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Kt..FEİN GENÇ HAYVANLARDA KALP ATIM HIZINI VE 

FONKSİYONUNU ETKİLEMEKTEDİR(*) 

'I1homas E. T emple> ve ar~ad'.1.5-

larının New Orleans'taki Louisiana 

Eyalet Üniversitesi Tıp Merkezi'nde 

yaptıkları çalışmalarda, hayatları

nın başlangıcındaki hızlı büyüme 

fazı sırasında kafein verilen stçan

la:ııdaın c11karılan kalplerin büyCt

müş olduğu ve fonksiyonlarının 

azaldığı görülmüştür. Çalışma so

nuçları. erken büyüme sırasında 

kronik kafein verilmesinin kalbin 

veriımliliğ'i üzerinde kalıcı e t1cile n 

yol açabileceğini düşündürmektedir-. 

Kafein esas olarak santral sinir 

sistemi stimulanıdır, akut etkileri 
yıllarca çıalıışılmı :ıtır. Ancak, inf:ıi

nin aynı zamanda kardiyovasküler 

sistem ü zerinde ılımlı ikinci bir et

kisi de vardır. 

Temples ve arkadaşları. emzi

ren ana sıçanlara ve sütten kesil

dikten sonra erkek yavrulara 10 

mg/kg dozlarda <yaklaşık 70 kg 

ağırlığında bir kişinin günde beş 

fincan - 200 ml'lik - kahve tüke

timine eşdeğer> kafein verm istir. 88 

günlük kafein uygulama progra

mından sonra. sıçan kalpleri çıkarıl

mış ve fonksiyonları değerlendiril

miştir. 

Araştırıcılar. kafein verilmemiş 

sıçanlardan çıkarılan kalplerle kar

şılaştırıldıklarında. kafein ile bes

lenen hayvanların kalplerind~ de·l.Ji, 

atım haomi, ortalama baısınç, m;y'O

kardiyal iş ve oksijen tüketimi yö

nünden belirgin azalma bulmuşlar

dır. Bu değişiklikler kalp hipertro

fisinin sonucu olabilir, çünkü kafein 

verilen sıçanlardan çıkarılan kalp

ler aynı zam anda belirgin şekilde 

daha ağır bulunmuştur. 

Kafeinden kaynaklanan kalp 

büyümesinde füohelenilen, ne:!eu 

k:ıfeinin alımını t a:ciben ka.teş:>J:;ı_ 

min wviyelerindokıi artıştır. Bir ka

te:cla!nin olan norepinefrinin kalp 

Mpeı:'rofisine yol açtığı b'ilinmeık·'·~

d ir. 

Hayvanlarda yapılan bütün ça

lışmalarda olduğu gibi. Temples sı

çanlardan elde ettiği sonuçların in

sanlar için de geçerli olabileceği 

konusunda dikkati çekmiş ve kafei 

nin gelişme üzerindeki etkilerini 

daha ayrıntılı şekilde ortaya koya

bilmek için daha ileri çalışmaların 

gerektiğini söylemektedir. 

Kafeinle kalp . _fonksiyonu ara.· 
:.andaki etkileşim hamilelik, emzir

me, sütten kesme ve gelişmenin çe

şitli safhalarında incelenmelidir. 

(*) A. Yekta Özer (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim 
Dalı, Hacettepe - Ankara) tarafından American Pharmacy Vol. NS24 (8), 
509 (l!l83) 'den çevrilmiştir. 
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SİGARA İÇİMİ; SOSYAL ve PSİKOLOJİK' FAKTÖRLER( *) 

Batı dünyasında, sigara içimi

nin riskleri konusunda artan bilgi 

birikimi sigara içiminin teşvik edil

memesi fikri ile dengelenmiş durum

dadır. Sigara tirıyakisi olımaırnanın 

en iyi yolu sigaraya hi.ç başlama

ma:k!tır. Ancak, sigaraya başlıama 

olayı tüm sigara içme olayının en 

az anlaşılan kısmıdır. Kuramsal 

olarak denilebilir ki, eğer insanların 

sigaraya başlamasını durdu rma k 

mümkün ola·bfüe idi mevaut tüm 

sigara tiryakileri vazgeçme sıkın

tısına katlanmasalar bile sigara iç

me alışkanlığını tamamen ortadan 

kaldırmak mümkün olurdu. 

SİGARAYA BAŞLAMA 

Sigara içenler ordusuna katılma 

için kritik yaş 9-12 yaş arasındadır . 

