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Hayvan Deneyleri

‹nsan Sa¤l›¤›na Ne

Kadar Yararl›?
British Medical Journal’da yay›mlanan bir

makale, özellikle de ilaç üretim çal›flmalar›

kapsam›nda hayvanlardan yararlan›ld›¤›

deneyler ve hayvan modellerinin, insanlarda

al›nan sonuçlarla nadiren tutarl›, ve insan

sa¤l›¤›na katk›lar›n›n da çok s›n›rl› oldu¤u

iddias›nda. Ancak bu, hayvan haklar›

savunucular›n›n paralel yöndeki

görüfllerinin ve bu konudaki etik

tart›flmalar›n ötesinde bir iddia. Makalenin

yazarlar› att›klar› ad›m›n, bu sorunun

bilimsel ve nicel yan›t›n›

sunma konusunda at›lan ilk

ad›m oldu¤unu da

savunuyor, ve hayvanlarla

çal›flan her biliminsan›n› da,

çal›flmas›n› bu aç›dan

yeniden de¤erlendirmeye

ça¤›r›yorlar. Vurgulad›klar›

bir baflka noktaysa, hayvan

araflt›rmalar›n›n insanl›

denemelere

uyarlanmas›ndaki sorun ve

hatalar. Hem ilke olarak,

hem ayr›nt›da...  

Araflt›rmac›lar›n uygulad›klar› yöntem,

kabaca, hayvan modellerinden yola ç›k›larak

gelifltirilen tedavilerin, insanlarla yap›lan

klinik denemelerle ne derecede tutarl›

oldu¤unu karfl›laflt›rmal› olarak incelemek.

Çok say›da hayvan ve insanl› deneme

çal›flmas›ndan edindikleri verilerle kafa

travmas›, felç, kemik erimesi gibi durumlar

için gelifltirilen alt› ilac›n etkilerini, ayr›nt›l›

biçimde ele alm›fllar. ‹nceledikleri

örneklerde  hayvan-insan denemesi

uyumlulu¤unun son derece de¤iflken

oldu¤unu gözleyen araflt›rmac›lara göre,

sözgelimi kortikosteroid türü ilaçlar›n kafa

travmas› tedavisine etkisi hayvanlarda

olumlu; insanlardaysa hiç bir olumlu etkisi

yok. Felç hastalar›n›n tedavisi için denenen

tirilazad adl› ilaç için al›nan sonuçlar da

paralel yönde. Tabii uyuflan sonuçlar yok

de¤il. Araflt›rmac›lar›n vurgulad›klar› bir

baflka noktaysa, hayvan modelleriyle yap›lan

çal›flmalar›n ço¤unun “düflük kaliteli” oluflu.

‹kinci bir gözlem, yay›mlanan araflt›rmalar›n

uyumluluk aç›s›ndan s›n›f› geçmifl olanlar›n›

içerdi¤i ve bu aç›dan baflar›s›z çal›flmalar›n

ço¤unlukta olmas›na karfl›n, do¤al olarak

bilimsel literatüre yans›mad›klar›. Olumsuz

sonuçlarsa araflt›rmac›lara göre k›smen

önyarg›, k›smen rastlant›sal hatalar, k›smen

de modelin kendisinin temsil potansiyelinin

düflüklü¤ünden kaynaklan›yor.

Tabii, sözkonusu makaleden ba¤›ms›z

olarak, konuyla ilgili baflka temel görüfller

de var. Bunlardan gündemde en fazla olan›,

deneylerin bunca hayvan›n çekti¤i iflkenceye

de¤ip de¤medi¤ini sorgulayarak, hayvan

kullan›m› d›fl›ndaki seçeneklerin varl›¤›n›

vurgulayan görüfl.  Nature dergisinin 14

Aral›k tarihli say›s›nda da, hayvan

araflt›rmalar› konusuna özel bir bölüm

ayr›lm›fl durumda.

http://www.nature.com/news/specials/ani

malresearch/index.html adresinde, bu

konudaki çeflitli yaz› ve tart›flmalara

ulaflmak mümkün.

