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Sakız Çiğneyerek Kilo Vermek? 
 
Hepimizin bildiği gibi kilo vermek için öncelikle yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz sonra da günlük 
hareket miktarımızı artırmamız gerekir. Oysaki Syracuse Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, 
artık sakız çiğneyerek kilo vermek mümkün olabilir. 
 
PYY hormonu iştah ve enerjiyi ayarlayan bir hormondur. Bu hormon insanlar yemek yediklerinde ve 
egzersiz yaptıklarında kan dolaşımına salgılanır. Aldığımız kaloriyle orantılı olarak da salgılanan PYY 
miktarı artar. Daha önce yapılan deneylerde, bu hormonun obezite görülen insanların kanlarında 
daha az seviyelerde olduğu ispatlanmıştır. Bu araştırmadan sorumlu SU kimya profesörü Robert 
Doyle ise “PYY iştah kesici bir hormondur. Ama ağız yoluyla alındığı zaman mide tarafından 
parçalanmaktadır. Bu nedenle de ince bağırsak tarafından emilip kan dolaşımına geçmekte zorluklar 
yaşamaktadır.” diyerek PYY eksikliğini gidermenin başka bir yolu olması gerektiğini vurgulamıştır. 
Bu hormonu vucüda ağız yoluyla verebilmek için ise gerekli olan şey sadece PYY’nin sindirim sistemi 
tarafından algılanmasını engellemektir. Doyle daha önceki çalışmalarında B12 vitamini araç olarak 
kullanarak insülinin ağız yoluyla sindirilmeden kan dolaşımına aktarılması başarılı olmuştu. Aynı 
şekilde SU araştırma grubu, PYY hormonuna B12 vitaminini bağladı ve böylece yeterli oranda PYY, kan 
dolaşımına ulaşabildi. 
 

Deneyin son aşamasını ise, sakız ya da ağız tableti gibi 
yiyeceklere B12-PYY sistemini ekleyip kilo vermek isteyen 
insanlara vermek oluşturuyor. Bölyece kilo vermek isteyen 
insanların, aynı sigarayı bırakmak isteyenlerin nikotin 
sakızı çiğnemeleri gibi bu şekilde kilolarından 
kurtulabilmeleri hedefleniyor. 
Eğer deney başarıya ulaşırsa, bu yol kilo vermek isteyen 
bir insan için son derece natürel bir yol olacak. Dengeli 
beslendikleri bir öğünden sonra bir sakız çiğnemeleri 
sayesinde 3-4 saat içinde PYYleri artacak ve bir sonraki 
öğünde iştahları azalmış olacak. Böylece de rahatlıkla kilo 
verebilecekler. 
 
Syracuse University. "Chew gum, lose weight? Hormone 
that helps people feel 'full' after eating can be delivered 
into bloodstream orally." ScienceDaily, 21 Nov. 2011. 

Web. 25 Nov. 2011. 
Vit B12 (sol aşağı köşede) iştah kesici  
PYY hormonuna(sağdaki helix yapı) bağlı 
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Kültürdeki Beyin Hücreleri de Uykuya İhtiyaç Duyar mı? 
 
Tüm hayvansal organizmalar uykuya ihtiyaç duyar, ancak yıllardır yapılan araştırmalara karşın 
nörobilimciler bunun nedenini hala kesin olarak açıklayabilmiş değil. Yapılan son bir araştırmanın 
çarpıcı bir şekilde gösterdiği sonuç şu ki; uyku, kültürde gelişmekte olan beyin hücrelerinin dahi 
ihtiyaç duyduğu temel bir gereksinim olabilir. 
 
İsviçreli bilim adamı Valerie Hinard ve ekip arkadaşları, fare korteksinden alınan nöronları bir dizi 
elektrot yerleştirilmiş kültür kaplarına ektiler. Bu sayede yeni gelişen “beyin”in elektriksel 
faaliyetlerini ölçebildiler. Bunun yanı sıra nöronlardaki farklı gen ekspresyonlarını inceleyerek bunları 
gerçek fare beynindeki gen ekspresyonuyla karşılaştırdılar. 
 
Kültür kaplarındaki hücreler gelişmeye başladıktan yaklaşık 10 gün sonra, tüm kaplardaki hücrelerin 
tamamının eş zamanlı olarak yavaş aktivite evresine girdiğini ve bu evrenin 5-15 saniyede bir 
tekrarladığını gözlemlediler. Bu sıklığın hayvanlardaki uyku evresinin “yavaş dalga” özelliğine kıyasla 
yaklaşık 30 kat daha yavaş olmasına karşın, araştırmada bu tarz ultra-yavaş dalgaların uyuyan 
hayvanlarda da görüldüğü yazıyor. 
 