Gençlere neden sigaraya başladık

ları sorulduğunda genellikle verdik

leri cevap; birisi teklif ya da ikram 

ettiği için, şeklinde olmaktadır. Ma-

mafih bu cevap sebepten ziyade 

vesile-fırsatı ifade eder. Çocuklar a 

bir sigara ikramı ya da teklifi yapıl

dığı olur, ancak önemli olan neden 

bazılarının bu vesile ile sigara.ya 

başlayıp tiryaki oldukları bazıla

rının ise olmadığıdır. Bu konuda 

gerek sosyal gerekse yapısal faktör

lerin rolü vardır. 

Arkadaşların Etkisi 

Sigaraya başlamada en büyük 
so:.ıy:oı.l cl'kiilc~im :oı.rkadıa.ş grupların-

dan gelir. Sigara içen Amerikalı 

gençlerin % 56'sı arkadaşlarının d::t 

sigara içtiğini ifade etmektedirler. 

Oysa bu oran sigara içmeyen genç

ler için % 14'dir. Aynı durum İn

giliz orta öğretim öğrencileri için 

de söz konusudur. 

Ailenin Etkisi o. 

Ebeveyn ve kardeşlerin sigara 

içme alışkanlığı sigaraya başlamayı 

teşvik edici olmaktadır. Anneleri si

gara içen gençlerin % 32'sinde. iç

meyenlerin ise % 23'inde sigara alış 

kanlığı olduğu gözlenmiştir. Sigara 

içen babaların çocukları için de ay

nı kalıp söz konusudur. Ancak kar

deşlerin etkisi daha fazladır. Bü

yük kardeşleri sigru-a içen gençlerin 

% 43'ü sigara içerken, kardeşleri 

sigara içmeyenlerin içinde bu oran 

% 2o'dir. Sigara içme. g enç bir in

sanın kafasında yetişkinlik işareti 

olmaktadır. 

Amerikalı gençlere göre yetiş

kinlerin % 72'si sigara içmektedir. 

Oysa gerçek rakam % 40'ın biraz 

üzerindedir. Pek çok araştırma 

gençlerdeki büyüme hevesinin başla·

ma olayında önemli bir faktör ol

duğunu göstermektedir. 

Bir ebeveynin ölümü ya da ay

rılma, boşanma nedeniyle yokluğu. 

kardeşler arası rekabet, anne-baba

nın anlayışsızlığı, zayıf aile ilişki

leri gibi ailevi problemlerin okul ça-

(*) Filiz Hıncal (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabi
lim l?-:ı.lı, Hacettepe - Ankara) tarafından Practitioner 227, 1415 (19831' 
den çevrilmiştir. 
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ğı çocukları arasında sigaraya baş

lama olayını teşvik ve tayin cd',ci 

önemli bir faktör olduğu gözlen

miştir. 

Kültürel Etkiler ; 

Zamana ve ülkeye göre cleğişe11 

çeşitli sosyal ve kültürel faktörler 

de sigaraya başlamada etkilidir 

Örneğin, İngiltere'de genç ve de ye

tişkin kadınlar arasında sigara içim 

oranının artması muhtemelen kadın 

hak ve hürriyetleri konusundaki 

dcvarr1lı gelişmelerin bir yansıması

dır. Nitekim Japonya'da ve az ge

liı:;.miş ülkelerde, örneğ'in Hindistan 

ve Nijerya'da sigara içme oranı 

lnzlarda daha az iken İ5kanjinav üL 

kelerinde bazı yaş gruplarında kız

lar arasında daha yüksektir. İngilte

re' de sosyal sınıf farkları hem genç 

hem de yetişkin sigara tiryakilerin

de gözlenmekte olup, alışkanlık ora

nı 14 yaş grubunda bile düşük sos

yal ekonomik gruplar lehine daha 

yüksektir. 

Ancak sosyal faktörler önemu 

olmakla birlikte neden sadece bazı 

kimselerin devamlı alışkanlık edin

diğini izah etınemektedir. Buradan 

da genetik olarak tayin edilen yapı

sal değişkenlerin önemi ortaya çı

kar. 

I{işiliğin Etkisi : 

Büyük ölçüde kalıtsal olan bazı 

kişisel karakteristikler ile sigara içi

mi arasında ilişki vardır. Bunlar dı

::;a dönüklülii1z (:·' .-~:ıJ \'C' n.JrJ

tism (endişeli, duyarlı) olup çeşitli 

ölçüm teknikleri ile değerlendirile

bilir. 1956'dan bu yana yapılan 20' 

den fazla araştırmada sigara içen

lerin daha dışa dönük bi_r populos

yon olduğu gösterilmiştir. Aradgki 

fark az olmakla birlikte a.nl';',mlt ül

çüde yüksekdir ve bu fark çok s~1-

yıda ülkede, her iki cinsden gc1;ç v8 

de çocuk için böyledir. Nörotism ile 

ilgili kanıtlar daha az belirgindir, 

fakat, genç yaş grupları ile k0::.dE1 

sigara tiryakileri arasında nöı·otiz

ınin daha yüksek oranda olduğu 

gözlenmiştir. 

