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Mikrobiyolojinin alanı

 Mikrobiyoloji, mikropları
ve "mikro" boyutundaki
organizmaları inceleyen
bilim dalına verilen isimdir.
Mikrobiyoloji bakteriler,
virüsler, algler vb. canlıların
incelenmesini içerir. Fransız kimyacısı Louis Pasteur,
mikrobiyolojinin kurucusu olarak kabul edilir.
Mikrobiyoloji bilim dalı beş
ana kısma ayrılır. Viroloji,
bakteriyoloji, protozooloji, algoloji ve mikoloji.
Mikrobiyoloji bilim dalının
faydalı olduğu branşlar ise
tıp, tarım ve endüstri.

Civanın etkileri

GELİYORLAR...

Deriden
damarı gör
 Damar görüntüleme
teknolojisi deri üzerinden
damar tespit etmeyi çok
daha kolay hale getiriyor.

Protezler
hissedecek
Güney Koreli
ve Amerikalı
araştırmacılar
protezler için,
dokunuşu hissedebilen yeni bir
materyal geliştirdiler.

Bilekten
tarama

Proje aşamasında
olan bu bileklik
kişiye özel bilgileri
toplayacak ve
hologram sistemi ile
kullanılacak.

Otistik çocuğu
anlamak zor değil
Ç

ocuk ve Ergen Psikiyatristi
Prof. Dr. Özgür Yorbik “Otistik çocuğa müdahale edilmesi
ve eğitilebilmesi için erken tanı
büyük önem taşıyor. Bunun
için de en büyük görev aileye
düşüyor” dedi.

TEDAVİSİ BULUNMUYOR
Otizm bir beyin hastalığı.
Ne yazık ki tıbbi bir tedavisi
bulunmuyor. Prof. Dr. Yorbik,
"Ancak erken tanı ile otistik
çocuk, uygun birebir eğitim ile
kendi başına bazı işleri yapabilecek hale getirilebiliyor. Bazı
durumlarda da çocuk aldığı
eğitim ile neredeyse bu hastalığı yok edecek düzeye
gelebiliyor, ancak tamamen iyileşmesi mümkün
olmuyor. Bizim yapacağımız tek şey erken
tanı ile eğitime bir
an önce
başlamak
ve yol
almaktır"
diyor.

Uzuvlar
gelişiyor

Bilim insanları yeniden
gelişebilen vücut uzuvlarının yakın bir gelecekte
gerçekleştirileceğini
açıkladı.

ntioksidan içeriği
yüksek olan elma
suyunun her gün 1 bardak
tüketildiğinde, özellikle
astım hastalarının tedavi
sürecinde fayda sağladığı
açıklandı. Uzmanlar antioksidan içeriği yüksek elma
suyunun astım belirtilerini
azalttığını vurguladı.

NEFES DARLIĞINDA
ETKILI
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Neriman İnanç konu ile

 Civa doğada ve oda
sıcaklığında sıvı halde
olan tek elementtir.
İnsanlar cıvayı; yiyeceklerden, çevresel ve
endüstriyel ortamlardan alırlar. Civanın
buharını solumak,
insanlarda gelişmekte
olan sinir sistemlerine
zarar verir. Çoğu insan
çevrede dağılmış bulunan civa nedeniyle,
dokularında eser miktarda civa taşır. Civaya
maruz kalan insanın
zarar görüp görme-

yeceği birçok faktöre
bağlı olmakla birlikte
genelde zehirleyicidir
ve kansorejendir. Solunum, mide ve deri yoluyla emilir. Uzun süre
solunması da zararlıdır.
Tüm dokulara yerleşen
civa buharı, zamanla
dokularda birikirse
ölümle sonuçlanabilir.
Zamanında tanı konulması durumunda
bile uygulanacak
tedavi ortaya çıkan
bulguları ortadan
kaldırmayabilir.
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Eczacı teknisyeni
 Eczacı teknisyeni
(kalfası) kendi başına bir
eczane kuramayan ancak
bir eczacının gözetiminde,
eczaneye gelen müşterileri

