı hafta içinde
yarım kiloya yakın bir kilo kaybına yol
açabileceğini bulmuşlardır.
4. Daha genç görüneceksiniz: Güzellik
endüstrisi, ince çizgileri, kırışıklıkları
azaltmak ve daha genç görünmenizi
sağlamak için serumların ve
losyonların yeteneklerinin vaatlerine
para harcamaktadır. İyi haber şu ki,
bu mümkündür. Daha da iyi haber,
bu yiyecekleri tüketerek bu sonuçlara
düşük maliyetle ulaşabilmenizdir.
Yayınlanan bir çalışma sayesinde,
A, C ve E gibi antioksidan vitaminler
yönünden zengin, bitkisel bazlı bir
diyetin kan dolaşımındaki zararlı
kanserojenleri ve toksinleri ortadan
kaldırmaya yardımcı olabileceğini
biliyoruz. Ayrıca hücresel hasarı
önleyen ve cilt yaşlanmasını yavaşlatan
telomerleri uzattığı da gösterilmiştir.

Telomer her bir DNA sarmalının ucunda
bulunan ve kromozomları koruyan
parçalardır.
5. Kalbinizi koruyacaksınız: Bitkisel bazlı
diyetler, kolesterolün kan dolaşımında
emilimini azaltmaya yardımcı olarak
kalp hastalığı riskini azaltabilen bol
miktarda lif içermektedir. ABD Kalp
Derneği tarafından 2017 yılında yapılan
bir araştırmada, bitkisel bazlı bir
diyet yiyenlerin, yemeyenlere kıyasla
kalp yetmezliği gelişme riskinin %42
oranında azaldığını saptamıştır.
6. Daha sağlıklı bir mikrobiyomu
destekleyeceksiniz: Lif bakımından
zengin bitkisel bazlı bir diyet, daha
çeşitli ve sağlıklı bir bağırsak
mikrobiyomu oluşturacaktır. Yararlı
probiyotik bakterilerin yaşadığı
bağırsak mikrobiyomu genel sağlığınız
için inanılmaz derecede önemlidir.
Probiyotik topluluğu çeşitli mikrobiyal
tür popülasyonuna sahip olduğunda
en güçlü halini alır. Bunu başarmanın
en iyi yolu, çeşitlendirilmiş bitkisel
bazlı bir diyettir. 11.300 kişiden oluşan
bir araştırmada, sağlıklı bir bağırsak
mikrobiyomuna en yakından bağlı
faktörün diyet de ki bitki çeşitliliği
olduğunu belirlemiştir.
7. Kan basıncınızı düşürebilirsiniz:
Yüksek tansiyon, kalp krizi, felç ve
diğer kardiyovasküler hastalıklar için

önde gelen risk faktörüdür. Bu nedenle
düşürmenin uzun vadeli önemli sağlık
yararları olabilir. Bunu yapmanın bir
yolu, hala et ve süt ürünleri içeren bitki
bazlı bir diyet uygulamaktır. Yayınlanan
bir meta-analiz, bitki temelli diyetlerin
sınırlarla bile olsa standartlaştırılmış
hayvansal ürünler içeren bir kontrol
diyetine kıyasla felç de %14, kalp
krizinde %9 ve genel ölüm oranında %7
azalma saptanmıştır. Kan basıncında
azalma ve iyileştirmeler sağlamak için
hayvansal ürünlerin tamamen ortadan
kaldırılmasının gerekli olmadığı, bitkisel
bazlı bir diyete doğru herhangi bir
geçişin iyi olduğu gerçektir.
8. Kendinizi daha mutlu
hissedebilirsiniz: İyi ye, iyi hisset.
Yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar,
bitki bazlı bir diyete başlayan
katılımcıların depresyon ve anksiyete
semptomlarında iyileşme gösterdiklerini,
bu da onları daha mutlu ve rahat
hissettirdiğini bulgulamıştır.
9. Daha fazla besin içeriklerini
alacaksınız: Araştırmalar, bitkisel
temelli diyetlerin vitaminler, mineraller,
lif ve fitokimyasallar dahil olmak
üzere bir dizi önemli besin açısından
zengin olduğunu göstermektedir. ABD
Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme
Araştırması verileri, bitkisel bazlı
diyetlerin mikro besinlerde standart bir

omnivor (hem et hem de otla beslenen
canlılar) diyete kıyasla daha yüksek
olduğunu göstermektedir. Ancak fark,
meyve ve sebze alımıyla bağlantılı
değildir. Bunun yerine, diğer bitki bazlı
gıdalara (kepekli tahıllar, baklagiller,
kuruyemişler ve soya ürünleri) daha
yakından bağlıdır ve tüm bitkisel
besinler için diyetteki çeşitliliğin önemini
daha da vurgulamaktadır.
10. Sizin için daha sürdürülebilirdir:
Hepimiz sahip olamayacağımız şeyi
istiyoruz, değil mi? Kilo vermenin bu
kadar zor olmasının nedenlerinden
biri de budur. Çoğu diyet, büyük gıda
gruplarını kesmenizi veya uzun vadede
sürdürülemez olan başka ödünler
vermenizi gerektirir. Bitkisel bazlı
yemenin farklı olduğu yer burasıdır.
Bitkisel bazlı bir diyet kapsayıcıdır ve
ayrıca bir “diyet” ten daha fazla bir
ethosdur. Ethos, bir toplum ya da bir
kişinin geleneksel anlamdaki eğilimi ve
duruşudur. Yiyemeyeceğiniz yiyeceklere
odaklanmanızı gerektirmez veya neyi
“pes etmeniz” gerektiği konusunda
endişelenmenize neden olmaz. Sadece
ne yemeniz gerektiğini hatırlatır, bu
yüzden hata diye bir şey yoktur.

Quality is
our structure

12 yıldan bu yana hizmetinizdeyiz
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AŞI KARŞITLARININ
MAKALESİ GERİ ÇEKİLDİ
“Meslektaşlarımızı, kamuoyunu ve basını yanıltmamak için yazarlar
olarak oybirliğiyle bu makaleyi geri çekmek istiyoruz.”

Kovid-19 aşıları sonrasında kalp kası
iltihabı diye de bilinen miyokarditin görülme
riskiyle ilgili bir makale, hesaplama hatası
nedeniyle geri çekildi. Makalede mRNA
aşıları sonrası miyokardit riskinin binde
1 olduğu öne sürülmüş ve bu sonuç, çok
sayıda sosyal medya gönderisinde ve
blogda aşıların güvenli olmadığına kanıt
olarak gösterilmişti.

Örneğin aşı karşıtı bir blogda yer verilen
yazıda makalenin bulguları açıklanmış,
“50 yaşın altındaysanız Kovid’in sizi
öldürme olasılığı 6 kat daha az” ifadelerine
yer verilmişti. Söz konusu araştırmada
Ottawa’da iki aylık bir dönemde (Haziran
ve Temmuz 2021) ortaya çıkan miyokardit
vaka sayısı 32, uygulanan aşı sayısı ise 32
bin 379 olarak kayda geçmişti. Ancak daha
sonra bu iki aylık süre içinde Ottawa’da
uygulanan doz sayısının yanlış hesaplandığı
ortaya çıktı.

Kanada’daki Ottawa Üniversitesi Kalp
Enstitüsü’nden araştırmacıların kaleme
aldığı makale, henüz hakem onayından
geçmemiş ve MedRxiv’de erişime açılmıştı.
“Yeni çalışma Kovid aşısı sonrası ortaya
çıkan kalp iltihabı oranının binde 1
olduğunu gösteriyor” ifadelerinin yer aldığı
makale yine de büyük yankı uyandırmıştı.

Ottawa Halk Sağlığı Kurumu’nun
yayımladığı verilere göre, 30 Mayıs
ve 25 Temmuz arasında bölgede 845
bin 930 doz aşı yapılmıştı. Bu durum,
makalede belirtilen miyokardit riskinin
fazla göründüğü anlamına geliyor. Zira
makalede kullanılan veriler, riski 25 kat
fazla gösteriyor.

İşte bu nedenle yazarlar, makaleyi
24 Eylül’de geri çekme kararı aldı ve
yapılan açıklamada, “Bildirdiğimiz
miyokardit sıklığı, çalışmanın süresi
boyunca uygulanan doz sayısının yanlış
hesaplanması nedeniyle büyük ölçüde
abartılmış görünüyor” ifadelerine yer
verildi: Meslektaşlarımızı, kamuoyunu ve
basını yanıltmamak için, yazarlar olarak
oybirliğiyle bu makaleyi geri çekmek
istiyoruz.
Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü de
“bu hatanın aşı sonrası miyokardit
insidansına dair yanlış bilgilere yol
açmasına üzüldüklerini” belirttiği bir
açıklama yayımladı. Öte yandan, Ohio’daki
Case Western Reserve Üniversitesi’nden
bilim insanlarının ağustos ayında yaptığı
bir araştırma, Kovid-19’a yakalananlarda
miyokardit riskinin daha yüksek olduğuna

işaret ediyordu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
(CDC), genç erkeklerin ikinci doz mRNA
aşısından sonra miyokardit olma riskinin
daha yüksek olduğunu belirttiği için
araştırmada 12 ila 17 yaş arasındaki
erkekler incelenmişti.
Araştırmacılar, Kovid-19’dan sonraki üç ay
içinde genç erkeklerin miyokardit geçirme
riskinin 1 miyonda 450 olduğunu tespit
etmişti. ABD Bağışıklama Uygulamaları
Danışma Komitesi ise aynı yaştaki
erkeklerin ikinci doz mRNA aşısı olduktan
sonra miyokardit geçirme riskini 1
milyonda 67 olarak belirlemişti.
Kaynak: Independent Türkçe, Reuters, New
Scientist - Derleyen: Çağla Üren
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PLASTİK OYUNCAKLARDAKİ
YENİ ZARARLI KİMYASALLAR

Danimarka Teknik Üniversitesi ve Michigan
Üniversitesi’nden bilim insanları, plastik oyuncaklardaki
bulunan kimyasalları araştırarak, çocuklarda yarattığı sağlık
risklerini ortaya koyan bir araştırma yaptı.
Uzun süredir plastik oyuncaklarda
kullanılan bazı kimyasalların, insan
sağlığına zararı biliniyor. Buna rağmen,
ebeveynler açısından çocukların sağlığını
tehdit edecek kimyasallar içeren plastik
oyuncakları anlamak oldukça zor. Dünyanın
farklı ülkelerinde farklı regülasyonlar ve
işaretlemeler olsa da hangi maddelerin
oyuncak üretiminde kullanılmasının yasak
olduğuna dair, uluslararası bir anlaşma
maalesef yok.

SATIN ALMAK İÇİN

Ayrıca dünyanın çoğu yerindeki
regülasyonlar ve uluslararası kimyasal
listeleri zararlı olduğu bilinen bazı
madde gruplarına uygulanıyor. Örneğin;
ftalatlar için bazı regülasyonlar var
ama plastik oyuncaklarda kullanılan
envai çeşit kimyasal çoğu zaman es
geçiliyor. “Sert,yumuşak ve köpük çocuk
oyuncaklarında bulunan 419 kimyasaldan,
126 maddenin çocuk sağlığına kanserojen
ve kanserojen olmayan zararlar içerdiğini
tespit ettik.
Bu maddelerin içinde 31 plastikleştirici, 18
yangın önleyici ve 8 koku verici madde de
bulunuyor. Çalışmamızda zararlı derken,
bu maddelerin tahmini maruziyetinin
düzenleyici Referans Dozları (RfD) veya
kanser riskleri için düzenleyici risk
sınırlarını aştığını ifade ediyoruz.

info@prosigma.net
www.labmedya.com
/labmedya
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Bu maddeler plastik oyuncaklardan
kademeli olarak kaldırılmalı ve yerlerine
güvenli ve sürdürülebilir alternatifler
konulmalıdır,” diyor Danimarka Teknik
Üniversitesi’nden (DTU) araştırmanın
başı Peter Fantke. Araştırmanın ilk yazarı
Nicolò Aurisano, üreticilerin genelde

oyuncaklardaki kimyasal içeriğe dair hiçbir
bilgi sağlamadığını ve bu nedenle içerik
verilerinin kayıp olduğunu belirtiyor.
Bundan dolayı, araştırmacılar
oyuncaklardaki kimyasalları belirlemek için
25 hakemli dergiden geçen araştırmadan
yola çıkarak, kimyasal analizler yaptı.
Bununla beraber, Nicolò şunları da ekliyor:
“Oyuncak malzemelerdeki kimyasal
içeriklerin; çocukların oyuncakla nasıl
oynadığına, ağzına sokup sokmadığı gibi
verileri inceledik.
Ayrıca çocukların evde ne kadar oyuncağı
olduğuna da dikkat ettik. Bu bilgileri
kullanarak kütle-denge modeli esaslı olarak
tahmini maruziyeti kullanarak, çocuklar
için kabul edilemez dozlarını kıyasladık.”
Araştırmacılar batı ülkelerinde plastik
oyuncak maruziyetinin ortalama 18 kg
olduğunu buldu. İşte bu sonuç çocukların
günlük ortamda büyük miktarda plastiğe
maruz kaldığını gösteriyor.

FTALATLAR YERINE KULLANILAN
PLASTIKLEŞTIRICILER DE
ZARARLI
Araştırmacılar, çocuk sağlığı açısından
ftalatlar ve bromlu yangın geciktiricilerin
zararlı olduğunun zaten bilindiğini
fakat bütirat TXIB ve sitrat ATBC adlı
iki plastikleştiricinin de sağlık riskleri
taşıdığını belirtiyor. “Bu alternatiflere
çocuklar maruz kaldığında kanser riski
olmayan başka risklere maruz kaldığından,
bu katkı maddeleri de ayıplı olarak
değerlendirilmelidir.

Burada zararlı bir kimyasalı, zararlı
benzeriyle değiştirmiş oluyoruz. Kapsamlı
olarak bakarsak, yumuşak plastikler en
yüksek zararlı kimyasal maruziyetine
neden oluyor ve çocuklarda soluma yoluyla
maruziyet baskın çıkıyor.
Çünkü çocuklar bir odada oynarken,
oyuncaklardaki yayılan kimyasalları
soluyor ve en azından bir oyuncağa
dokunmuş oluyor” olarak açıklıyor Peter
Fantke. Araştırmacılar oyuncaklarda farklı
konsantrasyonlarda aynı kimyasallardan
bulunabileceğini fakat maksimum kabul
edilebilir kimyasal içerik miktarının
belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Araştırmacılar oyuncaklarda kullanılacak
kimyasal içeriklerin maruziyet ve riskine
yeni bir ölçü getirerek, karşılaştırmalı bir
tablo tanımlıyor. Bu tipteki bilgi sayesinde
oyuncak üreticileri ne kadar kimyasalın
güvenli aralıkta olduğunu bilerek,
oyuncakları daha güvenli hale getirebilir.
Araştırmacılar, regülasyonlar gelene kadar
şimdilik, hangi plastik oyuncağın zararlı
kimyasallar içerip, içermediğini bilmenin
oldukça zor olduğunu belirtiyor.
Ebeveynler içinse bir tavsiyeleri var; plastik
oyuncak alımını azaltmalarını, yumuşak
plastik oyuncaklardan kaçınmalarını ve
çocuğun odasını her gün havalandırmaları
gerektiğini söylüyor. Yeni yapılan araştırma
Environment International dergisinde
yayınlandı.
Kaynak: www.gercekbilim.com
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Endonezya’nın Kuzey Sulawesi bölgesindeki
kelebeklerin, ölü ve canlı tırtılların vücut sıvılarını
emdiği gözlemlendi. Bilim insanları bu davranışın
kelebeklerde ilk kez belgelendiğini söylüyor.
Bölgedeki yetişkin kral kelebekleri,
ayaklarındaki küçük pençeleri kullanarak
tırtılların vücutlarında yaralar açıp, dışarı
sızan sıvıyı içerken gözlemlendi. Uzmanlar,
erkekler tarafından gerçekleştirilen
bu davranışın çiftleşme arayışıyla ilgili
olduğunu düşünüyor.
Buna göre erkek kelebekler, Apocynaceae
familyasındaki sütlü özsuyu olan bitkilerde
üretilen ve kelebeklerin, dişileri çeken
feromonlar üretmesini sağlayan bileşikleri
arıyor. Tırtıllar çiğnedikleri bitkilerin özleriyle
dolu olduğu için dişileri kendisine çekmek
isteyen erkek kelebekler için kolay bir
hedef haline geliyor.
Bulgularını hakemli bilimsel dergi
Echology’de yayımlayan araştırmacılar,
kelebeklerin bebeklerin vücudunu emdiği
sırada gözlemlediklerini şöyle anlattı:
Tırtıl larvalar, yetişkinlerin onları ısrarla
kazımalarını engellemek için vücutlarını
hızla büküyordu. Ama bunlar nafile
girişimlerdi.
500 metreden fazla bir alana yayılmış bitki
örtüsünde tırtıllara saldıran birçok kelebek
gördüğünü aktaran araştırmacılar, bunların
yaralı tırtılların vücut sıvılarını saatlerce

emdiğini belirtti.
Araştırmacılara göre bir insan gözlemcinin
dokunması bile hırslı yetişkin kelebeklerin
dikkatini dağıtmaya yetmiyordu. Bilim
insanları üç gün süren gözlemler boyunca
canlı ve ölü tırtılları ayaklarıyla kazıyan
ve sonra sızan sıvıları yudumlayan 7 kral
kelebek türü saydı. Ölü tırtılların aldıkları
yaralar netincesinde ölmüş olabileceği
tahmin ediliyor. Ancak kesin ölüm nedenleri
bilinmiyor.
Sidney Üniversitesi Yaşam ve Çevre
Bilimleri Fakültesi’nde görev alan,
çalışmanın başyazarı Yi-Kai Tea, hangi bitki
bileşiklerinin kelebekleri tırtıllara çektiği ve
dünyanın diğer bölgelerindeki kelebeklerin
de bu davranışı sergileyip sergilemediği
gibi soruların henüz cevaplanamadığını
söyledi:
Bu basit gözlemler, ünlü kelebeklerin
ekolojisine dair soruları gündeme getirerek
gelecekteki araştırmalar için sayısız fırsat
sunuyor.
Independent Türkçe, Livescience
Derleyen: Çağla Üren
Kaynak: https://www.indyturk.com/
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Encapsüle edilmiş aktif içeriklerin sıcak su
ve basınç ile parçalanması ile
otoklavlarınızdaki kokuyu nötralize eder.
Daha ferah laboratuvarlar için
OTODOR’u deneyin.