Bununla birlikte kaplardaki hücrelerin, bu evreyi sonlandıran bir nörotransmitter karışımı eklenerek 
“uyandırılabildiği” gösterildi. 24 saat sonra bu evre tekrar görüldü. Hücrelerin “uyku” ve “uyanıklık” 
hali arasındaki gen ekspresyonu değişimi, uykudan uyandırılan gerçek faredeki gen ekspresyonu 
değişimiyle önemli ölçüde benzerlik gösterdi. 
 
Son olarak araştırmanın belki de en can alıcı noktası şu ki; araştırmacılar “uykudan uyandırılan” 
hücrelerin biyokimyasıyla “iyi dinlenmiş” olanlarınkini karşılaştırdı ve lizolipid seviyesinde önemli 
ölçüde artış tespit ettiler. 
 
Lizolipidler, tüm canlı organizmalarda hücre zarının yapısında bulunan fosfolipidlerin yıkılmasıyla 
oluşan ürünlerdir. Lizolipidler, deterjan özelliği göstererek hücre zarına zarar verebilirler. Bu sonuçlar, 
uykunun lizolipid oluşumunu engelleyebileceğini gösteriyor. Eğer bu hipotez kesinleşirse, bu demektir 
ki uykunun oldukça primitif bir işlevi var. Yani uyku, türü ve sayısı ne olursa olsun bağlantılı her türlü 
sinir ağı için gerekli temel biyolojik bir ihtiyaçtır. 
 
Bu çalışmada fare nöronu kültürü kullanıldı, ancak insan beyin hücrelerini de kültürde üretmek 
mümkün. Bundan sonraki adımın, insan nöronlarının da aynı uyku/uyanıklık hali özelliklerini gösterip 
göstermediğini ve çok yavaş olan eşzamanlı uyku evresinin insan uykusu gibi olup olmadığını 
araştırmak olacağı aşikar. Eğer sonuç benzer çıkarsa bu insomniayı (uyuyamama hastalığı) açıklamaya 
yardımcı olur mu? Veya narkolepsiyi? Hatta belki jetlagi? 
 
Bu çalışmanın diğer tüm beyin kültürü araştırmalarına da yol gösterecek bir yönü var. Gelecekteki 
araştırmalarda bilim adamlarının hücrelerinin yeteri kadar uyuduğundan emin olmaları gerekebilir. 
Tüm bunlar oldukça heyecan verici. Kendi araştırmam uyku üzerine değil, ancak ilginç bulduğum için 
literatürü takip etmeye çalışıyorum. Daha önce uyku nörobilimini birçok açıdan inceledim. Bu konuda 
uzman olmadığım için bu bana nörobilim dünyasını sarsacak bir gelişme gibi görünüyor. 
 
Hinard V, Mikhail C, Pradervand S, Curie T, Houtkooper RH, Auwerx J, Franken P, and Tafti M (2012). 
Key electrophysiological, molecular, and metabolic signatures of sleep and wakefulness revealed in 
primary cortical cultures. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for 
Neuroscience, 32 (36), 12506-17 PMID: 22956841 
 
13 Eylül 2012 / http://neuroskeptic.blogspot.ca/2012/09/brains-in-dish-need-sleep-too.html 

http://neuroskeptic.blogspot.ca/2012/09/brains-in-dish-need-sleep-too.html
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Primer korteks hücreleri kültüründe uyku ve uyanıklığın elektrofizyolojik, 
moleküler ve metabolik özellikleri ortaya kondu 
 
Uyku davranışsal bi durum olarak tanımlansa da, kortikal düzeyde bölgesel ve kullanıma bağlı 
özellikleri uykunun, nöron kümelerinin uyanıklık halindeki aktivitasyon sonucu oluşan bir gereksinimi 
olduğunu gösteriyor. Bu çalışmada, kültüre ekilmiş olgun korteks hücrelerinin eşzamanlı (burst-pause 
firing) aktivitesiyle karakterize olan uyku benzeri durgun bir evreye girdiklerini gösteriyoruz. 
Kültürdeki hücreler uyandırıcı nörotransmitter karışımıyla uyarıldıklarında bu uyku benzeri durgun 
evreden uyanıklık benzeri tonik firinge geçebiliyor ve uyku benzeri hale kendiliğinden geri dönüyorlar. 
Elektrofizyolojik benzerliklerin yanı sıra, uyarılmış kültür hücreleri ile uyandırılmış farelerin 
korteksindeki transkriptom yani RNA dizileri de büyük ölçüde benzerlik gösterdi. Ayrıca AMPA 
reseptörleri fosforilasyonunun gösterdiği plastik değişiklikler de oldukça benzerdi. Uyandırmanın 
aktive ettiği metabolik yolakların haritasını çıkarmak için in vitro modelimizi ve uyandırılmış 
hayvanlarımızı kullandık. Glikoliz, aminoasit ve lipidlerin de dahil olduğu çok az sayıda metabolik 
yolak tanımlandı. Beklenmedik bir biçimde uyarma sonrası in vivo ortamda ve uyandırma sonrası in 
vitro ortamda lizolipid seviyesinde çok büyük bir artış tespit edildi. Bu sonuç uykunun nöronal hücre 
zarı homeostazının yeniden sağlanmasında önemli rol oynayabileceğini gösteriyor. İn vitro 
modelimizle birlikte kültür kabında uyku ve uyanıklığın hücresel ve moleküler sonuçları araştırılabilir. 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22956841 
5 Eylül 2012 
 