BMJ-British Medical Journal, 18 Aral›k 2006

T›p

Neden, Ba¤›rsak

Bakterileri mi?
Obezlik t›p ve sa¤l›k alan›nda üzerinde belki

de en az kanser kadar çal›fl›lan konulardan

biri; günlük gazetelerde bile bununla ilgili

haberlere neredeyse her gün rastlamak

mümkün. “‹flte!” dedirtecek bulgular›n orta-

ya ç›kma s›kl›¤›ysa pek fazla de¤il. ABD’nin

Washington Üniversitesi T›p Okulu’nda ger-

çeklefltirilen çal›flmalarsa, bu konuda epeyce

ses getirmifl durumda. Nature dergisinin 21

Aral›k tarihli say›s›nda yay›mlanan iki araflt›r-

ma, ba¤›rsak bakterilerinden en yayg›n iki

grubun, obez fare ve insanlarda, normal kilo-

lu bireylere göre farkl› miktarlarda bulundu-

¤unu gösteriyor. Bu bakterilerin hem obez

hem de zay›f farelerden al›nan örnekleri üze-

rinde yap›lan genetik çal›flmalar, obez birey-

lerdeki bakteri topluluklar›n›n, al›nan besin-

lerden kalori ‘çekme’ yetilerinin çok daha

fazla oldu¤unu ortaya ç›karm›fl durumda.

Ba¤›rsaklar›m›zda, vücudun kendi kendine

sindiremedi¤i besinlerin (tah›l, meyve ve seb-

zelerdeki karmafl›k flekerler gibi) sindirimine

yard›mc› olan trilyonlarca dost bakteri var.

Sindirim sürecindeki bir halka olarak bu

bakteriler besinleri ayr›flt›rarak, ya¤ olarak

depolanabilecek kalori al›m›n› sa¤l›yorlar.

Birlikte ba¤›rsak bakteri nüfusunun % 90 ka-

dar›n› oluflturan Bacteroidetes ve Firmicutes

bakteri gruplar›n›n›n ele al›nd›¤› çal›flmaya

göreyse, bu topluluklar›n ba¤›rsaklardaki nü-

fuslar› bak›m›ndan bireyler aras›nda görülen

farklar, her birimizin bir ö¤ünden ne kadar

kalori alabilece¤imizi belirlemekte. Bir baflka

deyiflle, bir tabak pilav sizin için flu kadar,

bir baflkas› için bu kadar kalori anlam›na ge-

lebiliyor. Hem insanlarda hem de farelerde

ortaya ç›km›fl ki, obez bireylerde Bacteriode-

tes nüfusu normal bireylere göre % 50 daha

az; Firmicutes nüfusuysae bununla orant›l›

olarak daha fazla. Bulgular› daha da ilginç

k›lan bir özellik, art›fl ya da azal›fla, o bakteri

gruplar›ndaki istisnas›z bütün türlerin kat›l-

mas›. Üniversitenin zay›flama klini¤inde 12

obez hastay› da izlemeye alan araflt›rmac›lar,

hastalar zay›flad›kça Bacteriodetes nüfusun-

da art›fl, di¤er grubunkinde de azalma oldu-

¤unu gözlemifller.

Çal›flma sonucunda ortaya ç›kan en önemli

baz› sorularsa, baz› kiflilerdeki obezli¤in, da-

ha az Bacteriodetes ve daha fazla Firmicutes

nüfusuyla ‘ifle bafllamalar›ndan’ m› kaynak-

land›¤› ve nüfus oranlar›n›n obezlik için bir

tan› ya da risk faktörü olarak ele al›n›p al›na-

mayaca¤›. Tabii en önemlisi de bu bakteri

topluluklar›na, enerji dengesini korumak

üzere sa¤l›kl› ve risksiz biçimde müdahale

edilip edilemeyece¤i.
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