ÜRETİCİ FİRMA
Sanayi Mah. Latife Sk. No: 5 İzmit/KOCAELİ
t: 0262 335 33 61
www.kurubuhar.net | info@barkankimya.com

Sanayi Mah. Latife Sok. No:5 İzmit/KOCAELİ
t: +90 262 335 11 07 f: +90 262 335 22 92
albar@albarkimya.com | www.albarkimya.com

Detaylı bilgi ve numune talepleri için lütfen bizimle iletişime geçin.

44

EKOLOJİ

Biyolog Muhyettin ŞENTÜRK
İnsanoğlu yüzyıllardır bitkileri farklı
amaçlarla kullanagelmiştir. Bu amaçlar
içerisinde kuşkusuz estetik amaç
en az beslenme amacı kadar eskiye
dayanmaktadır. İnsan türü doğada bitkilerin
yaşamlarındaki rolünü keşfettiğinden beri
bitkilerle bağlarını kuvvetlendirmiştir.

bitkilerden evcil hayvanlar, insanlar ve hatta
yaban hayatı da zarar görmektedir. Üstelik
yurt dışından getirildiklerinde üzerlerinde
küçük ya da gözle görünemeyecek derece
küçük (mikroskobik) canlıların da bu
(egzotik) türlerle getirildiği bilinmektedir.

Bununla beraber bazı akasya türlerinin
meyvelerini yiyen küçük çocukların
zehirlendiği görülmektedir (kişisel gözlem).
Bilimsel çalışmalarda birçok akasya
türünün zehirli olarak rapor edildiği
bilinmektedir.

Ülkemizde egzotik olarak var olan türlerin
yurt dışında, doğal yaşam alanlarında
onlara özgü doğal düşmanlar ile yaşam
savaşında oldukları bilinmektedir. Bu
egzotik türler ülkemize getirildiğinde
burada doğal düşmanları olmaksızın
yaşadıklarından istilacı özellik
kazanmaktadırlar. Bu durum istila
biyolojisinde ‘doğal düşmanlar hipotezi’
olarak bilinmektedir. Bu sebeple ülkemize
özellikle süs amaçlı getirilen egzotik türlerin
istila potansiyelleri bilinerek yetiştirilmelidir.

Yalnızca zehirli ve istilacı özelliklere
sahip olduklarından değil aynı zamanda
ülkemizde ekosistemin doğal düzenine
olumsuz etkileri sebebiyle de söz
konusu (egzotik) türlerin yetiştirilmesi
sınırlandırılmalı veya kontrol altına
alınmalıdır. Aksi takdirde gelecekte
doğallaşmış istilacı, zehirli, egzotik bitki
türlerinin baskın olduğu şehir floralarını
daha fazla görmek kaçınılmaz olacaktır.
Egzotik bitkilerin faydaları zararlarının
yanında ciddi ölçüde sönük kalmaktadır.

Ülkemizde estetik amaçlı yetiştirilen bu
bitkilerin büyük bir çoğunluğunun anavatanı
ülkemiz olmayan, yurt dışından getirilen
egzotik türler olduğu dikkat çekmektedir.
Çiçek sektöründe, şehir florasını oluşturan
bitkilere bakıldığında egzotik türlerin
baskınlığı görülmektedir. Örneğin; çiçek
sektöründe yaygın bir şekilde ticareti
yapılan orkide (Phalaenopsis) türleri egzotik
kökenli olup ülkemizde doğal olarak
yetişmeyen türlerdirler. Bununla beraber
ülkemize özgü, anavatanı ülkemiz olan
birçok orkide (Ophrys) türünün var olduğu
bilinmektedir.

Hâlihazırda ülkemizde yetiştirilen birçok
egzotik bitki türünün istila yeteneklerinin
var olduğu ve giderek ülkemizde
doğallaştıkları görülmektedir. Örneğin;
Kuzey Amerika kökenli yalancı akasya
(Robinia pseudoacacia) bitkisi (ağaç
formunda bir bitkidir) egzotik olup
istilacı türlerdendir. Bununla beraber
ülkemizde doğallaştığı kaydedilmiştir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi bazı egzotik
türler aynı zamanda zehirli olarak da
sınıflandırılmaktadır. Yalancı akasya da bu
zehirli egzotik türlerdendir.

Egzotik bazı türlerin bal bitkisi, bazı
türlerin çit bitkisi olarak yetiştirildiği ve
bazı türlerin de gösterişli çiçeklere sahip
olduğu görülmektedir. Lakin ülkemiz doğal
florasında yayılışı bulunan bal bitkisi, çit
bitkisi, iç/dış mekân bitkisi özelliklerine ve
gösterişli çiçeklere sahip bitkilerin peyzaja
ve süs bitkisi sektörüne kazandırılabileceği
açıktır. Örneğin; anavatanı ülkemiz olan
birçok çiğdem (Crocus) türü gösterişli
çiçek olarak bir takım çoğaltım teknikleri
ile (örneğin doku kültürü ya da soğandan
üretim ile) peyzaja kazandırılabilir.

Park-bahçelerimizde yaygın şekilde
yetiştirilen egzotik özellikle ağaç
formundaki türlerden önemli bir kısmı
istilacı ve/veya zehirli türlerdir. Bu

Ülkemizde özellikle sahil kentlerinde şehir
peyzajına dahil edilen egzotik türlerden
(Avustralya kökenli) akasya (Acacia) türleri
de istilacı özelliğe sahip bitkilerdendir.

Ülkemiz doğal bitki örtüsünden
faydalanılarak ve ilham alınarak
kent ekosistemlerine doğal türlerin
kazandırılması, egzotik türlerin sebep

Günümüz şartlarında giderek şehirleşen
ve doğadan kopan insanoğlu doğaya ve
doğa unsurlarına olan gereksinimini bitkileri
şehir alanlarına, kent ekosistemlerine
dahil ederek gidermektedir. Bu doğa
unsurlarından en fazla kullanılanı olan
bitkiler, şehirlerimizde park alanlarında,
bahçelerde, orta kaldırımlarda (refüjlerde),
yerleşim alanların çevresinde geniş ölçüde
yetiştirilmektedir.

Labmarkershop.com

olduğu biyolojik, ekolojik, patolojik hatta
ekonomik sorunların giderilmesine fayda
sağlayacağı düşünülmektedir.
Yukarıda verilen örneklerin tamamı
bitkiler aleminden olup aynı durumun
hayvanlar aleminde de geçerli olduğu ve
birçok egzotik hayvan türünün ülkemizde
yetiştirildiği, egzotik bitki türleri gibi egzotik
hayvan türlerinin de benzer zararlarının
olduğu bilinmektedir. Önlem olarak keza
egzotik bitki türleri için doğal elemanlardan
faydalanmak önerisi, egzotik hayvan türleri
için de önerilebilmektedir.
Kaynaklar:

• Bullock, A. A. 1952. South African Poisonous
Plants. Kew Bulletin, Vol. 7, No. 1, pp. 117-129.
• Gider, P. Z. 2013. İstilacı Bitki Türlerinin ve
İstila Yeteneklerinin Tek Yıllık Otlaklarda ve
Yol Kenarlarında (Aydın, Denizli, Muğla, İzmir)
Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
• Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç,
M. T. (Editörler) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi
(Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik
Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını,
İstanbul.
• Şentürk, M., Binzet, R. 2021. Mersin İlinin Süs
Bitkisi Potansiyeli Taşıyan Bazı Dikotil Endemik
Bitkileri. Euroasia Journal of Mathematics Engineering, Natural & Medical Sciences, 8 (16),
79-92.
• Şentürk, M., Binzet, R. 2021. Mersin İlinin
Süs Bitkisi Potansiyeli Taşıyan Bazı Monokotil
Endemik Bitkileri. Euroasia Journal of
Mathematics - Engineering, Natural & Medical
Sciences, 8 (16), 68-78.
• https://www.bilimya.com/egzotik-sevdamiz.html
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ROMA İMPARATORLUĞU VE TIP
Mehmet Enes AKTAŞ
İnsanlığın tarih sahnesine çıkışı birçok
zorunlu ihtiyacı da beraberinde getirmişti.
Bunlar beslenme, barınma, güvenlik gibi
şeylerdi. Ancak en önemlilerinden biri
sağlıktı. Çünkü sağlıklı olmayan bir insan
ne iyi beslenebilir ne barınabilir ne de
savunabilecek gücü kendinde bulabilirdi.
Sağlığın bu kadar önemli bir yere sahip
olması ortaya “tıp” bilimini çıkarmıştı.

ROMA’DA TIP BILIMI 		
VE HEKIMLERE VERILEN 		
DEĞERIN YÜKSELIŞI
Tıp bilimi, geçmişten günümüze çok
büyük gelişmeler göstermiştir. Ancak
eski dönem medeniyetlerine ait olan tıbbi
yöntem ve tedaviler hep merak konusu
olmuştur. Şimdi sizlerle birlikte tarihin
tozlu sayfalarında yer alan ve büyük önem
taşıyan Roma İmparatorluğuyla tıp bilimi
arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.
Öncelikle Roma İmparatorluğu geniş
sınırlara sahip bir devletti. Bu onlara bazı
konularda avantaj sağlasa da dezavantajları
da yok değildi. Bu kadar farklı coğrafya
ve iklim şartını içinde barındırması
birbirinden bağımsız ve değişik hastalığı da
beraberinde getirmişti.
Roma İmparatorluğu’nda çoğu Yunan olmak
üzere birçok hekim bulunmaktaydı. Devletin
içindeki “tıp” anlayışı Yunan ve Mısır
kültürlerinin etkisinde kalıp harmanlanmıştı.
Ancak sorun şuydu Roma’da hekimlik
el üstünde tutulmaya değer bir meslek
olarak görülmüyordu. Hatta bir hekime,
“hekim” diyebilmek için onun Yunanca

konuşabilmesi gerektiğine inanılıyordu.
Bunun gibi birçok değişik inanış
mevcuttu. Caesar, bu anlayışı değiştirmek
amacıyla Roma’da hekimlik yapacak ve
eğitim verecek Yunan doktorlara Roma
vatandaşlığı vereceğini duyurmuştu
(halkına hekimlerin Romalı da olabileceğini
göstermek için). Böylece hekimlere verilen
önem zamanla yükselmeye başladı.
Ancak en büyük etkiyi Augustus’un
ölümcül karaciğer hastalığından bir hekim
tarafından kurtarılması yaratmıştı. Sonraki
süreçte hekimlik hakkında resmi eğitimler
verilmeye başlandı. Hekimlere, filozoflarla
aynı özlük hakları verildi. İnsan kadavraları
üzerine çalışmalarına izin verildi. Hatta bazı
hekimler suçlu insanları canlı olarak kesip
deneyler yaptılar. Bu durumu da zaten
suçlu olan birkaç kişinin canını yakarak
binlerce kişinin hayatını kurtarabileceklerini
ileri sürerek savunuyorlardı.

HEKIM SINIFLANDIRILMASI
Roma’da hekimlerin toplum içindeki
statüleri arttıktan sonra iki farklı hekim
sınıfı ortaya çıkmıştı. Bunlar sırasıyla:
1) Halk Hekimleri,
2) Özel Hekimler idi.
Halk hekimleri, zengin Romalı ailelere
Yunanistan’dan gelip hizmetleri bittikten
sonra halka inerek hekimliğe devam eden
kişilerdi. Bu kişiler Roma’daki vergilerden
muaflardı. İçlerinden bazılarına maaş
ödeniyordu ve konferans odaları da tahsis
edilmişti.

Özel hekimler; saray hekimleri, seçkin
kişiler için çalışan hekimler, köle hekimleri,
kadın hekimleri, ebeler gibi birçok kişiyi
kapsıyordu. İmparator ailesi ve saray
halkına tıp eğitimi almış hekimler bakarken,
halk daha çok diğer hekimleri tercih etmek
zorundaydı.

TEDAVI YERLERI VE 		
HEKIM-ASISTAN İLIŞKISI
O dönemde tedavi uygulanan alanlar
hastanın sosyal durumuna göre
değişebiliyordu. Zengin ailelerin tedavisi
evlerine giden hekimler tarafından
yapılıyordu. Halk hekimlerinin de içinde
bulunduğu bazı hekimler, kendi özel
yerlerinde hastalarını tedavi ediyorlardı.
Ayrıca Tabernae Medicae denilen ve
sokaklarda yer alan küçük dükkânlar vardı.
Bu dükkânlarda askerler tedavi ediliyordu.
Sivil hastaneler henüz tam anlamıyla ortaya
çıkmamışlardı. Askeri hastaneler ise genişti
ve erkek topluluğunun sağlık konusunda
kısmen garanti altına alınmasına katkı
sağlıyorlardı. Bazı zengin ailelerde askeri
hastane deneyimi olan doktorlara kendi
evlerinde bir klinik açıyorlardı ve orada
ücretli olarak çalıştırıyorlardı.
Hekimlerin çoğunlukla bir asistanları
olurdu. Bu asistanlar hastayı hazırlar,
aletleri getirir, tedavi edilecek bölgeyi
hekime gösterir, vücudun geri kalanını
sıkıca tutar, sessiz durur ve hocasının
istediklerini yapardı. Bu sebepten en az
üç kişiyi alabilecek odalarda operasyonlar
yapılırdı. Bazen bu sayı artabilmekteydi.

