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dukça s›k›fl›k durumdad›r. Hücre içindeki kromozomlar› daha iyi görünebilir duruma getirmek için
kromozomlar›n daha büyük bir düzlem içinde da¤›lmalar› sa¤lanmaktad›r. Bu ifllemlerden sonra kromozom preparatlar› haz›rlan›p DNA boyalar›ndan biriyle boyanarak gerekli incelemeler yap›labilir, kromozomlar›n foto¤raflar› çekilebilir.
Bir maddenin potansiyel mutajen olup olmad›¤›n›n belirlenmesi için kromozomal anormalliklere neden olup olamad›¤›na bak›l›r. Kimyasal›n çeflitli doz
ve muamele sürelerinde hücre kültürüne eklenmesinin ard›ndan, elde edilen kromozom preparatlar›n›n
incelenmesiyle sonuca gidilir. Kromozom anormalliklerinin genotoksik maddeler için indikatör oldu¤u
ayr›ca insan periferal lenfositlerinde gözlenen kromozom anormallikleriyle kanser oluflumu aras›nda
pozitif bir korelasyon oldu¤u belirtilmektedir.
Araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre genotoksik
maddeler, uygulanan doz ve süreye ba¤l› olarak, mitoz bölünme halinde olan hücrelerin toplam hücre
say›s›na % cinsinden oran› olan mitotik indeksi etkilemekte. Kimyasallar›n mitoz bölünme üzerindeki
olumlu ya da olumsuz etkileri mitotik indeksin saptanmas›yla belirlenmekte. Bu etki sitotoksitenin
göstergesi olarak de¤erlendirilmekte. Kromozom
anormallikleriyse genotoksisite testlerinde kullan›lan en önemli bir parametre.
Kromozomlarda görülen anormallikler oldukça
çeflitli ve ilginç flekillerdedir. Tek bir kromatitte olan
k›r›k yani kromozomu teflkil eden DNA maddesinin
kendini efllemesi sonucu oluflan ve sentomerle ba¤l› durumdaki iki iplikten birinde olan k›r›k, kromatid k›r›¤› olarak adland›r›l›r. Kromozomun her iki
kromatidinde de k›r›k varsa bu, kromozom k›r›¤›d›r.
Kromozomlardan kopmufl parçalara fragment denilmektedir. Kimyasallar›n etkisiyle baz› kromozomlar
iki sentromerli bir hal alabilir ki buna da disentrik
kromozom denilir. Bunlardan poliploidi ikiden fazla
kromozom tak›m› bulundurma durumudur. Farkl›
kromozomlar›n bir araya gelerek kromatidlerinde
birleflmelerin görüldü¤ü durumsa kromatid de¤iflimi
olarak tan›mlanmakta. Bu durumda genelde haç
fleklinde ilginç görüntüler oluflmakta. Hücrede normal büyüklükteki çekirdekten (nukleus) daha küçük
ve genel olarak fragmentlerden meydana gelen yap› mikronukleus; kromatidlerin uçlar›nda oluflan k›r›klar›n birleflmesiyle oluflan kardefl kromatidlerdeki
birleflmeyse “sister union” olarak adland›r›lan kromozom anormallikleridir.
Tüm bu kromozom anormalliklerinin oluflumuyla ilgili çeflitli görüfller bulunmaktad›r. Temel olarak
anormallikler ayr› mekanizmalarla oluflan DNA k›r›klar› sonucu meydana gelmektedir. Basit bir aç›klamayla kimyasal maddelerin yap›s›nda bulunan çeflitli gruplar (örne¤in alkil ve fosforil gruplar›), DNA
yap›s›ndaki k›s›mlara ba¤lanarak DNA’n›n fiziksel
ve kimyasal yap›s›n› etkilemektedir.