İngiltere Ulusal Sağ·lık ve Ge

lişim Araştırmasında 19,16'da do

ğan 3000 çocuğa 16 yaşlarında iken 

bir anket yapılmış, bu esnada siga

ra içmeyen bu gençlerin daha son

ra 20-25 yaşlarında iken sigara iç

me alışkanlıkları incelenmi~tir. Ya· 

pılaıı analizler sonucunda .. 16 ya

şında iken test edildiğinde en dışc.:. 

dönük görünen gençler arasında 25 

yaşına kadar sigaraya başlama ora

nının daha yüksek olduğu göstcri'.

n1iştir. 

Aynı ilişki nörotikler i<;in de 

söz konusudur ve her iki yönde en 

yüksek derecelem·eye girenlerin si

gara alışkanlığı edinme sıklığının 

yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Psikotik boyutlardaki kişilik 

kara1kıteri~st.i1klcri de sigara içiı11l ı:'.:: 

ilişki gösterir. Bunlar gözünck ik, 

atılganlık, maceraperestlik, agresiv-i

te, isyankarlık, erken nlko~e başl?.

ma, esrar alışkanlığı, karşı cinse 

aşırı ilgi, kahve, sinema. diske; nlı::;;

kanlığı gibi özellildecdir. A_ync~: 

okulda başarısızlık da sigara; c,llış

kanlığı edinen gençlerde y:t.ygı~ct.r. 

Ancak bunların hiçbiri sigara iyen--
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lerle içmeyenler arasında zeka fark

lılığı olduğunu göstermez. 

Tüm bu araştırmalar, her ne

kadar sigara içenlerle içmeyenlerin 

kişilik göstergeleri birçok noktada 

birbiriyle çakışıyor ise de çeşitli sos

yal baskılar altında olan ve belli 

karakteristiklere sahip gençlerin si

gara alışkanlığı edinme riski altın

da olduğunu göstermektedir. 

SİGARAYA DEVAM 

Sigara içmeyi sürdürmede ni

kotinin etkisi önemliçlir. İnhale edi

len sigara dumanı içindeki nikotin, 

hızla ve etkin bir şekilde beyine 

geçer ve etkilerini taklit ya da inhi

be edebildiği, kimyasal yapıca da 

kendisine benzeyen merkezi nörot

ransmitör madde; asetilkolinin ve 

ayrıca santral kateşolanıinlerin ve 

diğer nörotransmitör ve nöromodo

latör maddelerin salıverilmesine se

bep olur. Çeşitli beyin sistemleri 

üzerinde dozla ilişkili, bifazik, sti

mül.an veya depresan etkiler göste

rir. 

Psikolojik bir araç olarak 

Nikotin • 

Bir sigarada bulunan nikotin 

dozu ile huzursuz kişi sakinleşebi

lir, sıkılan kişi stimüle olabilir, per

formansı düzelebilir ve böylece ni

kotin çeşitli durumlarda psikolojik 

rahatlık sağlayabilir. heyecan ara

yıcısına itici güç olabilir. Ayrıca 

alınan nikotin dozu ve gösterdiği 

etkiler içenin kişiliğine ve bulundu

ğu koşullara bağlıdır. Sigaranın ni

kotin içeriği önemli değildir, çünkı 
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içme şeklini değiştirerek dozaj ken

diliğinden ayarlanabilir. Böylece si

gara içen kişi o andaki ruhsal du

rumuna göre doz ayarlamasını öğ

renir ve sigarayı çevreye uyumunu 

opt:lınize edici bir araç olarak kul

lanır. 

Nikotin Bağunhlığı a 

Nikotinin, muhtemelen beyin

deki zevk merkezlerini aktive ede

rek oluşturduğu direkt ödüllendiri

ci (pozitif pekiştirici) etkileri var

dır ve sigara içenler için sigara 

esas olarak zevk verici bir araçtır. 

Nikotin bağımlılık yapan bir ila

cın tüm öze1liıklerine sahiptir; ödül

lendirici etkiler, tolerans geliştirme 

ve yokluk halinde zıt etkilere se

bep olma yeteneği gibi. 