ROMA İMPARATORLUĞU’NDA
BAZI İLGINÇ TEDAVI YÖNTEMLERI
1) Akne
Timsah eti ve mazı yağı ile tedavi edilmeye
çalışılırdı.
2) Siğil
Deniz suyu kullanılırdı. Ancak bazı zengin
aileler tedavilerinde aile kullanılmasını
istiyordu. Çünkü altının işe yarayacağına
inanıyorlardı.
3) Baş Ağrısı
İçinde ölü bukalemun bekletilmiş bir şarabı
içmek. Bu tedavi yöntemi de işe yaramazsa
daha ilginç bir yönteme başvurulurdu. Bu
da hastanın kafasına bir filin hortumuyla
dokunmasını sağlamaktı.
4) Kabız
Olgunlaşmamış ayva yemek ya da taze
pancar kökü suyu içmek.
5) Epilepsi
O dönemde epilepsi, “şeytani güçler”den
kaynaklanan bir lanet olarak görülüyordu.
Şifalı olduğuna inanılan bir pınardan gelen
su ölen bir insana ait olan kafatasından
hastaya içirilirdi. Bunun tedaviye yardımcı
olacağına inanılırdı.
Kaynaklar:

• Eski Roma Tıbbında Hekimlik Sanatı, Ayşe Nur
GÖKÇE-Doğan ÜVEY, 1998.
• Antik Dönemde Tıp ve Bitkisel Tedavi (Yüksek
Lisans Tezi), Seda Karaöz ARIHAN, 2003.
• Listverse.com
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BIOEXPO’21
BAŞARIYLA
SONA ERDİ
LabMedya’nın da stant açtığı
Bioexpo, bu yıl da her zaman
olduğu gibi yoğun ilgi gördü.
Pandemi koşulları ve riskleri
nedeniyle 2020 yılında ve 2021’in
ilk yarısında ertelenmek zorunda
kalınan, Akdeniz Tanıtım ve
Prosigma tarafından 6-8 Ekim
2021 tarihleri arasında İstanbul
Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen BIOEXPO
Fuarı ve Etkinlikleri başarılı bir
şekilde ziyaretçi ve katılımcılarını
ağırladı.
LabMedya standında sevenleriyle
buluşan Üsküdar Üniversitesi
Rektör Yardımcısı, Adli Bilimler
Bölüm Başkanı ve LabMedya’da
zaman zaman yazıları yayınlanan
Prof. Dr. Sevil Atasoy ziyaretçileri
için kitaplarını imzaladı.
Temizodalar, laboratuvar sistemleri,
ilaç endüstrisi ve biyoteknoloji
alanlarında ürün ve hizmet sunan
katılımcı firmaların yer aldığı fuar;
üç gün boyunca 2731 profesyonel
ziyaretçi tarafından ilgiyle izlendi.
Ziyaretçilerin %87’si doğrudan ilgili
konularda faaliyet gösteren sektör
temsilcilerinden oluştu.
Fuarla eş zamanlı olarak
gerçekleştirilen mesleki ve
bilimsel etkinlikler gerek fuar
ziyaretçileri gerekse katılımcı
kuruluş yetkililerince ilgiyle izlendi.
Fuar katılımcısı; firmaların fuar
boyunca ürün sergilemelerindeki
zenginlik ve çeşitlilik, fuarın gerek
sunum salonlarında gerekse
özel alanlarında yaptıkları ürün
tanıtımları, sunumlar, eğitim
programları etkinliğe çok farklı bir
renk kattı ve ziyaretçilerin ilgi ve
beğenisini kazandı.
BIOEXPO fuarı ve etkinlikleri
bu yıl birçok meslek örgütü
ve kurum tarafından da resmi
olarak desteklendi. Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB),

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu (TİTCK), Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), Temizoda Teknolojileri
Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları
Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi
İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye
İlaç Sanayi Derneği (TİSD) başta
olmak üzere çeşitli kurumlar hem
fuarı resmi olarak desteklediler.
Üstelik gerçekleştirdikleri etkinlikler
ve programlarla fuara farklı bir
boyut kattılar.
Fuar ziyaretçilerinin: % 87’si
doğrudan sektör profesyoneli
olarak kayıt yaptırdı, % 74’ü ilaç
endüstrisi, laboratuvar, temizodalar
ve biyoteknoloji alanında ürün
ve çözüm arayanlardan oluştu,
% 79’u karar verici konumunda
bulunuyordu.

BIOEXPO’DA AŞI
SEMPOZYUMU
BIOEXPO fuarı ile eş zamanlı
olarak 7-8 Ekim tarihlerinde
düzenlenen Aşı Sempozyumu,
BioexpoONLINE etkinliği olarak
dijital ortamda (Youtube, Dealroom
ve Zoom) gerçekleştirilirken; fiziki
fuar alanında bulunan BIOEXPO
SAHNE’de de canlı olarak
yayınlandı. 2 gün, 14 oturum ve 54
yerli yabancı konuşmacının olduğu
sempozyumu 900 civarında sektör
profesyoneli takip etti.
Ülkemiz ve uluslararası alanlardaki
pandemi koşullarında çok önemli
bir başarı kaydeden BIOEXPO fuarı
gelecek yıllarda da gerek içeriği
gerekse katılımcı adedini artırarak
ilerleyecek ve bölgemizin en
etkin iş platformu olma niteliğini
pekiştirecek. Fuar önümüzdeki
yıl 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde
yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

TERMAL
KARAKTERİZASYONDA
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Malzemelerin Termal Karakterizasyonu
(STA, TGA, DSC, DTA & TMA)
konusunda uzman olan Setaram’ın
Termal Analiz Platformları ile deneysel
kontrol, çok yönlülük ve kaliteli
sonuçlar artık elinizin altında.

Termal İletkenlik Ölçümü için
3 farklı metodu içeren tek bir sistem:

Daha fazla bilgi için;

!
0

Ankara (Merkez)
İstanbul Ofisi
İzmir Ofisi

: 0 312 441 86 60
: 0 216 373 77 63
: 0 232 348 24 46

C-Therm’in Trident platformu ile çok
çeşitli katıların, sıvıların, tozların ve
macunların termal iletkenlik testini
yapmak artık çok kolay!

Kuloğlu Sokak No: 17/1 Çankaya / ANKARA
info@terraanaliz.com.tr | www.terraanaliz.com.tr
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ŞAŞIRTAN
GERÇEKLER
3

Arabanızda lastiğin üzerindeki
harf R ise aracınız yolcu tipi
araçtır.

3

Yaklaşık bir depo benzin
31.000 kaloriye eşittir. Bir
insan bir depo benzin içmeye
kalkarsa 20 günlük kalori
ihtiyacını giderir.

3

Fotoğraf makinaları aslında
ışığı yakalar ve bu şekilde
fotoğraf ortaya çıkar.

3

12 gün boyunca durmadan
şeker ürünleri tüketirseniz
beyin yapınız değişir ve tüm
hayatınız boyunca şeker
tüketmeden durmazsınız.

3

Bilim insanları yaz aylarında
beyaz rengi tercih etmemizi,
kış aylarında ise siyah rengi
tercih etmemizi söylüyor.
Bunun sebebi ise ışığı soğurma
farklarıdır. Koyu renkler sıcak
tutarlar, açık renkler serin tutar.

3

3

3

3

3

En koyu renk siyah mıdır?
Hayır, en koyu renk Vanta
Siyahıdır. Bu renk ışığı %99
geçirmez.
Fotoğrafı çekilmiş en küçük
varlık nedir? Böcek, örümcek
veya hücre mi? Hayır, bir
atomun gölgesidir.
Tüm kuşların dinozorlardan
evrildiğini biliyor musunuz?
Ve timsahlara dayanan ataları
vardır, bu sebeple kuşları
sürüngen sayabiliriz.
İlk sakızların bundan 10.000
yıl önce ortaya çıktığı
düşünülmektedir. İnsanların
o zamanlar Huş kabuğu
katranı çiğniyor olabilecekleri
düşünülmektedir.
Sıçanlar bulunduğu sürüdeki
diğer üyeleri koklayarak aç
olup olmadığını anlar. Açsa
yemeklerini paylaşır.

Pek çok ülkede yapay et üretilmeye başlandı,
peki ya yapay kahve?
Yaklaşık 4 yıl gibi çok uzak olmayan bir
gelecekte, sabahları güne laboratuvarda
üretilen kahvenizi yudumlayarak
başlayabilirsiniz. Finlandiyalı bilim
insanları, hücresel tarım yoluyla bir
biyoreaktörde kahve hücrelerini ilk kez
üretmeyi başardı. Araştırmacılar, ürettikleri
kahvenin geleneksel bir tada ve kokuya
sahip olduğunu belirtti.
Dünyada kişi başına en fazla kahve
tüketen Finlandiya’daki Teknik Araştırma
Merkezi’ndeki (VTT) araştırmacılar,
hücresel tarım için tasarlanmış bir
biyoreaktör kullanarak, kahve bitkilerinin
yapraklarından elde edilen kültür
hücrelerinden ilk kez kahve çekirdekleri
üretmeyi başardı.
Projenin baş araştırmacısı Heiko Rischer,
“Koku ve tat açısından, eğitimli duyusal
panelimiz ve analitik incelememiz,
demleme profilinin sıradan kahveye
benzerlik gösterdiğini buldu. Ancak kahve
yapımı bir sanattır ve özel ekipmana
sahip uzmanların gözetiminde tekrarlanan
işlemleri içerir. Çalışmalarımız bu tür
çalışmaların temelini oluşturuyor” diye
konuştu.

3

Kilo aldığınız veya verdiğiniz
zaman yağ hücreleriniz yok
olmaz, sadece boyutları değişir.

3

Sıcak bir duş aldığınız zaman
30dk`lık bir yürüyüşe eşdeğer
bir kalori yakarsınız.

DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN
OLUMLU BİR GELİŞME

3

Satranç oyunundaki
tüm olasılıklar evrendeki
atomlardan daha fazladır.

3

Dünyadaki tek bozulmayan
gıda baldır. İsterseniz 2000
yıllık bir balı yiyebilirsiniz.

Bununla birlikte söz konusu gelişme,
çay ve suyun ardından dünyada en çok
tüketilen üçüncü içecek olan yüksek
taleple sarsılan gezen ve kahve endüstrisi
için olumlu bir gelişme olarak kabul edildi.
Milyarlarca dolarlık kahve endüstrisi

talebe yetişemiyor. Ayrıca her yıl yaklaşık
220 milyon ton kahve üretiliyor. Bu durum,
ormanların yok olmasına neden oluyor.

KÜRESEL ISINMAYA 		
KATKIDA BULUNUYOR
Rischer, “Geleneksel kahve üretimi,
sürdürülemez tarım yöntemleri, sömürü ve
arazi hakları gibi çeşitli sorunlu konularla
ünlü. Artan talep ve iklim değişikliği
sorunlarını artırıyor” dedi. Richer, yapay
kahvenin genişletilmiş tarım ihtiyacını
ortadan kaldırarak kahve üretimini daha
sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı
olacağını belirterek, şunları söyledi; “Fikir,
gıda üretimi için geleneksel çiftçilik yerine
biyoteknolojiyi kullanmak ve bu nedenle
sürdürülemez uygulamalara daha az
bağımlı olan alternatif yollar sağlamak.
Bizim yöntemimiz daha düşük su ayak
izine sahip ve yerel üretim nedeniyle daha
az nakliye gerekiyor. Mevsimsel bağımlılık
da yok, zirai ilaç ihtiyacı da yok”
Diğer taraftan Rischer ve ekibi;
laboratuvarda et, süt ve yumurta dahil
olmak üzere diğer tarım ürünlerini yapmak
için kullanılan tekniğin aynısını kullandı.
Kahve hücrelerini kültürlediler. Ardından
tat ve koku için test etmeden önce kahve
çekirdeklerini kurutup kavurdular.

4 YIL SONRA SERİ 		
ÜRETİM BAŞLAYABİLİR
Rischer, “Yapay kahveyi ilk kez içme
deneyimi heyecan vericiydi. Üretimi
hızlandırmaktan ve düzenleyici onaya

sahip olmaktan sadece dört yıl uzakta
olduğumuzu tahmin ediyorum” diyerek
laboratuvar kahvesinin çok yakında
insanların günlük hayatında yer
edinebileceğine vurgu yaptı.
Öte yandan bilim insanları yapay
kahvenin tüketiciler tarafından kabul
edilebilir olduğundan emin olmak için,
duyusal bir panel ile bir tat testi yaptı.
Bu kapsamda, biyoreaktör tarafından
üretilen çeşitli kahve çeşitlerini test edildi.
Richer, favorisinin koyu kavrulmuş yapay
çekirdekleriyle hazırlanan olduğunu
söyledi.

KAHVE FİYATLARI 		
GİDEREK YÜKSELİYOR
Öte yandan, Brezilya’da kuraklığın hasadı
vurmasıyla küresel kahve stokunun 10
yılın en düşük seviyesine ineceği tahmin
ediliyor. Bu durumun, yılbaşından bu yana
yüzde 23 artan kahve fiyatlarını daha
da yükseltmesi bekleniyor. ABD Tarım
Bakanlığı, 2021-22’deki dünya kahve
arz ve talebine ilişkin ilk tahminlerinde,
küresel stokun 7,88 milyon çuval
azalarak 32,02 milyon çuvala düşeceğini
öngördü. Stokun, 2011’den bu yana en
düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Bu
denli büyük düşüşün başlıca nedeni
olarak olumsuz hava koşullarının verimi
düşürmesi gösteriliyor. Endonezya’nın
Arabica üretiminin yaklaşık yüzde 60’ının
elde edildiği Kuzey Sumatra’daki şiddetli
yağmurların da verimi olumsuz etkilemesi
bekleniyor.

DUATEK TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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5 DAKİKADA
ŞARJ ETMEK
MÜMKÜN MÜ?

Maden
Türkiye
2021

Araştırmacılar, lityum iyon pillerin içerisine
bakmalarını ve piller şarj olup boşalırken
hareket eden lityum iyonları gerçek zamanlı
takip etmelerini sağlayan laboratuvar
tabanlı basit bir yöntem geliştirmişler. Böyle
bir şey, şimdiye kadar mümkün olmamış.
Bu düşük maliyetli yöntem ile birlikte
araştırmacılar, hızı kısıtlayan süreçleri de
belirlemeyi başarmışlar. Eğer bu süreçler
ele alınırsa, çoğu akıllı telefon ve dizüstü
bilgisayar beş dakika gibi kısa bir sürede
şarj olabilir.
Cambridge Üniversitesi’nde çalışan
araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin
mevcut pil maddelerini geliştirmeye
yardımcı olmanın yanısıra, yeni nesil pillerin
geliştirilme sürecini de hızlandırabileceğini
söylüyor. Söz konuzu süreç, fosil yakıtların
bulunmadığı bir dünyaya geçişte atlatılması
gereken en büyük teknolojik engellerden
birini teşkil ediyor.
Lityum iyon piller, diğer pillere ve enerji
depolama araçlarına kıyasla yüksek
enerji yoğunlukları ile uzun ömürleri gibi
inkar edilemez üstünlükler taşısa da, aşırı
ısınabiliyor ve hatta patlayabiliyorlar. Ayrıca,
üretimleri de nispeten pahalı.