Burada unutulmamas› gereken, kimyasallar›n
canl›lar üzerine etkileri aç›s›ndan en önemli unsurun
kullan›m miktar› yani dozu oldu¤udur. Zaten araflt›rma sonuçlar› doz ve maruz kalma süresi artt›kça
anormallik yüzdesinin art›fl›n› iflaret etmektedir.
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Ankara muhabirimiz Halil Tekiner, hepimizin bir biçimde tedavi amac›yla
kulland›¤› nane hakk›nda bir çal›flma haz›rlad›. Halil’in, eczac› kimli¤ini kullanarak okuyucular›m›za bir de mesaj› var: “Ülkemizde bitkisel ilaçlar›n e¤itimsiz kiflilerce haz›rlanmas› ya da önerilmesi, aktarlarda sat›lan baz› bitkilerin
yanl›fl adland›r›lmas›, konuyla ilgili piyasadaki pek çok kitab›nsa sa¤l›k alan›nda hiçbir e¤itimi olmayan kiflilerce yaz›lmas› bazen dönüflü olmayan hatalara yol açabilmekte.” diyen Halil, ad›n› hiç
duymad›¤›n›z bir bitkisel ilac› kullan›rken, sa¤l›¤›n›z› riske etti¤inizi unutmay›n” diyor.

Nane, Limon Kabu¤u

Bitkilerle tedavi binlerce y›ll›k geçmifle sahip;
eski M›s›r, Mezopotamya, Çin ve Hint gibi pek çok
uygarl›k
hastal›klara
karfl›
bitkilerden
haz›rlad›klar› ilaçlar› kullanm›fllar. 1800’lü
y›llarda bitkilerden etkili bilefliklerin elde edilmesi,
ard›ndan özellikle 20. yy’›n son çeyre¤inde analiz
yöntemlerinin geliflmesiyle içeriklerin saptanmas›
ve etkilerin araflt›r›lmas› büyük h›z kazanm›fl, 90’l›
y›llardaysa ABD ve Avrupa Birli¤i’nde ilgili yasalar
yürürlü¤e girmifl. Son y›llarda t›bbi bitkilere karfl›
olan ilginin yeniden artmas› “fitoterapi”nin (bitki
veya ekstrelerinin hastal›klardan korunmak,
hastal›¤›n fliddetini hafifletmek ya da tedaviye
yard›mc› olmak amac›yla kullan›lmas› esas›na
dayanan bir bilim dal›) yayg›nlaflmas›na ve bu
alanda yap›lan çal›flmalar›n da ivme kazanmas›na
neden oldu. Günümüzde, eczac›l›k alan›ndaki en
önemli referans kitaplardan biri olan ve ülkemizin
de üyesi oldu¤u Avrupa Farmakopesi’nde 200’e
yak›n bitki yer almakta. Dolay›s›yla bitkisel
ilaçlar, baflta Almanya olmak üzere, pek
çok Avrupa ülkesinde doktorlar
taraf›ndan reçeteye yaz›lmakta.
Bitkisel tedavide genifl kullan›m› olan nane, ço¤umuzun
evimizden eksik etmedi¤i, çorbalar›m›za, salatalar›m›za katt›¤›m›z
bir bitki. Ülkemizde, biber nane, ‹ngiliz nanesi, fülfüli nane gibi farkl› isimlerle an›lan nane;
Mentha piperita, M. aquatica, M. longifolia, M.pulegium gibi Mentha cinsinin türlerinden elde edilen, kuvvetli kokulu, hemen hemen tüysüz, gövde
ve dallar› k›rm›z›ms›, çok y›ll›k otsu bir bitki. Yapraklar› diflli kenarlar› ve burufluk yüzeyiyle karakterize olup koyu yeflil renkli.