Hinard V, Mikhail C, Pradervand S, Curie T, Houtkooper RH, Auwerx J, Franken P, Tafti M.Center for 
Integrative Genomics and The Genomic Technology Facility, University of Lausanne, and Laboratory 
for Integrative and Systems Physiology, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, CH-1015 
Lausanne, Switzerland. 
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Dövme Mürekkebiyle İlişkili Mycobacterium chelonae Salgını 

Byron S. Kennedy, M.D., Ph.D., M.P.H., Brenden Bedard, M.P.H., Mary Younge, R.N., Deborah Tuttle, 
R.N., M.P.S., Eric Ammerman, B.S., John Ricci, M.S., Andrew S. Doniger, M.D., M.P.H., Vincent E. 
Escuyer, Ph.D., Kara Mitchell, Ph.D., Judith A. Noble-Wang, Ph.D., Heather A. O'Connell, Ph.D., 
William A. Lanier, D.V.M., M.P.H., Linda M. Katz, M.D., M.P.H., Robert F. Betts, M.D., Mary Gail 
Mercurio, M.D., Glynis A. Scott, M.D., Matthew A. Lewis, M.D., and Mark H. Goldgeier, M.D. 

N Engl J Med 2012; 367:1020-1024 13 Eylül, 2012 

Arka Plan 

2012 Ocak ayında bir dermatoloğun ön raporu temelinde, dövme mürekkebiyle ilişkili deri ve 
yumuşak dokuda Mycobacterium chelonae enfeksiyonunu Rochester, New York’ta araştırmaya 
başladık. Esas hedefler,  salgın bulaşmasının yapısını, sebebini ve kapsamını belirlemek ve yeni 
vakaları önlemekti. 

Yöntemler 

Hastalarla yapılan yapılandırılmış görüşmelerden gelen bilgileri, deri biyopsi örneklerinin 
histopatolojik testleri, aside dirençli basil örnekleri, mikrobiyal kültürleri ve antimikrobiyal duyarlılık 
testlerini inceledik. Ayrıca,  DNA dizileme, titreşimli alan jel elektroforezi  (PFGE), mürekkep kültürleri 
ve mürekkep hazırlanıp paketlenmesinde kullanılan bileşen kültürleri, dövme salonlarındaki kaynak 
suların ve mürekkep musluklarının değerlendirilmesi ve mürekkep üreticilerinin araştırması da 
yapıldı. 

Sonuçlar 

2011 ekim ve aralık ayları arasında, önceden karıştırılmış gri mürekkep kullanan bir dövme 
sanatçısına dövme yaptıran 19 kişide (13 erkek,6 kadın), 3 hafta içinde, dövme bölgelerinde, kalıcı, 
yüksek, eritemli kaşıntı gelişti. En yüksek dövme yaptırma ve kaşıntı oluşumu kasım ayı 
içerisindeydi(sırasıyla 15 ve 12 hasta). Hastaların ortalama yaşı 35’ti (18 ile 48 yaş aralığında). 17 
hastadan alınan deri biyopsi örneklerinin tamamında anormallikler gözlendi. Bu örneklerin on 
dördünde DNA dizilemeyle kanıtlanan M.Chelonae izole edildi. 11 klinik izolelerinin ve 3 açılmamış 
mürekkep şişesinden birinin PFGE(titreşimli alan jel elektroforezi) analizlerinde birbirinden farksız 
örnekler gözlendi. 19 hastanın on sekizi uygun antibiyotiklerle tedavi edildi ve durumları düzeldi. 

Kanılar 

Önceden karıştırılmış mürekkep, bu salgındaki genel kaynaktı. Bu bulgular üretici tarafından 
mürekkeplerin geri çekilmesine yol açtı. 

Rapordaki bulgular ve kanılar, yazarlara aittir ve kesinlikle Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezleri’nin, 
Toksik Maddeler Ajansının ve Hastalık Kayıt Merkezinin resmi durumunu göstermez. 

Burak İsal - İ.Ü. Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi, 2. Sınıf



 

 

 