M-C
TSE - ISO
10002

‹ S TA N B U L

TS EN ISO 9001:2015

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
Büyükçekmece, ‹stanbul / Türkiye

Buna ilaveten, enerji yoğunlukları petrolün
yakınına bile yaklaşamıyor. Dolayısıyla,
şimdiye dek iki büyük temiz teknolojide;
elektrikli arabalarda ve güneş enerjisi için
şebeke ölçekli depolamada yaygın biçimde
kullanılmaları mümkün olmamış.
Cambridge Üniversitesi Cavendish
Laboratuvarı’nda çalışan eş yazar Dr.
Christoph Schnedermann, “Daha iyi bir
pil, fazla miktarda enerji depolayabilen

veya çok daha hızlı şarj olabilen bir pildir;
ideal olarak, her ikisi de” diyor. “Fakat yeni
malzemelerden daha iyi piller yapmak ve
halihazırda kullandığımız pilleri geliştirmek
için, içlerinde neler döndüğünü anlamamız
gerekiyor.”
Lityum iyon pilleri geliştirmek ve daha
hızlı şarj olmalarını sağlamak için
araştırmacıların, gerçekçi koşullar altında
işleyen malzemelerde meydana gelen
süreçleri gerçek zamanda takip edip
anlaması gerekiyor. Bu durum ise şimdilik,
karmaşık elektron hızlandırıcı X-ışını
veya elektron mikroskobi yöntemlerini
gerektiriyor ancak bunlar hem zaman
alıyor, hem de pahalı.
Cambridge Cavendish Laboratuvarı’nda
doktora öğrencisi olan birinci yazar Alice
Merryweather, “Bir pilin içinde neler
olduğunu gerçekten incelemek için, aslında
mikroskoba aynı anda iki şey yaptırmanız
gerekiyor: Birkaç saatlik bir dönemde pilleri
şarj olurken ve boşalırken gözlemlemesi
gerekiyor ama aynı zamana pilin içerisinde
çok hızlı meydana gelen süreçleri de
yakalaması gerekiyor.”
Cambridge takımı, girişim ölçümlü saçılım
mikroskobisi adı verilen optik bir mikroskop
yöntemi geliştirerek söz konusu süreçleri
iş başındayken gözlemlemeyi başarmış.
Araştırmacılar bu yöntemi kullanarak,
saçılan ışık miktarını ölçerek (sıklıkla LCO
biçiminde adlandırılan) tekil lityum kobalt
oksit parçacıklarını şarj ve deşarj olurken
gözlemlemiş. Araştırma Nature bülteninde
yayımlandı.
Cambridge Üniversitesi. Ç: O.
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ARI SOKMASI ÖLÜME
NEDEN OLUR MU?
ALERJI VE ASTIM DERNEĞI BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet AKÇAY

GEÇTIĞIMIZ GÜNLERDE TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCISININ ÖLÜM NEDENI OLARAK ARI SOKMASI OLDUĞU
BELIRTILINCE; AKILLARA “ARI ALERJISI ÖLÜME NEDEN OLABILIR MI? SORUSU GELIYOR. ARI SOKMALARI
GENELLIKLE SOKTUĞU YERDE BIRAZ ŞIŞLIĞE NEDEN OLURKEN BAZEN DE ÇOK CIDDI, ALERJIK ŞOK
OLARAK TANIMLADIĞIMIZ ALERJIK REAKSIYONLARA NEDEN OLABILIR. KONUNUN AYRINTILARINI ALERJI VE
ASTIM DERNEĞI BAŞKANI PROF. DR. AHMET AKÇAY CEVAPLIYOR.

ARI SOKMASINDA NE GIBI
BELIRTILER GELIŞIR?
Arı sokmasına bağlı genellikle arının
soktuğu yerde küçük bir şişlik, kızarıklık,
yanma ve kaşıntı olur. Bu reaksiyonlar
genellikle birkaç saat ile birkaç gün içinde,
bazı önlemler alarak veya kendiliğinden
düzelir. Bazen de arı sokmasına bağlı alerjik
reaksiyon görülebilmektedir.

ARI SOKMASINA BAĞLI ALERJI
GELIŞTIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Böcek sokmalarına bağlı alerjik reaksiyon
gelişebilir. Arı sokmasına bağlı sokma
yerinde şişlik 10 cm’den büyük olduğu
zaman büyük bir reaksiyon gelişmiş
demektir. Arı sokmasına bağlı alerji, sokma
bölgesinin etrafında şişme ile başlar ve bu
şişlik birkaç saat içinde olur, bir ile iki gün
boyunca şişlikte artış olur ve daha sonra üç
ile on gün içinde düzelme görülür. Büyük
şişlikler her 4 kişiden birinde görülebilir.
Büyük şişlik olması arı alerjisin ciddi
alerjik reaksiyon olduğu anlamına gelmez
ve daha sonra da ciddi alerjik reaksiyon
olacağı anlamına gelmez. Arı sokmasına
bağlı bazen ciddi alerjik reaksiyonlar bazen
ölüme neden olabilmektedir.

ARI SOKMASINA BAĞLI CIDDI
ALERJIK REAKSIYON GELIŞTIĞI
NASIL ANLAŞILIR?
Arı sokmasına bağlı ciddi alerjik
reaksiyonlar iki tiptir. Birinci tip sadece
ciltte görülen, ikinci tip ise nefes sıkışıklığı
tansiyonda düşme şeklinde görülen

alerjik belirtilerdir. Cildi etkileyen alerjik
reaksiyonlarda vücudumuzda yaygın
kurdeşen, şişlik, kaşıntı ve kızarıklık
olur. Çocuklarda görülen ciddi alerjik
reaksiyonlar genelde bu şekilde olur.
Yetişkinlerde ise bu şekilde olmaz.
Yetişkinlerde arı sokmasına bağlı ciddi
reaksiyon geliştiği zaman sadece ciltte
belirti olmaz. Ciltte yaygın kurdeşen,
şişlik olmasıyla birlikte, öksürük, hırıltı,
nefes darlığı, boğaz sıkışması, karın
ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve tansiyonda
düşme, nabızda hızlanma belirtileri
görülebilmektedir. Alerjik şok gelişen
beş kişiden birinde ciltte alerjik belirtiler
görülmez. Sonuç olarak çocuklarda arı
sokmasına bağlı ciddi alerjik reaksiyonlar
ciltte görülürken yetişkinlerde, tansiyonda
düşme, nabızda hızlanma, nefes sıkışması
gibi belirtiler görülür.

ARI SOKMASINDAN SONRA
ALERJI BELIRTILERI NE ZAMAN
ORTAYA ÇIKAR?
Ciddi alerjik reaksiyonlar yetişkinlerde,
çocuklardan daha sık görülmektedir.
Yetişkinlerin her 15’inden birinde çocukların
ise her 30’undan birinde ciddi alerjik
reaksiyon görülmektedir. Ciddi alerjik
reaksiyonlar, arı sokmasından hemen sonra
dakikalar içinde ortaya çıkmaktadır.
Her 4 kişiden üçünde arıya karşı alerjik
reaksiyon 20 dakika içinde gelişir. %90’ı
ilk 40 dakikada gelişir. Bazen böcek
sokmasından 5 saat sonra bile ciddi alerjik
reaksiyon gelişebilmektedir. Aynı anda
birden fazla sokma varsa veya 2 aydan az
bir süre gibi kısa bir süre içinde tekrarlanan

sokmalar varsa daha ciddi reaksiyonlar
meydana gelebilir. Genel olarak arı
sokmasından sonra alerjik reaksiyonlar arı
sokmasından sonra ne kadar hızlı gelişirse
alerjik reaksiyonun ciddiyeti de o kadar
büyük olur. Tüm ölümcül reaksiyonların
yarısı, önceden arı alerjisi olmayan kişilerde
görülmektedir.

ARI SOKMASINA BAĞLI CIDDI
ALERJI GELIŞME RISKI
KIMLERDE YÜKSEKTIR?
Arı sokmasına bağlı sadece ciltte alerjik
reaksiyon belirtisi görülmüşse ilerde
ciddi alerjik reaksiyon gelişme riski
düşüktür. Sadece ciltte alerjik reaksiyon
gelişenlerden 10 kişiden birinde ilerde
kalbi ve solunumu etkileyen reaksiyon
gelişme riski vardır. Arı sokmasına bağlı bir
kez tansiyonda düşme ve nefes sıkışması
gelişmişse daha sonra arı sokmasına bağlı
yine ciddi alerjik reaksiyon gelişme riski
ortalama yüzde ellidir. Arı sokmasına bağlı
10 cm’den büyük şişliği olan 10 kişiden
birinde ciddi alerjik reaksiyon gelişir. Böcek
sokmasına bağlı ciddi bir reaksiyon riski
olanlarda kandan bazı tahliller ile ciddi
alerjik reaksiyon riski değerlendirilmektedir.
Tüm ölümcül reaksiyonların yarısının, arı
sokmasına önceden tepki öyküsü olmayan
kişilerde görüldüğünün de bilinmesinde
fayda vardır.
Sonuç olarak arı alerjisine karşı ciddi
reaksiyon riski olanlar:
• Böcek sokmalarına ciddi reaksiyon
geçirenler veya neredeyse ölümcül
reaksiyon geçirenler,

• Alerji aşısı sırasında arı sokmasına bağlı
alerjik şok geçirenler,
• Şiddetli bal arısı alerjisi olanlar,
• Mastositoz hastalığı olanlar
• Kontrolsüz astım hastalığı gibi tıbbi
sorunları olanlarda ciddi reaksiyon riski
yüksektir.
En büyük endişelerden biri, ölümcül
arı sokması reaksiyonlarının %50’sinin
ilk reaksiyonla ortaya çıkması ve bu
nedenle, yalnızca reaksiyon geçmişi
olanların mevcut test ve tedaviler ile
önlenemeyeceğidir.

ARI ALERJISININ TEŞHISI
NASIL KONULUR?
Arı sokması olanlarda arı alerjisi belirtileri
dikkatlice sorgulanmalıdır. Belirtiler varsa
alerji testleri teşhiste yardımcı olmaktadır.
Böceğin soktuğu ortam ve mümkünse
böceğin görsel olarak tanımlanması ve
böceğin deride gömülü bir iğne bırakıp
bırakmadığı da teşhis için bize önemli bilgi
sağlar. Böcek sokması sonrası belirtilerin
hızlı gelişip gelişmediği de sorgulanmalıdır.
Cilt belirtilerinin varlığı ve/veya yokluğu ve
hastanın oturması veya uzanması gerekip
gerekmediği gibi bilgiler sorgulanmalıdır.
Daha önceki sokmaların ve/veya ciddi alerji
ataklarının öyküsü de değerlendirilmelidir.
Astım hastalığının olup olmaması çok
önemlidir. Özellikle astım kontrolü kötü
olanlarda daha şiddetli alerjik şok için
bir risk faktörüdür. Astım dışında diğer
alerjik hastalıkların da gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Tüm ilaçlar, özellikle
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kullanılan tansiyon ilacı olup olmadığı
sorgulanmalıdır. Bazı tansiyon ilaçları alerjik
reaksiyonun daha ciddi olmasına neden
olabilmektedir.
Böcek alerjilerinde, alerji testlerinin
sadece böcek sokması sonrası alerjik
şok gelişenlerde yapılması gerekir. Çünkü
ciddi alerjik reaksiyon riski arı sokmasına
bağlı sadece ciltte görülen ciddi reaksiyon
ve büyük şişlik olanlarda düşüktür. Bu
nedenle bu durumlarda alerji testi yapılması
şart değildir. Alerji testi, arıya bağlı ciddi
alerji gelişmeyen hastalarda tarama testi
için de gerekli değildir. Arıya bağlı alerji
gelişmemesine rağmen alerji testlerinde arı
hassasiyeti sıklıkla vardır.
Her beş kişiden birinde alerji testlerinde
arıya karşı hassasiyet mevcuttur. Bunların
sadece on kişiden birinde gelecekte arıya
bağlı alerjik reaksiyon riski vardır. Ailede
arı alerjisi olan birisi var diye arı alerjisi
için test yapmaya gerek yoktur. Genellikle
kalıtsal değildir ve belirti vermeyen
duyarlılaşma mümkündür.
Arıya bağlı alerji testi, alerji olmadan
yapılması gereken durum mastositozlu
hastalarıdır. Bu hastalarda arı sokmaları,
alerjik şokun en yaygın nedenidir ve
reaksiyonlar ortaya çıkarsa daha şiddetli
olur ve potansiyel olarak ölümcüldür.
Mastositozlu hastalarda, daha önce
reaksiyon öyküsü olmasa bile böcek
sokması olanlarda test gereklidir.

ARI ALERJISI TEŞHISI IÇIN HANGI
TESTLER GEREKLIDIR, HERKES
ALERJI TESTI YAPTIRMALI MI?
Teşhiste deri testi ve kan testleri
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kan testi
hassasiyeti, deri testinden daha düşüktür.
Madx Mat moleküler alerji testi ile çapraz
reaksiyon ve gerçek alerjiler ortaya
çıkabilmektedir.
Hayır, herkes alerji testi yaptırmamalı.
Çünkü her 5 kişiden birinde zaten arıya
karşı alerji testinde hassasiyet vardır. Bu
hassasiyet, alerjiye ve ciddi reaksiyona
neden olmaz. Ölümcül reaksiyonların
yarısında da daha önceden arı sokması
olmayan kişilerde görülmektedir. Sonuç
olarak şikâyeti olmayan birinin arıya alerjim
var mı diye test yaptırmasına gerek yoktur.

ARI SOKMASINDA ILK
YAPILACAK TEDAVI NEDIR?
Arı sokmasında büyük bir şişlik gelişmişse
antihistaminikler, ağrı kesiciler ve soğuk
kompresler yapılabilir. Şişlik çok büyükse,
baş ve boyun gibi belirli bölgelerde
gelişmişse kortizon tedavisi düşünülebilir.
Antibiyotikler gerekli değildir.
Arının soktuğu yer dışındaki yerlerde cilt
reaksiyonu varsa antihistaminikler gibi
semptomatik önlemler gerektirir. Kortizon
tedavisine genelde ihtiyaç olmaz.
Alerjik şok gelişmişse ilk olarak kas içi

adrenalin tedavisi uygulanır. Daha sonra
ambulans çağrılır ve en az 4 ila 6 saat
gözlem yapılır. Tedavide pozisyon önemlidir.
Çünkü ayakta müdahale edilenlerde alerjik
şok nedeniyle ölüm riski artmaktadır. Alerjik
şokta antihistaminikler, nefes açıcı tedaviler,
damardan serum tedavisi ve oksijen
tedavisi gerekebilir.
Acil serviste gözlem en az 4 ila 6 saat
olmalıdır. Acil servisten taburcu olmadan
önce, alerjik şok reaksiyonu olan hastalara
kendiliğinden enjekte edilebilir adrenalin
reçete edilmelidir.

ARI ALERJISI OLANLAR YANINDA
ADRENALIN ACIL IĞNESI TAŞIRSA
ÖLÜMLER ENGELLENEBILIR MI?
Arı alerjisinde sadece alerjik şok
geçirenlerde adrenalin acil iğnesi taşımak
gerekir. Bazen arı alerjisi olan kişi ve
doktorun birlikte karar vermesi gerekebilir.
Böcek sokması hastalarına önceki sokma
reaksiyonun ciddiyetine bağlı olarak bir
adrenalin oto enjektörü, antihistaminikler
ve kortizondan oluşan bir acil durum kiti
taşımaları önerilebilir.

ARI ALERJISINE KARŞI 		
NASIL ÖNLEM ALABILIRIZ?
Arı sokmasına karşı alerjisi olanların
kaçınma önlemleri alması gerekir, bunlar:
• Dışarıda çıplak ayakla yürümekten
kaçınmak,
• Uzun süre dışarıda iken kol/bacakları
örtmek,
• Açık havadaki çöp kutuları gibi açık
yiyeceklerden uzak durmak,
• Açık havada yemek yemekten/içmekten
mümkün olduğunca kaçınmaktır.
• Böcek uzaklaştırıcılar böceklerin
sokmalarını önlemez, ancak böcek
öldürücüler etkili olabilir.
• Arı alerjisi olduğunu gösteren künye,
kolye veya kimlik kartı gibi bir belirteç
kullanılabilir.
• Arı sokmasına bağlı alerjik şok geçiren
kişilere alerji testi yapılması ve alerji
aşısı gerekli olup olmadığını gözden
geçirmek için bir alerji uzmanı tarafından
değerlendirilmesi gerekir.
• Alerjik şok durumunda yapılması
gereken acil eylem planı düzenlenmelidir.

ARI ALERJISI DÜZELIR MI?
Arı alerjisi varsa kendi kendine düzelmez.
Arı alerjisi alerji uzmanlarınca alerjinin
ciddiyeti, aşı gerekip gerekmediği
değerlendirilmelidir. Aşı tedavisi ile düzelme
şansı yüksektir.

ARIYA KARŞI AŞI
TEDAVISININ FAYDASI OLUR MU?
Arıya karşı aşı tedavisi, bal arısında
ortalama %80, yaban arılarına %95 etkilidir.
Aşı tedavisi ile alerjik şok riski %70’den,
yaklaşık %2 oranına düşmektedir. Bu
oranlar tek arı sokmasına karşı oranlardır.
Fazla sayıda ve aynı anda arı sokmasının

riski fazla olabilir. Aşı tedavisi genelde
2 ile 5 arı sokmasına karşı etkinlik
göstermektedir. Bu nedenle arı alerjisine
bağlı alerjik şok geçirenlere arıya karşı
alerji aşısı yapılması faydalı olacaktır.