Nane, neredeyse her yerde yetifliyor; ama özellikle sulak ve gölgeli alanlar› seviyor. Bilefliminde
rezin, tanen ve genellikle % 0,5 -1 aras›nda uçucu
ya¤ (ester halde mentol, menton ve mentofuran)
tafl›makta. Bitkisel tedavide bu bitkinin yapraklar›
ya da çiçekli ve yaprakl› dallar›ndan elde edilen
uçucu ya¤ kullan›l›yor.
fiimdilerde dünya nane üretiminde Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya önde yer al›rken, ülkemizde en
çok Kuzeybat› ve Bat› Anadolu’da üretimi yap›l›yor.

daki mide ülserine karfl› da koruyucu etki göstermekte.
Nane ya¤› g›da zehirlenmesinde, özellikle Salmonella ve Listeria gibi zararl› mikroorganizmalar›n üremesini yavafllatarak etkisini gösteriyor.
Nane ya¤› topik olarak, yani deri üzerinden uyguland›¤›nda bafl a¤r›s›n› azalt›yor. Christian- Albrechts Üniversitesi’nde (Almanya) yap›lan bir araflt›rmaya göre, al›na uygulanan nane ya¤›, bugün
a¤r› kesici pek çok ilac›n bileflimine giren asetaminofen isimli etken maddenin (Parasetamol olarak
da bilinir.) 1000 mg’l›k tabletiyle eflde¤er a¤r› kesici etkiye sahip. Ayr›ca nane ya¤›n›n flakaklara uygulanmas›n›n buradaki kaslar› dinlendirdi¤i ve tansiyonu da düflürdü¤ü saptanm›fl.
Nane, safra kanal›ndaki ani ataklarda etkili
olup, safra tafllar›n›n çözünmesinde ve safta at›m›n› art›rmada da rol oynuyor.
“Hassas Kolon Sendromu” (Irritable Bowel
Syndrome- IBS), mide-ba¤›rsak ve santral sinir sistemi bulgular›yla seyreden,
kronik kar›n a¤r›s›n›n ön planda oldu¤u bir hastal›k. Bu hastal›kta da, barsakta aç›lan kapsül
içerisinde do¤al nane ya¤›
ilaç olarak kullan›l›yor.
‹çeri¤indeki mentol nedeniyle, nanenin hafif lokal anestezik etkisi var. Bu nedenle kafl›nt›yla beliren çeflitli deri hastal›klar›nda
kafl›nt›ya karfl› ilaç olarak kullan›l›yor. Ayr›ca baz›
losyon, krem ve pomatlara da % 0,25 - 1 aras›nda nane konuluyor.
Nane, koku verici ve ferahlat›c› olarak difl macunlar›, sak›z ve baz› haz›r g›dalar›n içeri¤inde de
yer al›yor. Son zamanlarda nanenin cinsel gücü art›r›c› etkiye sahip oldu¤u söyleniyorsa da henüz bilimsel olarak kesinleflmifl de¤il.
Bugün nanenin bitkisel tedavide en s›k kullan›lan flekli “nane çaylar›”. Nane çay› en basit flekliyle bir fincan kaynam›fl suya 1-2 çay kafl›¤› nanenin ilavesi ve ard›ndan 5 -10 dakika kadar beklenip süzülmesiyle elde ediliyor. ‹ste¤e ba¤l› olarak
tarç›n, lavanta çiçe¤i, ginger, papatya ve anason
gibi farkl› bitkilerle de¤iflik kombinasyonlar da haz›rlanabilir. ‹ster çay fleklinde, isterse yal›n olarak
sabah ve günün her saatinde nane içilebilir.

Tedavide Kullan›m Alanlar›
Nane, mide bulant›s›na karfl› oldukça etkili.
Naneyle haz›rlanan çaylar, özellikle sinirsel kökenli mide bulant›lar›n› kesici ve gaz söktürücü etkiye
sahip. Ayr›ca nane esans›n›n 4-5 damlas› bir küp
flekerin üzerine damlat›larak da kullan›labiliyor.
Nane, mide spazmlar›na oldu¤u kadar sindirim zorluklar›na, fliflkinliklere ve oluflum aflamas›n-
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