Nikotine bağımlılık öyle sinsice 

gelişir ki sigara tiryakilerinin ço

ğunda yoksunluk semptomlarını 

bertaraf edecek bir sigaraya duyu

lan özlem sigaraya devamı körükler. 

Santral sinir sistemi stimülan1 

ya da depresanlarından kesilme 

semptomlarının çoğunu içeren bir 

nikotin yoksunluk sendromunun 

mevcut olduğunu söylemek müm

kündür. Bu sendromun şiddeti kişi

ye göre değişir, öyle ki bazıları bı

rakmayı denemeyi bile göze ala

mazken bazıları bu evreyi daha az 

zorlukla atlatabilirler. 

SİGARAYI BIRAKMA 

İlk birkaç çekişi takiben psiko

lojik bir araç olarak kullanımdan, 

bağımlılığa kadar gidebilen sigara 



alışkanlığında çok çeşitli faktörler 

etkili olduğu için bırakma girişim

lerinin başarısı farklı stratejilerle 

sağlanabilir. 

Sigara içiminden vazgeçme 

Bu amaçla akupunKtür ve hip

nozdan nikotin sakızları. enfiye 
tozları ve nazal çözeltilerine kadar 

çeşitıl1i araç ve yöntemler geliştıiriJ

miştir. Bu yöntemierin uzun vade

deki başarı oranlan da değişiktir. 

Örneğin, sigarayla ilgili hastalıkla

ra yakalanan hastalarda bu oran % 
IO'dan azdır, sigara-ıke:sme k1inH-.:
lerinde ise % 20-30 veya daha faz
ladır. 

Önemli sayıda kişi de kendi 

gayretleri ile sigarayı bırakmakta

dır. Ayrıca sigara reklamlarına kar

şıt kampanyalar, umumi yerlerde 

içmenin sağlık yönünden riskleri 
konusunda.ki ka:mp.any.alar, s;iga·;a 

içenleri sosyal yönden dışlamak su
retiyle et1kHi olmaıktadır. trı.gi'l'tere' -

de sigara fiatlarının her % l'lik ar

tışı ile tüketimin % o .6 oranında 

azaldığı bildirilmiştir. Ancak 1972 

den bu yana ülkede sigaranın ger

çek fiyatı ortalama gelire göre sa

bit kalmıştır. 

Bunlar ve belki diğer bazı fak

törlerin katkısı ile İngiltere, çeşitli 

diğer Avrupa ülkeleri ve _Kuzey 

Amerika'da son 10 yıldır sigara tü

ketiminde kararlı bir azalına olmu,ş

tur. Total tüketiındeki düşüş ile 

birlikte sigara alışkanlığı da azal

ma göstermektedir. İngiltere'de 

1972'lerde erkeklerin /'~ 52 si, ka

dınları·n o/o 42'':si siıgara içerken, 1976' 

da erkeklerin /'~ 45'inin, kadınların 

ise % 38'sinin sigara içtiği saptan

mıştır ve düşüş kararlı bir biçimde 

bugüne kadar devam etmiştir. Azal-· 

maya asıl katkı vazgeçme oranın· 

daki artışdan gelmektedir ve bu 

özellikle erkeklerde yüksek olup 

kadınlarla aradaki fark azalmış du

rumdadır. 

Sigaraya Başlamamak .ö, 

1Çocuıkluk yaşlarında si:g.an-ı:,ra 

başlama oranındaki azalma ile ye

tişkinler arasında sigarayı bırakma 

konusundaki başarının karşılaştır

ması yapılmamıştır. Çocuklar ara

sında s'igaraıya baş'lamada ufak bir 

azalma vardır ve bu özellikle erkek 

çocuklarında belirgindir. 

Oxfordshire'da 750 kişilik bir 

14-15 yaş grubunda yapılan incele

mede erkeklerin % 41'de, kızların 

ise % 33'de sigara alışkanlığı göz

lenmiştir. Kuzey İngiltere'de 19 yaş 

grubunda yapılan bir araştırmada 

ise erkeklerin % 18'inin, kızların ise 

% 36'sının sigara içtiği saptanmış

tır. Bu problemin çözümüne ilişkin 

etkin yöntemlerin geliştiı~ildiği ya 
da :kullanüdığı söylenemez. Olculç·J.

ğı çoou:k.1arını eğiti,m yolu He etkile
mek olanağı vardır, ancak bunun 

için ge1re'klii opt,imal yöntemler de 

geliştirilmiş değildir. 