ARI ALERJISINE BAĞLI
ÖLÜMLER ALERJI AŞISIYLA
ÖNLENEBILIR MI?
Alerji aşısı arı sokmasıyla alerjik şok
gelişmiş olanlarda ilerde yeniden böyle
reaksiyon gelişmesini önlediği için etkili bir
tedavi yöntemidir.
• Arıya bağlı alerji aşısının, alerjik şok
geçirenlerde alerji testleri ile sorumlu
arı zehrine karşı hassasiyetin tespit
edilen çocuk ve yetişkinlerde yapılması
gereklidir.
• Ayrıca sadece cilt belirtileri olmasına
rağmen yeniden böcek sokmasına maruz
kalma ihtimali yüksek olan veya yaşam
kalitesinde bozulma riski olan yetişkinler
için de düşünülebilir.
Sonuç olarak alerji aşısı:
• Alerji testlerinde arıya karşı alerji
saptanmış, alerjik şok gelişen çocuk
ve yetişkinlerde, -Böcek sokmasına cilt
reaksiyonu olmasına rağmen yaşam
kalitesi bozulan yetişkin hastalarda
önerilebilir.
• Arı sokmasına bağlı tekrarlayan
büyük şişlikler reaksiyonlar oluyorsa,
reaksiyonların boyutunu ve süresini
azaltmak için alerji aşısı önerilebilir.
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100
YILDA BİR
GÖRÜLEN
KORKUNÇ
FIRTINALAR
GELİYOR
Yeni bir araştırma, Paris İklim Anlaşması
uyarınca küresel ısınma 2 derecenin
altına indirilebilse bile 2100’e kadar
birçok kıyı bölgesi, şiddetli fırtınalar,
yüksek gelgitler ve tehlikeli boyutta
dalgalarla karşı karşıya kalacak.
Bulgulara göre küresel sıcaklıklar
arttıkça, deniz seviyeleri de artacak. Bu
tek başına kıyı taşkınlarını ve erozyonu,
aynı zamanda dalgaların ve fırtınaların
verdiği hasarı da artıracak. Bulgular, kıyı
taşkınlarının 100 kat artacağı anlamına
geliyor. Uzmanlara göre insanlar
davranışlarını değiştirmek için hiçbir şey
yapmazsa küresel ısınma 2 dereceyi
aşabilir. Bu da senaryoların daha da
kötüleşebileceğine işaret ediyor.

ARIYA BAĞLI ALERJI AŞISI KAÇ
YAŞINDA VE NASIL YAPILIR?

Araştırmada dünya genelinde 7 binden
fazla kıyı bölgesine yönelik tahminler
incelendi. İncelemede 1,5 ila 5 derece
arasındaki sıcaklık artışlarını hesaba
katan farklı senaryolar kullanıldı. 1,5
derecelik ısınma senaryosunda, incelenen
alanların en az yarısının bu hava
olaylarından her yıl etkileneceği ortaya
çıktı. 2 derecelik ısınma senaryosunda
da bu olaylara maruz kalacak kıyı
bölgelerinin oranının yüzde 14 daha
artacağı anlaşıldı.

Arıya karşı alerji aşısı 5 yaşından sonra
başlanır. Ancak beş yaş altındaki çocuklarda
aşı tedavisi düşünülebilir. Özellikle şiddetli
böcek sokması reaksiyonları durumunda ve
çocuğun uyum gösterme olasılığı yüksek
olduğunda düşünülmelidir.

Öte yandan bazı bölgelerin bu etkilere
daha erken maruz kalacağı ifade edildi.
Örneğin, 1,5 derecelik senaryoya göre,
bazı kıyı bölgelerinde henüz 2070’lerde
aşırı hava olaylarında 100 kat artış
yaşanabilir.

Cilt altına enjeksiyon şeklinde yapılır.
Öncelikle ilk 6 ay haftada bir aşı uygulanıp
daha sonra aralar açılarak tedavinin 12.
ayından sonra ayda bir tedavi yapılır. Arıya
karşı alerji aşısı 1 yıldan sonra 2 ile 5 arı
sokmasına karşı etkili olmaktadır. Daha
fazla arı sokması riski olan arıcılarda
daha yüksek dozda aşı tedavisi yapılabilir.
Çocuklarda aşı tedavisi yetişkinlere göre
daha düşük dozda yapılmaktadır.

Nature Climate Change isimli hakemli
bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın
yazarları, bunun özellikle de Hawaii ve
Karayipler gibi tropik bölgeler ve Kuzey
Amerika’nın Pasifik kıyılarının güneyi için
geçerli olduğunu söyledi.

Ölümcül sokma reaksiyonlarının %50’sinin
ilk reaksiyonla ortaya çıktığını da göz
önünde bulundurduğumuzda aşı kararına
hastanın isteği, psikolojisi ve riskleri birlikte
değerlendirilerek karar verilmesi, daha
doğru bir yaklaşım olacaktır.

İkinci yıldan sonra 6 haftada bir ve üçüncü
yıldan sonra 8 haftada bir verilmesi tavsiye
edilir. Beş yıldan daha uzun kullanımlarda
3 ayda bir uygulanması önerilir ve herhangi
bir yan etkiye ve etkide azalmaya neden
olmamıştır.

Bu noktaların, deniz seviyesindeki küresel
ısınma kaynaklı yükseliş karşısında en
savunmasız bölgeler olduğu ifade edildi.
Araştırmacılar, “Tropik bölgeler, kuzeydeki
yüksek enlemlerden daha hassas
görünüyor” diye yazdı.
Kaynak: Independent Türkçe, Science Alert,
Cosmos Magazine

54

TEKNOLOJİ

YILLARCA
HAPİS YATABİLECEĞİNİZ
SİBER SUÇLAR

İnternet ve internete bağlanan cihazların
kullanımının artması ile birlikte hayatımıza
bir de siber suçlar kavramı girdi. Siber
suçlar, ülkemiz dahil tüm dünyadaki hukuk
sistemleri tarafından cezaya tabidir. Peki,
siber suçlar nedir? Farkında bile olmadan
siber suç işliyor olabilir misiniz? Detaylara
gelin biraz daha yakından bakalım.

izinsiz girme, verileri ele geçirme, verileri
değiştirme, şifreleme, farklı veriler ekleme
ve sistem işleyişini bozma gibi eylemler
siber suçlar kapsamında değerlendirilir.

İnternet hayatımıza ilk girdiği zaman
onu sonsuz bir bilgi kaynağı olarak
gördük. Kimse bu dijital dünyada neler
dönebileceğini bilmiyordu ancak maalesef
bunu acı deneyimlerle görmüş olduk.
İnternet ve internete bağlanan cihazların
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu
sanal dünyada işlenen suçlar, siber suçlar
olarak adlandırıldı. Siber suçlar tanımı ise
oldukça geniş.

Siber suçlar dediğimiz zaman karşımıza ilk
olarak siber saldırı anlamına gelen hacking
ve bu eylemi gerçekleştiren kişi anlamına
gelen hacker kavramları çıkıyor. Hacking;
bir bilişim sistemine izinsiz ve yetkisiz giriş
anlamına geliyor. Dünyanın her yerinde
hukuka aykırı olarak değerlendirilen bu
eylem tek başına bir suç sayıldığı gibi
yanında pek çok farklı hak ihlali de ortaya
çıkarır.

Siber suçlar denilince hepimizin aklına
geniş çaplı sanal saldırı eylemleri geliyor
ancak bir kişinin izni olmadan aranızda
geçen konuşmaları paylaşmak bile bir
siber suçtur. Üstelik cezası da epey ağırdır.
İnternet dünyasındaki hareketlerimize biraz
daha dikkat etmemiz gerektiğini gösteren
siber suçlar nedir gelin biraz daha yakından
inceleyelim ve masum eylemlerin bile bu
kapsamda nasıl değerlendirilebileceğini
görelim.

Hacking eyleminin devamı niteliğinde
kabul edilen bir de verilere yönelik suçlar
vardır. İzinsiz girilen bilişim sistemindeki
verilerin silinmesi, değiştirilmesi, yeni
veriler eklenmesi, şifrelenmesi ya da
sistem sahiplerinin bu verilere erişiminin
kısıtlanması gibi eylemler de verilere
yönelik suçlar kapsamında değerlendirilir.

SIBER SUÇLAR NEDIR?
Siber suçlar nedir sorusunun yanıtı için
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet
sitesini incelemek gerekiyor. Buna
göre siber suçlar; bir bilişim sisteminin
güvenliğini, buradaki verileri, sistemin
kullanıcılarını hedef alarak yapılan sanal
saldırılardır. Siber suçlar, mutlaka dijital
dünyada işlenir ancak dijital dünyada
işlenen her suç, siber suç değildir.
Siber suçlar, büyük bir bilişim sistemine
karşı işlenebileceği gibi bu sistemde
bulunan verilere ya da sistem
kullanıcılarına karşı da işlenebilir. Suç
sonucu kişinin ya da sistemin mal varlığı
veya kendisi zarar görebilir. Bir sisteme

SIBER SUÇLAR HAKKINDA
BILINMESI GEREKEN BAZI
KAVRAMLAR

Bot-Net ya da D-Dos saldırıları ise en
dikkat çeken siber suçlar arasındadır.
Ele geçirilmiş olan bot bilgisayarların
tek bir hedefe yönlendirilmesi sonucu
gerçekleştirilir. Bu saldırıların amacı, hedef
internet sitesine erişimin engellenmesidir.
Sunucu kapasitesi az çok belli olan internet
sitelerine normalden çok daha fazla erişim
yapılması sonucu sistemin tamamen
çökme tehlikesi bile vardır.

SALDIRGANLAR TARAFINDAN
IŞLENEN SIBER SUÇLAR
Hepimizin her an işleyebileceği siber
suçlara geçmeden önce profesyonel
hackerlar yani siber saldırganlar
tarafından işlenen suçlara bakalım.
Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesine
göre bir bilişim sisteminin tamamına
ya da bir kısmına izinsiz olarak girmek

suçtur. Yapılan eylemlere göre ceza oranı
artmaktadır.
Bir bilişim sistemine izinsiz olarak girdikten
sonra veriler üzerinde yapılan eylemler ise
Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesinde
suç olarak geçmektedir. Girilen sistemin
işleyişini bozmak, verileri ele geçirmek, yeni
veriler eklemek ya da verilere erişilmesini
engellemek bu madde kapsamında suç
olarak değerlendirilmektedir.
Siber suçların ileri aşaması ise nitelikli
hırsızlık olarak değerlendirilir. İzinsiz girilen
sistemdeki verilerin ele geçirilmesi ve
sonrasında satılması nitelikli hırsızlıktır.
Birinin oyun karakterinizi ele geçirmesi bile
bu suç kapsamında değerlendirilir. Nitelikli
hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 142/2e maddesinde düzenlenmiştir.

KONUŞMALARINIZIN EKRAN
GÖRÜNTÜLERINI PAYLAŞIRKEN
DIKKATLI OLUN
Gelelim her an herkesin işleyebileceği
siber suçlara. İki kişi arasında gerçekleşen
özel konuşmaların yayınlanması, Türk
Ceza Kanunu’nun 132. maddesinde
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal kapsamında
değerlendirilir ve altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası vardır. Yani karşı tarafın
onayını almadan özel görüşmelerin ekran
görüntülerini paylaşmak suçtur.
Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesine
göre özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi
suçtur. Karşı tarafın onayı alınmadan
yapılan ses kaydı, görüntü kaydı ile bu ses
ve görüntü kayıtlarının yine onay alınmadan
paylaşılması suçtur.
Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesine
göre kişisel verilerin kaydedilmesi suçtur.
Kişilerin siyasi görüşü, felsefi düşüncesi,
kişisel inancı, ahlaki yönelimi, sağlık
durumu, özel yaşamı gibi kişisel bilgileri
kaydetmek ve bunları kişinin onayı
olmadan paylaşmak suçtur.

SIBER SUÇLARA KARŞI NASIL
DIKKATLI OLUNUR?
Milyarlarca kullanıcısı olan dünyaca
ünlü platformlar bile siber saldırılara
karşı kendilerini koruyamazken standart
bir kullanıcıya akıl vermek komik
görünebilir ancak en azından güçlü
şifreler belirleyerek, iki faktörlü kimlik
doğrulaması kullanarak, güvenmediğiniz
internet siteleriyle önemli bilgilerinizi
paylaşmayarak, güvenilir bir antivirüs
yazılımı yükleyerek ve en azından önünüze
gelen her bağlantıya tıklamayarak dijital
güvenliğinizi güçlendirebilirsiniz.
Gelelim herkesi korkutan haberleşmenin
ihlali ve özel hayat gizliliği ihlali konusuna.
Bir sapık tarafından taciz edildiğiniz
konuşmaların ekran görüntüsünü almak
elbette hakkınız ancak bunu sosyal medya
hesaplarınızda paylaşamazsınız. Bu
görüntülerin muhatabı, emniyet ve savcılık
gibi resmi makamlardır. Haklıyken haksız
duruma düşebilirsiniz.
Hukuka aykırı olmadıkça özel olan şeyler
özel kalmalıdır. Kimsenin kimseyi yalnızca
saçma bir mesaj yazdı diye rezil etmesine
göz yumulamaz. Emniyete ve savcılığa
gerekli başvuruları yaparak hukuka aykırı
durumları bildirebilirsiniz ancak diğer
paylaşımların siber suçlar kapsamında
değerlendirilebileceğini unutmayın.
İnternet ve internete bağlı cihazların
kullanımının yaygınlaşması ile hayatımıza
giren siber suçlar nedir sorusunu yanıtladık
ve dikkat etmezseniz haklıyken haksız
duruma düşebileceğiniz siber suçlardan
bahsettik. Siber suçlar ile ilgili alınan
kararlar hakkındaki düşüncelerinizi
yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Kaynak: https://www.webtekno.com/sibersuclar-nedir-h116060.html - Umut Yakar

İLAÇ SANAYİ
SANAYI

NOBEL İLAÇ’IN DİJİTAL
PLATFORMU: NOBELYUM
Günümüz teknolojisinin hızlı gelişimi
ile dijital dönüşüm her sektörün temel
gerekliliği oldu. Özellikle pandemi
şartlarında sağlık profesyonellerinin
bilimsel ihtiyaçlarına etkin ve hızlı
yanıt verebilmek büyük önem kazandı.
Nobel İlaç, bu amaçla Nobelyum Dijital
Platformu’nu hayata geçirerek koşulsuz
olarak sağlık mensuplarının kullanımına
sundu. Platform; zengin site mimarisi
ve içerikleri ile hekimler ve eczacıları
kapsayan sağlık profesyonellerine
kesintisiz, sürdürülebilir bir tıbbi ve
bilimsel hizmet sunmayı hedefliyor. Erişimi
https://nobelyum.com// web adresinden

sağlanan Nobelyum; güncel içerik üreten
bir portal olarak kullanıcılarına hastalıklar
ve tedavi alanları ile ilgili içerikler, medikal
ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgiler
sağlamasının yanı sıra; telif hakları
alınmış çok önemli bazı bilimsel dergilere
ve Nobel’in kendi bilimsel dergisi olan
Medicus’a da site üzerinden erişim imkânı
tanıyor.
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ASTRAZENECA
TÜRKİYE SIFIR KARBON
ÇALIŞMA GRUBU’NA
ALTIN STEVIE ÖDÜLÜ

POLIFARMA’YA
İNSANA SAYGI ÖDÜLÜ

Sağlık sektöründe 35 yıldır üretim yapan
yerli ve milli ilaç şirketi Polifarma, 19.
İnsana Saygı Ödülleri‘nde başarılı insan
kaynakları çalışmalarıyla ödüle layık
görüldü. % 100 yerli sermayeli Polifarma
İlaç, aday başvurularının tamamını
yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en
çok başvuru alan şirketlere verilen Kariyer.
Net İnsana Saygı Ödülü’nü almaya hak
kazandı.
Yeni yetenekleri keşfederek istihdama

katkı sağlamayı hedeflenen Polifarma,
son bir yılda Kariyer.Net üzerinden yapılan
60 bini aşkın başvuruya 2 gün içinde
yüzde 99 dönüş sağladı, ayrıca 220 kişiyi
işe aldı. Kaliteli insan kaynağına sürekli
yatırım yapan Polifarma, Lider Gelişim
Akademisi ve Polifarma Eğitim Akademisi
ile hayatın her alanında çalışanlarının
gelişimini destekliyor.