karşılayan, gerekli
konularda yardımcı olan
kişidir. Eczacı teknisyeni,
reçetede yazan ilaçları
müşteriye hazırlar, ilaçların
nasıl kullanıldığına ilişkin
müşteriye bilgi verir,
tansiyon ölçer, gebelik
testi yapar, kan şekeri
ölçer, eczaneye ait resmi
işleri takip eder. Eczanenin
düzeninden de sorumlu
olan teknisyen nöbetçi
olunan günlerde eczanede
kalır. Fakat eczacı teknisyeni
bu işlerin hepsini eczacı
gözetiminde yapar.

Besin büyüyor
değeri azalıyor

Belirtileri
Göz teması kurmaz, seslenmeye
tepki vermez.
Kayıtsızdırlar,
duymuyormuş gibi
davranırlar.
Sosyal gülümseme yok, sarılmazlar.
Taklit etmezler,
oyun oynarken bir
senaryo ile oyun
kurmazlar. Dönen
bir şeyi saatlerce
takip edebilirler.
Ayak parmakları üzerinde ve
kendi etraflarında
dakikalarca dönebilirler.
Anlamsız sesler
çıkarır, aynı kelimeyi defalarca
anlamsız şekilde
tekrarlayabilirler.

Astım
için elma
suyu için

A

“Doktor
tüccar ,
hasta müşteri
değildir.”
Tıp öğrencileri

ilgili şunları söyledi: “Elma
suyunun nefes darlığı ve
astım semptomları üzerine
olumlu etkileri bulunuyor.
Astımlı hastalar her gün
bir bardak tüketmeli. Elma
suyu içeriğindeki vitamin,
mineraller ve flavanoidlerle bağışıklık sistemini
koruyucu özelik gösteriyor.
Vücudun su dengesini
koruyan, C vitamini, karotenoid ve fenolik bileşik
içerikleri ile astım dışında
bazı kanser türleri ile kalp
hastalıklarına karşı koruyucu etkisi de bulunuyor.”

Günümüzde
sebze ve meyvelerin
görünüşleri güzelleşse de
besin değerleri düşüyor.
30 yıl önceki ıspanakla bu
günkü ıspanaklar karşılaştırıldığında içerdiği vitamin ve
minerallerin yüzde 70
oranında azaldığı görülüyor.

S

ebze ve meyvelere
günümüzde her
mevsimde ulaşabiliyor ve pekçok alternatif
bulabiliyoruz. Peki, tükettiğimiz sebze ve meyvelerin besin değerleri sağlıklı
ve dengeli bir beslenme
için yeterli mi?
Beslenme Uzmanı Doç.
Dr. İsmet Tamer, modern
dünyadaki teknolojik
gelişmeler doğrultusunda
daha hızlı ve daha fazla
ürün elde edebilmek
adına yapılan çalışmaların günümüzde gıdaların besin değerlerinin
düşmesinde önemli bir
etken olduğuna dikkat
çekiyor. Doç. Dr. İsmet
Tamer, “hava, su ve diğer
çevre kirliliğine neden
olan etmenler sonucunda
toprağın daha verimsiz
hale dönüşmesi, ürünlerin uzun süre saklanabilmesi amacıyla kullanılan
kimyasallar, katkı maddeleri ile saklama ve nakliye
koşullarının da gıdaların besin değerlerinin
giderek azalmasına yol
açtığını” ifade ediyor.