İleri sigara alışkanlıgı olan 

gençlerin bazıları risk ve macera 

arayıcısı olduğundan sigara a.Jeyh

tan sansasyonel yaklaşımlar başa

rısız olabilir. Diğer tarafdan, sigara 

içenler arasında sosyoekonomik du

rumu ve oıkuldalk:i başarısı düşük 

161 



olanların çoğunlukta olması da 

bunları eğitim yolu ile etkileme ola

nağını azaltmaktadır. Sigarayla il

gili teorik ve pratik bilgilerin, 9 Y:JO 

veya öncesinden itibaren akademik. 

sportif ve kültürel faaliyetler için

de çok yönlü yaklaşımlarla verilme

si yararlı olabilir. Yetişkinlerin ev

lerinde ve de toplu yerlerde sigara 

içmeyi azaltmaları da sigara illeti

nin çocuklara bulaşmasını büyük 

ölçüde azaltacaktır. Bu konuyla il

gili ilginç bir gözlem, bazı öniver

sitelerde öğrencilerin baskı. grupla

rı oluşturup yaşdaşları arasında si

garayı azaltma girişimlerinde bu

lunmalarıdır. 

Gelişmekte Olan Ülkelerde 

Sigara : 

Gelişmekte olan ülkelerdeki du

rum ise hızlı bir artış yönündedir. 

Örneğin, istatistikleri mevcut tüm 

Afrika ülkelerinde (Etopya, Libya. 

Güney Afrika, Mısır, Cezayir ve 

Fasl 1967'den 1976'ya sigara tüketi

minin büyük ölçüde arttığı gözlen

miştir. Hatta Libya ve Mısır'daki ar-
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tış o/o lOO'dür. Tüketimdeki ar: ış 

hem içen sayısında (genç ve de ye

tişkin) hem de içenlerin içtikleri :::i

gara s,ayısındaki artışa bağlıdır. Bu 

ülkelerde ve ayrıca Tanzanya, Nijer

ya, Zaire, Kenya ve Gana'da tütün 

üretimi ve ithali artmıştır ve de tü

tün firmalarında büyük bir gelişme 

olmuştur. 

Son 20 yıldır Avrupa'do., ve 

Amerika'da sigaranın bileşiminde 

yapılan değişiklikler sigaranın teh~ 

likelerini azaltırken, bu değişik!ik

ler gelişmekte olan ülkeleri etkile

memiştir. Afrika ülkelerinde satı

lan sigaraların katran ve nikotin 

içeriğ~i İngiltere'de satılan aynı ::n::1r_ 

ka sigaralardan daha yüksektir ve 

buna paralel olarak Hindistan'da 

olduğu gibi Afrika'da da sigaraya 

bağlı hastalıklar artış göstermekte

dir. 

Ti.im bu neden1eTle gelişmekte 

elan ülkelerde, hem sigara içiminin 
h,;m de Z::igaraya olan ticzı.r·i -.<~ 

ekonomik ilginin azaltılması yönün

de baskılı kampanyalar gerekmek

tedir. 



VİTAMİN AİLE KONJENİTAL BOZUKLUKLAR 

ARASINDA İLİŞKİ KURULDU(*) 

Yeni yapılan bir ara.ştırmado., 

A Vitamini içeren bir akne ilacı 

olan Accutane'ın konjenital bozuk

lukların bir nedeni olduğu ve aşı~ı 

yüksek dozlarda A VitaminiDin 

kendisinin de malformasyonlarn ,-_e

den olabileceği ortaya konmuştur. 

Amerikan İnsan Genetiği Der

neğinin (American Society of Hıı

man Genetics) yıllık toplantısındo, 

sunulan bir bildiride, ABD Hastalık 

Kontrol IVIerkezinden (U.S. Centcr:::; 

far Disease ControlJ Dr. Edward 

Lammer, gebelik sırasında i\ccutn-

ne alan bir kadının malfonnasyon

lu bebek doğurma riskinin % 20 ol

duğunu söylemiştir. 

Ayrıca Dr. Lammer, doğum ön

cesinde yüksek dozlarda A Vitami

nine maruz kalan bebeklerin, Accu

tane'ın neden olduğuna benzer mal

formasyonlarla doğduğu yolunda 

ön kanıtlar olduğunu da sözlerine 

eklemiştir. Gebe kadınların bir he

kim gözetiminde olmaksızın yüksek 

dozlarda A Vitamini kullanmama

larını öğütlemiştir. 

f*) §üeda Ifckimoğlu (il.Ü. Eczacılık :Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana 
~il~nı ·nalı, Jlacettepc-Ankara) tarafından International Hera.Jd Tribune, 
Thur:,~ay. Ncrc:mber 8, (1984)'den çevrilmiştir. 
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