AstraZeneca Türkiye; 68 ülke ve
bölgeden 3.700’den fazla projenin
değerlendirildiği, iş dünyasının en
itibarlı ödül organizasyonlarından biri
olarak kabul edilen Stevie International
Business Awards’ta (Stevie Uluslararası
İş Ödülleri) önemli bir başarıya imza attı.
Sıfır Karbon Çalışma Grubu’yla “Yılın
İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası –
İç İletişim” kategorisinde Altın Ödül’ün
sahibi oldu. “Sıfır Karbon Taahhüdü
(Ambition Zero Carbon)” stratejisiyle
AstraZeneca, iklim değişikliğiyle mücadele
ve sürdürülebilirlik kapsamındaki mevcut
hedeflerini hızlandırarak yenilenebilir
enerji üretimini iki katına çıkarmayı

hedefliyor. Şirket, 2025’e kadar karbon
salınımını sıfıra indirmek için hem elektrik
hem de ısı tüketiminde yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanacak. AstraZeneca
Türkiye bu strateji doğrultusunda
oluşturduğu Sıfır Karbon Çalışma Grubu
ile şirket içerisinde çeşitli bilinçlendirme
aktiviteleri, atölye çalışmaları, seminerler
ve eğitimler düzenliyor.
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TOPLUMUN VE
MEDYANIN COVID-19
AŞI ALGISI
Aşı algısı ve bunu yansıtma biçimleri,
aşıya göre değişiyor. Aşılar, ulus isimleri
kullanılarak bahsedildiklerinde görece
olumsuz, firma adıyla bahsedildiklerinde ise
daha olumlu duygularla ilişkilendirilmiş.
Covid-19 pandemisi ile mücadelede
elimizdeki en etkin araçlar aşılar. Bugün
toplum bağışıklığının sağlanması ve virüsün
yayılımının kontrol altına alınabilmesi için
bireylerin aşılar hakkında doğru bilgilerle
donanmış olmalarının ne denli kritik
olduğu görülebiliyor. Yanlış bilgi bireyleri
aşı tereddüdüne ve hatta aşı karşıtlığına
sürükleyebiliyor.
Toplum içinde Covid-19 aşılarına ilişkin
algıların ne durumda olduğunu anlamaya
çalışmak, doğru bilgilerle bezenmiş
etkili bir aşı kampanyasının birincil
gereği. Nitekim çoğu zaman algılar,
davranışlara paralel gelişiyor. Toplumun
aşı konusundaki tutumlarını incelemenin
toplum bağışıklığını sağlama yönündeki
adımların planlanmasındaki önemini
yadsımamalı. Tutumların anlaşılması için
izlenebilecek birçok bilimsel yöntem varsa
da, pandemi şartlarında yüz yüze röportaj,
birebir anket, odak grubu araştırmaları
ve benzeri yöntemlerin zorlu olduğunu
söylemek gerek. Ancak toplumu belli bir
düzeyde anlayabilmek için yüzümüzü
çevirebileceğimiz bir başka kaynak da yok
değil: Sosyal medya.
2021 yazında gerçekleştirilen SICSS’de
(Summer Institute in Computational
Social Sciences) bir araya gelen Sabancı

Üniversitesi’nden Özgür Can Seçkin,
Ege Ötenen, Umut Duygu ve Edinburgh
Üniversitesi’nden Aybüke Atalay yaptıkları
çalışmada Türkiye’de Covid-19 aşılarına
yönelik toplum algısını Twitter verileri
üzerinden inceliyor ve şu soruları
yanıtlamaya çalışıyor:
Ê

Ê

Aşıların tweetlerdeki isimlendirilmeleri
(Çin aşısı, Alman aşısı, Biontech,
Sinovac gibi) bize toplumun aşılara
ilişkin algılarına dair ne söylüyor? Belli
bir isimlendirme olumlu ve olumsuz
bir retorikle ilişkilendiriliyor mu?
Türkiye’de faaliyet gösteren ve
Türkçe yayın yapan yabancı haber
kaynakları aşılar hakkında yönlendirici
bir etkiye sahip olabilir mi? Aşılar
hakkında yapılan haberlerin dağılımı
yabancı medya kanalları arasında
bir farklılık gösteriyor mu? Bu haber

Ê

kaynaklarının aşılara yaklaşımları
nasıl?

karşı algısını şekillendiren bir etmen olup
olmadığını anlamak da hayli önemli.

Aşılarla ilgili tweetlerin ne kadarı
bot hesaplar tarafından paylaşıldı?
Twitter’da kullanıcıları aşılar
hakkında manipüle etmek amacıyla
düzenlenmiş ve yapay kullanıcılar
üzerinden gerçekleştirilen bir
operasyondan söz edilebilir mi?
Farklı aşı isimlendirmeleri için bot
aktivitelerinde herhangi bir farklılık
var mı?

Çalışmada Türkiye’deki Twitter
kullanıcılarının batıda geliştirilen
aşıdan bahsederken daha çok marka
ve şirket ismini tercih ettikleri (Örneğin
Alman aşısı yerine BioNTech/Pfizer), batılı
olmayan ülkeler tarafından geliştirilen
aşılardan bahsederken ise daha çok ülke
adını (Örneğin Sinovac yerine Çin Aşısı)
kullandıkları anlaşılıyor.

AŞILARLA ILGILI
ANAHTAR KELIMELER VE
ÇALIŞMANIN YÖNTEMI
Çalışma kapsamında 1 Mart 2020 ila 18
Haziran 2021 tarihlerinde Türkçe atılmış
ve içinde aşılarla bağlantılı 40 anahtar
kelimeden en az biri geçen 629 bin 334
tweet incelendi. Anahtar kelimelerin
belirlenmesinde özellikle Türkiye’de
kullanılan veya ithalatı gündemde olan
aşılarla (Coronavac, Sputnik V, BioNTech/
Pfizer) bu aşıların üretici firmaları (Pfizer,
Sinovac), bu aşıların üretici ülke ile
ilişkilendirilme biçimleri sonucu ortaya
çıkan etiketleri (Çin aşısı, Rus aşısı, Alman
aşısı) ve tüm bunların alternatif ifade ediliş
biçimleri (pfizer yerine fayzır gibi) baz alındı.
Seçilen 40 anahtar kelime şunlardı:

Ek olarak, Twitter kullanıcılarının Pfizer/
BioNTech aşısından bahsederken Pfizer
yerine daha çok BioNTech demeyi tercih
ettiği görülüyor. 2021’in başından itibaren
aşıyla ilgili Türkçe haberlerin büyük
ölçüde Covid-19 aşısını geliştiren firma
olan BioNTech’in Türk-Alman CEO’larının
başarısı etrafında yoğunlaşması, etmen
olarak düşünülebilir. Pfizer isimlendirmesini
kullanmak yerine BioNTech aşısı deme
eğilimi bunun bir tezahürü gibi görünüyor.

ise bireylerin Alman, Çin, Rus uluslarına
karşı tutumlarının aşılar nezdinde ufak bir
yansıması olarak okunabilir.

YABANCI MEDYANIN 		
AŞILARA ILIŞKIN TUTUMLARI
Türkiye’de ulusal basındaki kutuplaşma,
güvenilir haber arayan haber tüketicilerinin
Türkçe haber üreten yabancı medya
kanallarına yönelmesiyle ile sonuçlanıyor.
Yabancı medya kanallarının sıklıkla
eleştirildiği noktalardan biri ise bu
kuruluşların devlet destekli olmaları ve
bulundukları ülkelerin kamu diplomasisi
misyonunu üstlenmeleri.
Türkçe yayın yapan yabancı medya
kuruluşlarının, aşılar üzerinden yaptıkları
haberlerin kapsamına ve bu haberler
aracılığıyla aktardıkları duygulara bakarak
farklı aşılara karşı olan tutumları ve bu
tutumların menşe ülkelerinin tutumlarıyla
örtüşüp örtüşmediği de incelendi.

ULUSAL ISIMLENDIRMELER
OLUMSUZ DUYGULARLA
ILIŞKILENDIRILIYOR

Twitter üzerinden Türkçe yayın yapan
12 yabancı medya kuruluşu analize tabi
tutuldu:

Aşılar ve aşıların isimlendirilmesi odağında
yapılan duygu analizi ise Türkiye’de aşılara
yönelik tutumların bambaşka boyutlarını
gözler önüne serer nitelikte. Atılan tweetler
analize tabi tutulduğunda, bütün aşılarda

BBC Türkçe, Sputnik TR, Independent, Sarkul
Awsat, IRNA, Euronews Türkçe, Al-Monitor,
CRI Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Xinhua
News Türkçe, Voice of America Türkçe,
Rudaw.

marka adlarının (BioNTech, Pfizer, Sinovac,
Sputnik V) olumlu duygularla, ulusal
isimlendirmelerle anılmaları halinde ise
(Çin aşısı, Rus aşısı, Alman Aşısı) olumsuz
duygularla ilişkilendirildiği görülüyor. Bu

Batılı medya kuruluşlarının (DW, Euronews,
BBC, ve Independent) Pfizer-BioNTech
aşısını daha fazla ele aldığı görülürken Çin
merkezli medya kuruluşlarının (Xinhua ve
CRI) Sinovac ile ilgili haberlere nispeten

biontech, biontek, biyontek, bayontek,
biyonteck, pfizer, fayzır, fayzir, pifizer, fizer, rus
aşı, rus asi, sputnik aşı, sputnik asi, sputnik
ol, sputnikv, sputnik bes, sputnik 5, korona
asi, kovid asi, sinovac, sinovak, sinowac,
sınovac, covd asi, çin aşı, cin asi, coronavac,
koronavak, koronavac, korona aşı, covid aşı,
kovid aşı, gavur aşı, gavur asi, alman aşı,
alman asi, germen aşı, germen asi, mrna

FARKLI AŞI ISIMLENDIRMELERI
BIZE NE SÖYLÜYOR?
Farklı aşı isimlendirmelerinin hangi
sıklıklarda kullanıldığına aylık bazda
bakıldığında çalışmanın odaklandığı zaman
aralığında en çok bahsedilen aşının Pfizer/
BioNTech olduğunu söylemek mümkün.
Aşıların Türkiye’ye ulaşmalarının ardından
Twitter’da daha sık konuşulmaya başlanmış
olmaları ise tesadüf değil.
Aşılarla alakalı içerikler arasındaki
söylemsel farklılıkları yakalamak ve
aşıların menşe ülkelerin toplumun aşılara
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daha fazla yer verdiği görülüyor. Resmi
anlamda geliştirildiği ilan edilen ilk aşı
olmasına rağmen, Sputnik V’nin yabancı
medyada (Sputnik Türkiye dışında) çok fazla
yer bulamadığı görülmekte. Genel olarak
ise Türkçe haber yapan yabancı basında
en fazla yer bulan aşının Pfizer/BioNTech
olduğu ve onu Sinovac’ın takip ettiği
görülüyor.
Yabancı medya kanallarının farklı
ülke aşılarına yönelik duyguları analiz
edildiğinde de ilginç bulgulara erişmek

Botlar tarafından gönderilen tweetler
üzerinde yapılan duygu analizi sonucunda,
botların aşıların üretici şirket ismiyle
anıldığı tweetlerde aşılar hakkında daha
olumlu, ulus adı üzerinden konuşulan
tweetlerde ise daha aşı karşıtı bir söylem
izlediği anlaşılıyor. Bu bulgular ışığında
botların aşının kendinden ziyade, ulusal
kimlikleri kötülemeye karşı motive olduğu
iddiasında bulunulabilir. Yalnız Sputnik
V aşısında farklı bir durum söz konusu.
Botlar tarafından atılan Sputnik V/ Rus aşısı
ile ilgili tweetlerde, üretici firma ismi ya

ZİHİNDEKİ NESNELERİ
OTOMATİK BİRBİRİNE
BAĞLAYAN BEYİN
MEKANİZMASI
Çeviri: Aslı Nur AKAYDIN
İnsanlar diş fırçası, araba, ağaç ya da
herhangi bir tekil nesne gördüklerinde
beyinleri otomatik olarak bunları normalde
birlikte oldukları şeylerle ilişkilendiriyor, bu
da insanların etraflarına dair bir bağlam
oluşturup dünya üzerindeki beklentilerini
belirlemelerini sağlıyor.
Araştırmacılar makine öğrenimi ve beyin
görüntülemeyi kullanarak “eş-dizimlilik”
olgusunun kapsamını ölçtüler ve bununla
ilişkili olan beyin bölgesini tespit ettiler.
Bulguları Nature Communications’da
yayınlandı.

Botların farklı aşılara göre duygu analizi

mümkün. Yukarıdaki görsel için dikkat
edilmesi gereken, aşı sınıflandırmalarının
aşılar ile ilgili anahtar kelimeler toplamını
ifade eden terimler olmaları. Örneğin “Çin
aşısı” başlığı Sinovac, Coronavac, Çin aşısı,
Sinovak gibi terimleri içeren bir başlık.
Bu skalaya göre yabancı medyanın aşılara
yönelik yansıttığı genel duyguların olumlu
olduğu gözleniyor. Hiçbir kuruluş belirli bir
aşıya dair negatif bir duygu yansıtmamış.
Batılı medya kuruluşlarının (BBC, DW,
VOA, Independent) Pfizer aşısından diğer
aşılara göre daha olumlu duygu gösterdiği
görülüyor. Medya kuruluşlarından
bağımsız olarak Sinovac aşısına yönelik
tutum da olumlu, ancak yalnızca Xinhua
News, diğer kanallara kıyasla Sinovac’tan
nispeten daha olumlu bahsediyor. Son
olarak Sputnik V için, yalnızca Sputnik
TR nispeten güçlü bir olumlu duygu
sergilerken, diğer medya kaynaklarının
nispeten daha zayıf bir olumlu duygu
sergilediği görülüyor.

AŞILARLA ILGILI
TWEETLERDE BOTLAR
Çalışma kapsamında botlara da göz atıldı
ve analiz sonucunda bin 31 bot hesabı
ile bu hesaplardan atılan 3 bin 331 tweet
tespit edildi. Mayıs 2021’de aşıyla ilgili
tweetlerin neredeyse yüzde 20’si botlar
tarafından gönderilmiş. Her aşı markası için
bot aktiviteleri ayrı ayrı kontrol edildiğinde
ise en fazla sayıda botun Pfizer/BioNTech
aşısıyla ilgili tweetler etrafında olduğu
görülmekte.

