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Gündelik Bilim
Söylenceleri

Havuç, vitamin A yönünden zengin
ve göz sa¤l›¤›yla ilgili önerilen bir sebze. Peki, havuçla göz sa¤l›¤›
aras›nda nas›l bir iliﬂki var?
Havuç yiyerek görüﬂ geliﬂir
mi?
Okuyucular›m›zdan
Emre Enes Yavuz, “A vitamini, gözdeki çubuk almaçlarda (reseptör) üretilen 'rodopsin' proteininin üretiminde görev ald›¤› için gece
görüﬂünü ve yanal görüﬂü
geliﬂtirir” iddias›nda bulunuyor. ‹smail Özer Gökçen
de, havucun içindeki A vitamininin gece görüﬂünü geliﬂtirece¤ini söylüyor. Tüm
bunlar› bir uzmanla konuﬂtuk.

liyor. A vitamininin gözün a¤ tabakas›ndaki ›ﬂ›¤› alg›layan almaçlarda, rodopsinin yap›s›nda iﬂlevi oldu¤u biliniyor. Bu vitaminin eksikli¤inin göz kurulu¤una neden oldu¤u, karanl›¤a
adaptasyonu ve gece görüﬂünü zay›flatt›¤› biliniyor. Ancak bu, halk aras›nda
“tavuk karas›” olarak bilinen “retinis
pigmentosa” hastal›¤›yla kar›ﬂt›r›lmamal›. Bu hastal›k, gözde bulunan al-

Gerçek
“Havuç yiyerek görüﬂ geliﬂir mi?” sorusunu Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi
Göz Hastal›klar› Ana Bilim
Dal›’ndan Prof Dr Leyla Suna Atmaca’ya yönelttik.
“Havuç, A vitamini nedeniyle göz sa¤l›¤›yla iliﬂkilendiri-

Gelecek say›m›zda...
Dünya’ya en yak›n gök cismi olan Ay hep ilgimizi çekti. Özellikle de karanl›k yüzüyle! Bu,
öyle bir gizem yaratt› ki ﬂark›lara, filmlere konu
oldu. Günümüzde yörüngesine yerleﬂtiren uydular sayesinde Ay’›n her taraf›n› neredeyse kar›ﬂ
kar›ﬂ biliyoruz. Nedir bu Ay’›n ayd›nl›k yüzü, karanl›k yüzü hikayesi? Ay’›n hep ayn› yüzünü gördü¤ümüz söylenir, do¤ru mu? Peki, Ay’›n ayd›nl›k ve karanl›k yüzünden söz ederken sabit alanlar› m› kastetiyoruz? Önümüzdeki say›da, bu konuyu araﬂt›raca¤›z. Sizlerin de bu konuda ne dü-
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ﬂündü¤ünü ö¤renmek istiyoruz. Aﬂa¤›daki oylamaya kat›l›p, bize elektronik posta ya da mektupla düﬂüncenizi bildirebilirsiniz.
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maçlar›n ya da retinada bulunan pigmentin iﬂlevini yerine getirmemesi sonucu oluﬂuyor ve gece körlü¤ü ortaya
ç›k›yor. Hastalar ilk baﬂta bir borunun
içinden bakarm›ﬂ gibi görüyorlar. Hastal›k, zamanla körlü¤e kadar ilerleyebiliyor. Ancak bu hastal›k kal›tsal, havuç
ya da içinde A vitamini bulunan besinler az tüketildi¤inde ortaya ç›km›yor ya
da tam tersi; bol miktarda havuç ya da
içinde A vitamini bulunan
besinleri tüketerek hastal›k engelenemiyor. Do¤rusu, iyi besleneyim de göz
sa¤l›¤›m bozulmas›n diye
bir ﬂey yok. Elbette yetersiz beslenen birinin birçok
sa¤l›k sorunuyla birlikte
göz sa¤l›¤› sorunlar› da ortaya ç›k›yor ve elbette yeterli, dengeli beslenen biri,
besinler arac›l›¤›yla al›nan
di¤er vitaminler gibi A vitaminini de yeterli miktarda
al›yor.
Göz sa¤l›¤›yla ilgili halk
aras›nda bilinen baﬂka yanl›ﬂ bilgiler de var. Örne¤in,
çay ve kahvenin göz tansiyonuna neden oldu¤u bir
yan›lg› ya da yak›ndan televizyon izlemekle görme
bozuklu¤u aras›nda do¤rudan bir iliﬂki yok. Ne yaz›k
ki ülkemizde belirtiler baﬂlamadan doktora gidilmiyor. Bunun da elbette ciddi
sonuçlar› var. Örne¤in, göz
tansiyonu görme kay›plar›n›n ikinci nedeni olarak
gösteriliyor. Ya da ﬂeker hastalar›, tan›
konulduktan sonra göz doktoruna gitmedikleri için zamanla çeﬂitli göz sorunlar› yaﬂ›yorlar. Oysa, ﬂeker hastalar›nda görülen göz sorunlar›; göz tansiyonu, katarakt gibi birçok göz hastal›¤›
erken tan›yla tedavi edilebiliyor. Bu nedenle düzenli göz kontrolleri çok
önemli. Beﬂ yaﬂ›ndan baﬂlayarak bu
kontrollerin yap›lmas› gerekiyor.”
Tu¤ba Can

