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Uzayda Difl Sa¤l›¤›

Uzay istasyonlar›nda a¤›rl›ks›z

ortamda aylarca görev yapan

astronotlar›n kas ve kemik

dokular›n›n eridi¤i biliniyor.

Astronotlar, düzenli egzersiz yaparak

bu kayb› en az düzeyde

tutabiliyorlar. Peki ya difller?

Anlafl›lan pek kimsenin akl›na

gelmeyen bu konu, bir Japon diflçinin

kafas›n› kurcalam›fl. Tokyo’daki

Ulusal Bulafl›c› Hastal›klar Enstitüsü

araflt›rmac›lar›ndan Hidenobu

Senpuku, a¤›rl›ks›z ortamda olan›

biteni gözlemek için birkaç düzine

fareyle birlikte, havada daireler çizen

bir uça¤a binmifl. Bu tür

manevralarda uçak dairenin tepesine

geldi¤inde, k›sa bir süre a¤›rl›ks›z

ortam olufluyor. Deney sonunda

Senpuku, difl çürüklerine yol açan

Streptococcus mutans adl› bakterinin

a¤›rl›ks›z ortamda farelerin difllerinde

normalden 40-50 kez daha h›zl›

üredi¤ini saptam›fl. Araflt›rmac›n›n

vard›¤› sonuç, normalde damaktan

salg›lanan tükürü¤ün ak›fl›n›n

a¤›rl›ks›z ortamda aksad›¤› ve

böylece tükürü¤ün, temizleme

görevini yeterince

yerine getiremedi¤i. 

Senpuku flimdi deneyi insan

gönüllülerle tekrarlamay› ve ileride

uzun görevlerden dönen

astronotlar›n difllerini incelemeyi

planl›yor. 

Senpuku, yaln›zca sorunun nedenini

de¤il, çözümünü de düflünmüfl.

Araflt›rmac›, uzay araçlar›nda

kullan›lacak özel bir difl f›rças›

üzerinde de çal›fl›yor. Bu, asl›nda

gülünüp geçilecek bir gayretkefllik

de¤il. Kendinizi bir astronotun

yerine koyun. Tüpü

s›kacaks›n›z, sonra da elinizde

f›rça, havada gezinip duran

macunun peflinden

koflturacaks›n›z. Senpuku’nun

tasarlad›¤› f›rça, bütün sorunlar›

ortadan kald›r›yor: Difl macunu,

f›rçan›n k›llar›n›n ucundan s›zacak ve

difl f›rçalama ifli bitti¤inde k›llar,

kullan›lan s›v›y› yeniden emecek. 
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De¤erlendirmek

ABD’de uyan›k bir araflt›rmac›, "ya¤l›

müflteri" peflinde. Bir cerrah›n, kendi

araflt›rma sonuçlar›n› kâra

dönüfltürmek üzere kurdu¤u

StemSource flirketi, ya¤ çektirme

(liposuction) yöntemiyle fazla

kilolar›ndan kurtulmak isteyenlere,

1500 dolar karfl›l›¤›nda al›nan

ya¤lar› araflt›rmay› ve bu dokuda

bulunabilecek kök hücreleri befl y›l

süreyle saklamay› öneriyor. Bu

süre içinde kök hücre

teknolojisinin ivme kazanmas›

halinde, ya¤lar›n› bankaya yat›rm›fl

olan ileri görüfllü vericiler,

saklanan kök hücrelerden kendileri

için genetik uyumlu yedek organ

ya da beden dokular› elde

edebilecekler. 

Son y›llarda t›p ve genetik

araflt›rmalar›n›n oda¤›na oturan

kök hücreler, uzmanlaflmam›fl

durumda bekleyip herhangi bir

ifllevsel hücreye dönüflme

potansiyeline sahip hücreler.

Bunlar insan embriyosunun ilk

dönemlerinde bulundu¤u gibi,

yetiflkinlerde de baz› dokularda

"yedek kuvvet" olarak

uzmanlaflmam›fl durumda, göreve

ça¤›r›ld›¤›nda o dokunun hücresine

dönüflmek üzere haz›r bekliyor (kalp

kök hücresi, kan kök hücresi vb).

Araflt›rmac›lar, baz› koflullarda bu

yetiflkin kök hücrelerin de, genellikle

düflük embriyolardan elde edilen

embriyonik kök hücreler gibi farkl›

ifllevlere sahip hücrelere

dönüfltürebildiklerini bildiriyorlar. 

Californa Üniversitesi (Los Angeles)

T›p Fakültesi’nden plastik cerrahi

uzman› Marc Hedrick ve ekibi, geçen

y›l liposuction yoluyla al›nm›fl

ya¤lardan ay›klanm›fl kök hücreleri

kemik, k›k›rdak ve kas benzeri

hücrelere dönüfltürmeyi baflarm›fllar.

Bunun üzerine Hedrick, hemen

StemSource flirketini kurmufl.

Gerçi kemik ili¤inden al›nan

kök hücreler de benzer

becerileri sergileyebiliyor; ama

bu hücreleri oldukça ac›l› bir

yöntemle kemik ili¤inden almak

yerine, çekilmifl ya¤lardan elde

etmek çok daha kolay. 

Öteki baz› araflt›rmac›lar,

yöntemi ilginç ve yarat›c›

bulmakla birlikte yetiflkin kök

hücrelerin tedavi potansiyelinin

henüz bilinmedi¤i uyar›s›nda

bulunuyorlar. Ancak ayn›

araflt›rmac›lar, hastalar

ya¤lar›n› nas›l olsa

ald›rd›klar›na göre, bunlardan

kök hücre elde edilmesinin

ortaya ç›kard›¤› herhangi bir

risk olmad›¤› görüflünde. 
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