da ulus adı farketmeksizin, güçlü olumlu
söylem tespit edilebiliyor. Bu, potansiyel
bir organize propagandaya işaret ediyor
olabilir. Ancak Sputnik V etrafında epey
sınırlı bot ve tweetin bulunuyor olması, bu
çıkarımı destekleyecek yeterli veriye sahip
olmadığımız anlamına geliyor.
Özetle, bireylerin aşılara karşı algılarının
ve bunu yansıtma biçimlerinin aşıya göre
değişiyor olduğu tespitinde bulunmak
mümkün. Ulus isimleri kullanılarak
bahsedildiklerinde aşılar görece olumsuz,
firma adıyla bahsedildiklerinde ise daha
olumlu duygularla ilişkilendirilmişler. Bu da
bireylerin uluslara karşı önyargılarının bu
tartışmada belirleyici bir rolü olabileceğinin
sinyalini verir nitelikte. Bu noktada
saptanan bot hesaplarından atılan ve aşıları
ulus isimleriyle kullanan ilgili tweetlerde
olumsuz duygular yansıtılmış olması
da önceki bulguyla paralel bir biçimde
okunabilir.
Yalnızca Twitter kullanıcılarının değil,
medya kanallarının da aşılar özelinde farklı
tutumlar sergiledikleri görülüyor. Türkçe
yayın yapan Batılı haber kanalları Pfizer/
BioNTech’i daha fazla ve daha olumlu
bir duyguyla ele alıyor. Bu kanalların
aşılar özelinde takipçilerinin tutum ve
davranışlarını nasıl etkilediği ise bir başka
çalışma kapsamında ele alınabilir.
Kaynak: https://teyit.org/teyitpediaturkiyede-covid-19-asilari-toplumtarafindan-nasil-algilaniyor
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Johns Hopkins Üniversitesi’nden kognitif
bilimci ve makalenin eş yazarı Mick
Bonner “Bir buzdolabına baktığımızda
sadece buzdolabı gördüğümüzü düşünsek
de aslında mutfakta buzdolabıyla
ilişkilendirdiğimiz diğer şeyleri de
hatırlarız” diye söyledi. “Bunun ilk kez
niceliği belirtildi ve beyinde hangi bölgede
gerçekleştiği tespit edildi.”
İki ortaklı bir çalışmada Bonner ve
Pennsylvania Üniversitesi’nde psikoloji
profesörü olan ortak yazar Russel Epstein
her nesnenin etiketlendiği binlerce
manzara fotoğrafından oluşan bir veri
tabanı kullandılar. Bunlar ev manzaraları,
şehir hayatı ve doğaya ait fotoğraflardı
ve fotoğraflardaki her bardak, araba,
ağaç vs. nesnenin üzerinde isim etiketleri
vardı. Nesnelerin eş dizimliliğini - belli
nesnelerin diğerleriyle ne sıklıkla birlikte
göründüğünü - ölçmek için bir istatistik
modeli ve bir kalem gördükten sonra
klavye görme ya da bulaşık makinesi

gördükten sonra bot görme gibi ihtimalleri
hesaplayan bir algoritma kullandılar.
Araştırmacılar bu bağlamsal ilişkileri
ölçtükten sonra bağlantıları yöneten beyin
bölgesinin haritasını çıkarmayı denediler.
Deneklerin beyin etkinliği fonksiyonel
manyetik rezonans görüntüleme (fMRI)
aracılığıyla izlenirken ekip onlara tekil
nesneler gösterdi ve eş dizimlilik bilgisini
takip ederek tepki verecek bir beyin
bölgesinin varlığının izini sürdü. Tespit
ettikleri nokta görsel kortekste genellikle
uzamsal manzaraların işlenmesiyle
ilişkilendirilen bir bölgeydi.
Bonner “Bir uçağa baktığınızda bu
beyin bölgesi; gökyüzü, bulutlar ve diğer
şeyler için de sinyal verir.” diye söyledi.
“Uzun zamandır uzamsal çevreyi işlediği
düşünülen bu beyin bölgesi aynı zamanda
dünyada nelerin bir arada olduğunu da
kodluyor.”
Araştırmacılar insanların bağlam dışında
nesneleri daha zor tanıyabildiklerini uzun
zamandır biliyordu. Ekip bunun, görsel
çevrede nesneler arasındaki ilişkilerin
ölçüldüğü ilk geniş kapsamlı deney
olduğunu ve aynı zamanda beyinde
görsel bağlamın nasıl temsil edildiğinin
anlaşılmasını sağlayacağını söyledi.
“Bu zengin istatistiksel bilginin aslında
beyinde temsil edildiğini detaylı bir
yöntemle ortaya koymuş olduk” diye
ekledi.
Kaynak: www.sciencedaily.com/
releases/2021/07/210708134756.htm
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BILIM

EFSANELEŞMİŞ BİLİM
HİKAYELERİNDEKİ BİLİNMEYENLER
Bilim hikayelerindeki yanlışlar birçoğumuzun dikkatini çekmiş olabilir.
Newton’un yer çekimi keşfi, Franklin’in uçurtma deneyi gerçekten gerçek mi?
BILIM HIKAYELERINDEKI
YANLIŞLAR BIR BIR ORTAYA
ÇIKIYOR

Küçük bir spoiler ile başlayalım; mesela,
Newton aslında yer çekimini kafasına elma
düşerek keşfetmedi. Ama nasıl keşfetti ve
bu elma hikayesi de nereden çıktı? Şimdi,
birlikte bu keşiflerin aslında bu kadar sıradan
olmadığını, uzun yıllara dayanan araştırma ve
düşünme süreçlerine dayandığını okuyalım.

Bilim hikayelerindeki yanlışlar bir kenara,
gelelim doğrulara. ‘Gravitation’ (yer çekimi)
kelimesi de ilk kez Newton ile Stukeley’in
bu sohbetlerinde geçmiştir. Eserde ayrıca
Newton’un çocukluğuna ve hayatından birçok
olaya da değinildi. Örneğin, Grantham’daki
evinin yakınına tam ölçekli bir yel değirmeni
modelini nasıl inşa ettiğini anlatıyor. Bunun
dışında, dünyanın en etkili ikinci fizikçisi
(birincisi Einstein) kabul edilen Newton’un
unutkanlığından da bahsediliyor. İlk olarak
hipotez olan yer çekimi daha sonra kanun
haline gelmiştir.

HIÇBIR ŞEY BIR ELMANIN
DÜŞMESIYLE BAŞLAMADI

ŞIMŞEKTEN ELEKTRIK
TOPLAMAK AKIL KÂRI DEĞIL!

2010 yılında Londra Kraliyet Topluluğu,
18. yüzyıl yazarı William Stukeley‘in el
yazması anılarını ilk kez çevrim içi yayımladı.
Newton’ın yakın arkadaşı Stukeley, Newton’la
sohbetlerini ve onun biyografisini Memoirs
of Sir Isaac Newton’s Life eserinde kaleme
aldı. 1752 yılında yayımladığı bu esere
2010 yılına kadar yalnızca akademisyenler
ulaşabilmekteydi.

Texas Üniversitesinden araştırmacı Dr. Alberto
Martinez, Science Secrets: The Truth About
Darwin’s Finches, Einstein’s Wife, and Other
Myths kitabında bilim efsanelerini çürütüyor.
Kitap hakkında konuşan Martinez, Benjamin
Franklin‘in meşhur uçurtma deneyinin gerçek
olup olmadığını anlattı.

Buna karşılık, Fransız bilim insanı Jacques de
Romas 1753’te benzer bir deney yaptı. Fakat
deney hakkında sayısız ayrıntı verdi: tarih ve
saat, kullanılan ipin ve telin uzunluğu ve fırtına
yaklaşırken ipe dokunma hissi. Franklin’in
makalesi, fırtınada güvenli bir şekilde uçurtma
deneyi yapılabileceğini yazarken, de Romas
uçurtma ipine parmak eklemleriyle sadece
kısa bir süre dokunduğunu yazdı. Üstelik
elektriğin verdiği acı hissi onu bu deneyimi
çıplak elle tekrar etmemeye ikna etti.

Bilim hikayelerindeki yanlışlar daha önce
dikkatinizi çekti mi? Şaşırdığımız hikayelerin
bazılarının arkasındaki gerçekler aslında
farklı. Hatta birçok insanın, “Kafasına elma
düşerek yer çekimini bulmuş, bize keşfedecek
bir şey kalmadı ki!” dediğini tahmin ediyoruz.

Peki, yer çekimi hikayesi neydi? Yıllarca
öğrendiğimiz şey, Newton’un bir elma
ağacının altında otururken kafasına bir elma
düşmesi sonucunda “Buldum!” diyerek
yer çekimini keşfetmesiydi. Ancak pek çok
cezbedici hikaye gibi bu da içinde ‘elma’
olmasına rağmen tam olarak böyle değil.
100 sayfalık eserde Stukeley o anları şöyle
anlatıyor: “Akşam yemeğinden sonra havanın
da biraz ısınmasıyla bahçeye çıktık. Elma
ağaçlarının gölgesinde çay içtik. Yalnızca o
ve ben… Bana yer çekimi düşüncelerinin
hala aklına ilk girdiği zamanki gibi olduğunu
söyledi. Derin düşüncelere dalarak otururken
bir elmanın düşmesi vesile oldu. ‘Neden
bu elma her zaman dik bir şekilde düşüyor
da yana ya da yukarı doğru düşmüyor?
Bu, kesinlikle yer çekiminin onu dünyanın
merkezine çekiyor olmasından.
Maddede bir çekim gücü olmalı. Dünyadaki
çekim gücünün toplamı dünyanın herhangi bir
tarafında değil, dünyanın merkezinde olmalı.
Bu nedenle bu elma dikey olarak veyahut
merkeze doğru düşüyor. Eğer bir madde
diğerini çekiyorsa bu onun miktarıyla da
orantılı olmalı. Dolayısıyla Dünya’nın elmayı
çektiği gibi elmanın da dünyayı çektiğini
söylemek mümkün’ dedi.

İddiaya göre, Franklin yıldırımda elektrik
yükünü kanıtlamak için yağmurlu bir havada
‘paratoner‘ gibi bir uçurtmayı uçurur. Bu
deneyi kesin olmamakla birlikte (zaten
deneyin kendisi de kesin değil) 1752’de yaptı.
Bir anahtara bağlı bir uçurtmayı fırtınalı bir
havada uçurdu. Uçurtma leyden kavanozuna
bağlıydı. Anahtara yıldırım çarptığında, elektrik
kavanozun içine girdi. Böylece yıldırımın
elektrikten oluştuğunu kanıtladı. Ancak
deneyin başarısız olmasından korkan Franklin,
deneyde sadece oğlunu yanında bulundurdu.
Bu durum, deneyin gerçekten yapılıp
yapılmadığı konusunda şüpheleri artırıyor.

Büyük bir ihtimalle bu deney hiç olmadı.
Alberto A. Martinez’in kitabında belirttiği gibi,
Franklin’in ünlü deneyindeki şüphelerden biri
hiç ayrıntı olmaması. Aslında, Franklin Ağustos
1752’de Pennsylvania Gazette‘deki yazısında
deneyin açıklamasını yapmadı. Bunun
yerine, herkesin yapabileceği bir şey olarak
tanımlayarak, fırtınada uçurtma uçurmanın
sadece temel bir taslağını verdi.

De Romas, Paris Bilimler Akademisinden
deneyi başarıyla tamamlayan ilk kişi olduğunu
kabul etmelerini istedi. Komite, Franklin’in
önceliğe sahip olduğunu gösteren ayrıntıları
vermemesi nedeniyle isteği kabul etti.
Franklin ilginç bir şekilde oldukça sessizdi.
O zamandan beri çeşitli araştırmacılar,
Franklin’in o uçurtmayı 1752’de uçurmadığını
kanıtlamaya çalıştı. Buna, deneyin
gerçek olmadığını ileri süren TV programı
Mythbusters da dahil. Bilim yazarı Tom Tucker
da Bolt Of Fate: Benjamin Franklin And His
Electric Kite Hoax kitabının bir bölümünü
uçurtma hikayesini çürütmek için harcadı.
Yine de hikayenin savunucuları var. Martinez
bile hikayenin doğru olmadığından tam olarak
emin değil.

Ama ispinozlar, Darwin’in doğal seçilim ve
evrim konusundaki çalışmalarının temel ilham
kaynağı değildi. Darwin’in Beagle gemisinde
geçirdiği zaman, Galapagos’ta gördüklerini
çeşitli yaratılış teorileriyle birleştirdiği için
şekillendirici oldu. İspinozlar mikroevrimin
mükemmel örnekleri olabilir. Ancak bu
ispinozların varlığı, Galapagos’taki
kurbağaların ve yerli küçük memelilerin
yokluğundan daha az etkiliydi.
Peki, bu hikaye nasıl ortaya çıktı? Bilim
tarihçileri bunu, Galapagos ispinozları ve
fizyolojileri ile doğal seçilim arasındaki
bağlantıyı inceleyen evrimci biyolog David
Lack‘e atfediyor. 1947 tarihli Darwin’in
İspinozları kitabına uzanıyor. Bu terimi ilk
kullanan o olmasa da Darwin’in adını bu özel
gagalı kuşlarla ilişkilendirdi. Gaga şeklindeki
ve büyüklüğündeki çeşitlilik, doğal seçilim ve
kademeli değişim için mükemmel bir örnekti.
Darwin gerçekten de ispinozları incelediği
için, birçok kişi Darwin’in çalışmalarında
ispinozların rolünü yanlış yorumladı. Üstelik
bu baskın anlatı haline geldi.
Son olarak fizikçi Albert Einstein’ın görelilik
teorisinde eşinden yardım aldığı iddialarına
kısaca bakalım. İddiaya göre, Einstein büyük
teorisini geliştirirken eşi Mileva Marić‘ten
etkilendi. Dr. Martinez bu konuda da fikrini
beyan ediyor: Marić ve Einstein, Zürih
Politeknik‘te birlikte araştırma konuları
geliştirdi. Ancak Marić hamileliği dolayısıyla
okuldan ayrıldıktan sonra araştırma işbirliği
yaptıklarına dair hiçbir kanıt yok.

DARWIN’IN ISPINOZLARI VE
EINSTEIN’IN EŞINDEN ALDIĞI TÜYO
Martinez bu konuyu şöyle anlatıyor: “Efsaneye
göre, Benjamin Franklin fırtınalı bir günde
paratoner ve ipin ucunda sallanan bir
anahtarla uçurtma uçurmaya cesaret etti.
Yıldırım uçurtmaya çarptı. Güçlü yıldırım
metal anahtarı doldurdu. Franklin daha sonra
anahtara dokundu ve elektriklendi. Böylece
yıldırımın elektrik yüklü doğasını kanıtladı.”
Ardından Dr. Martinez, hikayenin gerçek olup
olmadığına dair görüşünü şöyle dile getiriyor:
“Kitapta geçen Ben Franklin’in uçurtması
hikayesine bayılıyorum. Bu adamın fırtınada
uçurtma uçuracak cesarete ve aptallığa
sahip olduğunu ve bir çocuk oyuncağını
gökyüzünden ‘elektrik ateşi’ çekmek için
kullandığını hayal etmek büyüleyici. Klasik bir
efsane ile aynı: Gökyüzü ve gök tanrısından
ateşi çalmak için uzun bir rezene sapı
kullanan Prometheus’un hikayesi.”

Bilim hikayelerindeki yanlışlar bitmedi.
Elbette, evrim teorisinin fikir sahibi Charles
Darwin ve dünyanın gelmiş geçmiş en öncü
fizikçisi Albert Einstein da efsanelerden
nasibini aldı. Birçok insan hala Darwin’in
Galapagos Adaları’ndaki ispinozlarını
inceleyerek evrim teorisi için ilham aldığını
düşünüyor. Ama bu doğru değil. Alaycı kuşlar
ve kurbağalar hakkındaki kesin gerçekler,
Darwin için daha iyi kanıtlar sağladı.
Dr. Martinez yine bu konudan da kitabında
bahsediyor. Dr. Martinez’e göre, Darwin’in
yeni başlayan makroevrim anlayışında
ispinozların ne kadar rol oynadığına dair bir
bulgu yok. Evet, ispinozları ve onların çeşitli
gagalarını belgeledi. Ancak Türlerin Kökeni
eserinde ispinozlardan bahsetmedi. İspinozlar
ve gagaları, Beagle’ın Yolculuğu‘nda kısa da
olsa önemli bir yere sahip.

PBS Ombudsmanı Michael Getler de
Einstein’ın Karısı filmindeki hataları kaleme
aldı. Martinez de Marić’in yakın arkadaşlarına
yazdığı mektuplarda Einstein’ın
araştırmalarına katılımına dair hiçbir kanıtın
olmadığını söyledi. Einstein’ın meslektaşları,
Olympia Akademisi tartışma gruplarında
Marić’in sessiz gözleminden özellikle
bahsediyor.
İnsanlar geçmişi bilmek için o kadar güçlü
bir arzuya sahip ki, çoğu zaman geçmişi icat
ediyorlar.