BESIN DEĞERİNDEN
TAVİZ VERİLİYOR
Günümüzde
insanların doğru ve
sağlıklı beslenme
konusunda bocalama yaşadıklarını ve ‘Yediğimiz
yiyecekler ne
kadar sağlıklı?’ sorusunu
sorduklarını
belirten Doç.
Dr. İsmet Taner
şu açıklamalarda
bulunuyor
“Bilim insanları
son 25- 30 yıldır geliş-

miş teknolojik gübreleme
ve sulama gibi verim
artırma yöntemlerinin, gıdaların miktar ve büyüklüğünü artırırken besin
değerlerini azalttığını
bildiriyor. Daha büyük
ve hızlı büyüyen bir ürün
çoğu durumda büyüklüğüyle orantılı besin elde
edemez veya sentezleyemez.Dolayısıyla mevcut
besin değerleri seyrelerek azalıyor. Elde edilen
mahsul artışına karşılık
besin değerlerinden taviz
verilmiş oluyor.”

GÜZEL GÖRÜNÜŞE
KANMAYIN
Günümüzde manav raflarında sergilenen albenili
sebze ve meyvelerin geçmişe kıyasla daha büyük
oldukları halde daha az
besin değeri içerdiklerine
de dikkat çeken Doç. Dr.
İsmet Taner, “sıklıkla nişastalı karbonhidratlardan
ibaret olan kuru maddelerin ürünlerdeki vitamin ve
mineralleri seyrelttiğini”
vurguluyor.

SEÇICI
ISLAH
EDILIYOR

Daha fazla hasat elde
edilmesi için yapılan
“seçici ıslah” nedeniyle
ortaya çıkan bu durumun gıda
ürünlerindeki protein, amino
asit, vitamin ve minerallerde
eksikliğe yol açtığının altını
çizen Doç. Dr. Tamer şöyle
devam ediyor: “Maalesef
günümüzde pek çok sebze ve
meyve magnezyum, demir,
kalsiyum ve çinko mineralleri
açısından 50 yıl öncesine göre
yüzde 5-40 daha fakir. Örneğin
30 yıl önce 100 gr ıspanakta
yaklaşık 62 mg magnezyum
ve 51 mg C vitamini varken, bu
değerler bugün organik olarak
elde edilmeyen pek çok tarım
ürününde olduğu gibi yüzde
65 – 70’lere varan oranlarda
azalarak 15 mg magnezyum
ve 18 mg C vitamini düzeyine
düşmüştür.”
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Kalori mi ?
besin
değeri mi?

Yiyeceklerin kalorisinden
çok besin değerlerine
dikkat edilmesi gerekiyor.
Doç. Dr. Tamer, Kalori-besin
değeri ilişkisinin daha iyi
anlaşılması için şu örneği
veriyor: "Makro besinlerden
karbonhidrat kaynağı olan ve
yaklaşık 70-140 kalori içeren
bir dilim ekmek, vitamin ve
mineraller bakımından fakirken; karbonhidrat kaynağı
olarak değerlendirilebilecek
orta boy bir elma, vitamin ve
mineraller bakımından çok
zengin. Besin değeri fazla,
kalorisi az olan yiyecekler
tüketilirse ileri yaşlarda
rastlanan pekçok hastalık geç
ortaya çıkar, kansere karşı
direnç oluşur."

q

BROKOLI KALSIYUM
KAYBEDIYOR
Sağlıklı beslenme ve
zayıflama diyetlerinde sıkça
yer alan başka bir gıda
olan brokolinin de
besin değerlerinin
azaldığına işaret
eden Doç. Dr.
Tamer, “100
gram brokolide
bundan 30 yıl
önce yaklaşık
100 gram
kalsiyum ve
45 gram folik
asit varken,
bugün ancak 30
gr kalsiyum ve 20
gr civarında da folik
asit bulunduğu tespit
edilmiştir” diyor.

Takviye
bazen iyidir
Her zaman kolayca ve
ekonomik şekilde gıda
elde etmek mümkün değil.
Doç. Dr. Tamer, böyle durumlarda besin takviyelerinin
önemine dikat çekiyor: “Doğal ve kontrollü ortamlardan
elde edilip güvenli koşullarda
hazırlanmış besin desteklerini düzenli ve tavsiye edilen
şekilde tüketerek vücudumuzun ihtiyacı olan protein,
karbonhidrat, vitamin ve
mineralleri büyük oranda
karşılamamız mümkündür.”
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