Kaynak: https://shiftdelete.net/bilimhikayelerindeki-yanlislar-neler - Hilal
Bardakcı
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SAĞLIK

HASTALIKLARA
YAKALANMA RİSKİMİZİ
DAHA İYİ BİLEBİLİR MİYİZ?
POLİJENİK RİSK SKORU (PRS)
Son yıllarda yeni genetik yöntemlerin
gelişmesiyle beraber genetik alanındaki
yeniliklere yetişebilmek gerçekten de
mümkün görünmüyor. Neredeyse her
yıl keşfedilen tanı ve tedavi yöntemleri
baş döndürücü. DNA araştırmaların
ilerlemesiyle beraber Polijenik Risk
Skoru adı altında yapılan çalışmalar bir
insanın ömrünün geri kalanında hangi tip
hastalıklara (kanser, kronik kalp hastalıkları
vs.) yakalanma olasılığını hesaplayabiliyor.
Bir insan genomlarında ortalama 6 milyar
harf kodu barındırır. Bireyler arasında
küçük birtakım farklılıklar vardır (birkaç
milyon kadar) ki bu farklılıklar bizleri eşsiz
kılan özelliklerimizdir. Bunlara Genomic
Varyantlar denir ve DNA’mızda spesifik bazı
alanlarda bulunurlar.
Örnek 1; 1 nolu kişide gen diziliminde C
koduna denk gelen gen başka bir kişide T
kodu olabiliyor ve bu varyant, ten rengimizi
belirliyor.
İşte bu farklı varyantlar bizlerin
karakteristik özelliklerinin yanı sıra, bazı
hastalıklara yakalanma risklerimizi de
belirleyebilirler. Şimdi soruyu soralım;
Bu genomik varyantlar bizim hastalık
geliştirme skorumuzu nasıl belirliyorlar?
Bazı hastalıklar tek bir genin farklılığıyla
oluşurken, bazıları da birden çok gen
grubunun ve çevresel faktörlerin etkisiyle
oluşuyor.
Örnek 2; Kistik Fibroz hastalığı tek bir genin
yani 7 numaralı kromozomun üzerindeki
(CFTR geni) tek bir genin varyantı ile
oluşmaktadır.
Örnek 3; Çoklu veya karmaşık genetik
hastalıklara örnek olarak, koroner kalp
hastalıklarını örnek verebiliriz ki; burada
birden fazla genetik varyant ve çevresel
faktörler olan yeme/içme alışkanlıklarımız,
stres, uyku, sigara gibi etmenlerdir.
Örnek 4; İşte Polijenik kelimesi buradan
gelmektedir. Poli yani “çoklu” genlerle ilgili
varyantları istatiksel olarak hesaplayıp
size bir risk skoru verir. Yukarıdaki örnekte
koroner kalp rahatsızlıklarının 60 ayrı
gen varyantının varlığıyla beraber tek bir
gen üzerine kümelenmeden oluştuğu
belirlenmiştir.

PEKI BU SKOR NASIL
HESAPLANIYOR?
Burada işin içine büyük data analizleri
giriyor. Araştırmacılar çok fazla sayıda

kişiden örneklenen (hastalıkları taşıyan ve
taşımayan) ilgili genomların karşılaştırılması
suretiyle birtakım sonuçlar çıkarabiliyorlar.
Bazı hastalıklar için yüzlerce hatta binlerce
gen varyantı belirlenebiliyor. Sonrasında
bilgisayar yazılımlarıyla istatistiksel
hesaplamalarla bilirlikte hastalıklarla
ilgili risk faktörleri hesaplanıyor. Bunun
sonucunda Polijenik Risk Skorunuz
oluşuyor.

Ecz. Oğuzhan AYDOĞAN

1. kişi

2. kişi

Genomik varyant

Örnek 1

Tabi ki bu yalnızca o hastalık ile ilgili
göreceli bir hesaplama. Nedeni, yapılan
sadece istatistiksel bir hesaplama ve
hastalığın zamanlaması veya gelişim
hızını bize söylemesi mümkün değil.
Bunun dışında farklı gruptaki genomların
varyantlarının karşılaştırılması olduğu için
genetik bileşimlerinin farklılıklarının etkisi
hesaplanamıyor (şimdilik).
Örneğin; Polijenik risk faktörü aynı
derecede yüksek iki kişi düşünün, biri 20
diğeri 90 yaşında. Her ikisinin de yaşam
riski farklı olacaktır ki bu skor bize yalnızca
ilgili oranlamayı verecektir; sebep sonuç
ilişkisini değil.

PEKI BUNDAN NASIL
YARARLANABILIRIZ?
Şimdilik etnik ve cinsiyetsel farklılıklar ile
ilgili skorları daha biliyoruz. Örneğin bazı
hastalıklar Avrupa kökenli bireylerde daha
sık görülürken ilgili varyantlar Asya kökenli
bireylerde çok daha düşük skorlarda
olabiliyor. Göğüs kanseri riskindeki gibi
kadınlarda görülme oranı çok daha yüksek
olabiliyor.
Şu an PRS ye baktığımızda sağlık
profesyonelleri tarafından henüz
uygulaması olan veya standardize edilmiş
bir yöntem değil. Zira halihazırda çok
fazla data toplanmaya ve skor belirleme
çalışmaları geliştirilmeye devam ediliyor.
Ancak bazı özel sağlık kuruluşları şimdiden
hastalarının PRS’lerini belirlemeye
başladılar. Ancak bu her zaman olasılıktan
öteye gitmeyecek görece bir skor olacak.
Yine de PRS’nin insanların sağlığı ve yaşam
şekilleri üzerine etkileri araştırmacılar ve
ulusal sağlık kuruluşları tarafından çokça
desteklenmekte. Kim bilir belki gelecekte
reçete edilebilir bir yöntem olabilir.

Şekilde genomik varyant “V” harfi ile gösterilmiştir. Bazıları bireyler
arasında paylaşılırken bazıları bir tek kişiye özeldir.

Örnek 2

Kistik Fibroz

1. kişi

Şekilde her bir “v” o kişideki bir genomik varyantı temsil etmektedir;
ancak Kistik Fibroz ile ilgili değildir. Her bir “V” ise CFTR gen
mutasyonunu temsil eder.

Örnek 3

Kroner Arter hastalığı

2. kişi

Kaynak: www.genome.gov/Health/
Genomics-and-Medicine/Polygenic-riskscores
Örnekte her bir kırmızı “v” koroner kalp hastalığı ile ilgili genomu
temsil etmektedir. Her gri renkli “v” yine bir varyantı temsil eder
ancak hastalık ile ilgisi bulunmamaktadır.

Örnek 4
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GÜNDEM

2021 NOBEL
ÖDÜLLERİ
Nobel Ödülü; 27 Kasım 1895 tarihli ve
30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de
açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel
tarafından kurulan derneğin verdiği,
insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek
amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. İlk
Nobel Ödülleri 1901 tarihinde verilmeye
başlanmıştır. Nobel ödüllerinin her yıl
10 Aralık’ta verilmesinin nedeni Alferd
Nobel’in ölüm yıldönümü olmasıdır.

ödüller bu yıl da sahiplerine törenle
verilmedi. Tıp, kimya, fizik, barış, edebiyat
ve ekonomi alanında şimdiye kadar 13
isme verildi. Ödül alanlar arasındaki tek
kadın Filipinli Maria Ressa (2021 Nobel
Barış Ödülü) oldu.
Ödüllerin sahipleri şöyle:
Ê

2021 Nobel Ödüllerini kazananların
tamamı ise belli oldu. Pandemi nedeniyle

2021 Nobel Tıp Ödülü, “ısı ve temas
reseptörlerini keşiflerinden” ötürü
David Julius ve Ardem Patapoutian’a
verildi.

Ê

2021 Nobel Kimya Ödülü, asimetrik
organokataliz çalışmaları yürüten
Benjamin List ve David W.C.
MacMillan’a verildi.

Ê

2021 Nobel Fizik Ödülü’nün bu yılki
sahipleri Syukuro Manabe, Klaus
Hasselmann ve Giorgio Parisi oldu.

Ê

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler
ve Rusya’da ifade özgürlüğü için
mücadele eden gazeteciler Maria
Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.

Ê

2021 Nobel Edebiyat Ödülü

“kültürler ve kıtalar arasındaki
körfezde sömürgeciliğin etkilerine
ve mültecinin kaderine nüfuz
etmesinden dolayı” Zanzibarlı
edebiyatçı Abdulrazak Gurnah’a
verildi.
Ê

2021 Nobel Ekonomi Ödülü’nü
Ekonomistler David Card ile Joshua
D. Angrist ve Guido W. Imbens
kazandı.
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BİLİM İNSANI

MİKROBİYOLOJİNİN
KIRILMA NOKTASI

LOUIS PASTEUR

LOUIS PASTEUR
Louis Pasteur’un çalışmaları; içtiğimiz
pastörize sütlerden, salgın hastalıklara
karşı koruma kalkanımız aşılara kadar
hayatımızda çok önemli yere sahip.
Kuduz aşısını geliştiren, pastörizasyon
ve mikrobiyoloji çalışmalarıyla
bilinen ünlü Fransız bilim insanıdır.
Pastörizasyon yöntemini tanımlamış
olup, günümüzde pek çok noktada adıyla
açılmış Pasteur Enstitülerinde sağlık
alanında araştırmalar devam etmektedir.
Günümüzde Louis Pasteur‘ın toplumların
daha sağlıklı yaşamasına olan katkısı
gerek hijyen gerekse aşılama pratikleri
sebebiyle çok büyüktür. Louis Pasteur
biyolog, mikrobiyolog ve kimyagerdir.
Mikrobiyolojinin kurucusu olarak kabul
edilir. 27 Aralık 1822 tarihinde Fransa’da
babası Jean-Joseph Pasteur’un ve annesi
Jeanne-Etiennette Roqui’nun 3. çocuğu
olarak doğmuştur. Dericilik yapan fakir bir
ailede dünyaya gelmesine karşın ailesi
eğitimine destek olmuştur.

verdiği madalyayı kabul etmez. Louis
Pasteur 72 yaşında 28 Eylül 1895’te yine
Fransa’da ölmüştür.
19. yy’da hastalıkların
mikroorganizmalardan kaynaklandığı
anlaşılmamıştı. Bakterilerle ilgili teoriler
daha eskiye dayansa da hastalıklar ve
bakteriler arasındaki ilişki net olarak ortaya
konmamıştı. Louis Pasteur’un çalışmaları
bu ilişkinin açığa çıkarılmasında önem
kazanmıştır. Pasteur sadece hastalık
değil, şarap gibi fermentasyon ürünlerinin
bozulmasını da ortaya çıkarmıştır. Louis
Pasteur, özellikle bağışıklık sistemi ve aşıyı
bulması ile geniş kitlelerce tanınmıştır.
Bunun yanı sıra, kendi isminden köken alan
(Pastör) pastörizasyon olarak isimlendirilen
metodu geliştirmiştir. Ayrıca bakteriyel
fermentasyonu keşfetmiştir. Louis Pasteur,
2. Abdülhamid tarafından ödüllendirilmiştir.
Kendisine Kılıçlı Mecidi Nişanı (Mecidiye
Nişanı) gönderilmiştir.

Louis Pasteur’ün öncü olduğu aşılama
uygulamasıyla günümüzde dünyada
milyonlarca insanın hayatını kurtarmış ve
kurtarmaya devam etmektedir. 1887 yılında
Pasteur Enstitüsünü kurmuştur.

LOUIS PASTEUR HAYATI
VE ÇALIŞMALARI

LOUIS PASTEUR’UN 		
AZ BILINEN ÇALIŞMALARI

Louis Pasteur gençlik dönemindeyken
okulda çok da parlak bir öğrenci değildir.
Balıkçılık ve çizimle uğraşmış pek çok
portre çizmiştir. Okul hayatının ilk yılları
çok parlak geçmeyen Pasteur, daha sonra
Ecole Normale Superieure’a girmiştir ve
fen bilimleri okumaya başlamıştır. Fizik ve
kimya alanında iki tez vermiş ve Strasbourg
Üniversitesi’nde kimya profesörü olmuştur.

Louis Pasteur, laboratuvar asistanı olduğu
ve doktorasını sürdürdüğü başlangıç
çalışmalarında mikroorganizmalarla değil,
optikle ilgili çalışmalar yapmıştır. Kristallerin
polarize ve “Optik aktivite” üzerine
çalışmalar yapmıştır. Pastör ayrıca hasta
olan ve verimi düşen ipek böcekleri üzerine
de çalışmıştır. İpek böcekleriyle çalışma
yürüttüğü sırada kısmi felç geçirmiş
olmasına rağmen çalışmaya devam
etmiştir.

LOUIS PASTEUR VE
MIKROORGANIZMALAR

Strasbourg Üniversitesi rektörünün kızı
Marie Laurent ile tanışmış ve 1849’da
evlenmişlerdir. Marie ve Louis’in beş
çocuğu olmuştur. Üç çocuklarını küçük
yaşlarda tifo gibi hastalıklardan dolayı
kaybederler. Dördüncü çocukları 20
yaşında 1871 Savaşı’nda Almanlara esir
düşer. Marie ve Louis oğullarını bulurlar
ancak ağır yaralıdır. Louis ileride Almanların

Daha sonra Pasteur, hem hayvanlarda
hem de insanlarda hastalık yapabilen
mikroorganizmalarla ilgilenmeye
başlamıştır. Tavşanlar ve köpekler üzerinde
çalışmalar yapmaya başlayan Pasteur,
köpeklerde denediği kuduz aşısını hasta
bir çocuk üzerinde denemiştir. 6 Temmuz
1885’te köpek tarafından ısırılan Joseph
Meister kuduz aşısı ile aşılanmıştır. Çocuk
hayatta kalmış ve iyileşmiştir. Böylece
aşı geliştirilmiş ve önemi gözler önüne
serilmiştir. Ancak Meister’in aşılanma
çalışması kendi içinde tutarsızlıkları da
içeren bir çalışmadır. Louis Pasteur bir tıp
doktoru değildir ve klinik uygulama yapma
yeterliliği bulunmamaktadır. Bu sebeple
Meister vakası etik olarak problemlidir.

Louis Pasteur’ün ilk çalışmaları
kristallografi üzerine olmuştur.
Louis Pasteur bu çalışmalarında
izomer molekülleri açıklar.
Şarap üreticilerinin
bozulma problemleri
üzerine araştırmalarını
genişleten Pasteur, daha
sonra fermentasyonu keşfeder.
Böylece şarabın bakteriyel
fermentasyon sebebiyle bozulmasını
da açıklamıştır. Süt, şarap ve bira
gibi içeceklerin bozulmasının sebebinin
mikroorganizmalar olduğunun ortaya
çıkmasının ardından pastörizasyon
metodunu keşfetmiştir. Böylece bu
içeceklerdeki bakterilerin ölmesini
sağlamış ve bozulmayı engellemiştir.
Pasteur 1865 yılında pastörizasyonun
patentini almıştır ve şarap, bira ve sütte
uygulanmaya başlanmıştır. Pastörizasyon
günümüzde gıda teknolojileri içinde önemli
bir yere sahiptir.

Louis Pasteur’un ilk önemli yayını 1866’da
yayınladığı “Studies on Wine“dır. Daha
sonra sirke, ipek böcekleri ve bira üzerine
çalışmaları gelmektedir. 1878 yılında
fermentasyon ve mikroorganizmaları
araştırdığı yayınını yayınlar. 1886 yılında ise
kuduz aşısı çalışmasını yayınlamıştır.
Louis Paster tek başına yaptığı çalışmalar
kadar özellikle Pasteur Enstitüsünde,
diğer bilim insanlarıyla pek çok iş birliği
yapmıştır. Örneğin difteri ve tetanoza karşı
aşı ve tedavi çalışmaları yürüten PierrePaul-Emile Roux Louis Pasteur’la iş birliği
yapmıştır. Roux, Pasteur Enstitüsünde;
Alexandre Yersin ile birlikte difteri ve
tetanozun sebeplerini çalışmışlardır. Bu
patojenlerin toksinlerini izole etmişlerdir ve
toksinler sayesinde aşı geliştirmişlerdir.
Kaynak: www.bilimma.com/louis-pasteurkimdir/

Hanna potansiyometrik titratör ve
Karl Fischer titratörlere olan yoğun ilginizden dolayı

teşekkür ederiz

Gıda sektöründe
misiniz? Tuz ve Asitlik
için Hanna Otomatik
Titrasyon Sistemi
analizinizi çok daha
kolay hale getirdiğini
biliyor muydunuz?
1 Numune + 1 Yöntem
= 2 Sonuç (Tuz ve
Asitlik)

HANNA Tuz ve Asitlik için
Otomatik Titrasyon
Sistemi.
Tuz ve asit titrasyonuna
yönelik benzersiz
yaklaşımımız, Otomatik
Titratörümüzü kullanarak
tek bir yöntemle tek bir
numunede her iki
parametreyi de ölçmenize
olanak tanıyarak
zamandan ve paradan
tasarruf etmenizi sağlar.

• Doğru ve tekrar edilebilir ölçümler
• Yüksek hassasiyet
• Hesaplama / Grafik verilerinin titratör
tarafından otomatik hesaplanması
• Zaman kaybı en aza indirilir
• Daha az numune ve titrant kullanımı
(sarf maliyeti en aza indirilir)

