
İyi bir gece uykusu; iyi fiziksel sağlık, bilişsel performans ve duygusal 
işlevsellik için gereklidir.

55021 yetişkinin on dokuz yıllık süreçte değerlendirildiği yeni bir 
çalışmada; uyku amaçlı melatonin kullanımının 1999-2000'de %0,4’ten 
2017-2018'de %2,1'e yükseldiği gösterildi.

Genel kullanım 5 mg/gün düzeyinde olmasına karşın, pazarlanan 
takviyelerdeki melatoninin gerçek içeriğinin etiketli içerikten %478'e kadar 
daha yüksek olabileceği ve bunun da güvenlik endişelerini artırabileceği 
vurgulandı.

Ortaya çıkabilecek halk sağlığı etkileri nedeniyle melatonin kullanımının 
olası faydaları ve riskleri hakkında tüketicilere bilgi vermek için daha fazla 
araştırma yapılması gerekliliği vurgulandı.
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Melatonin Kullanımına Dikkat!Melatonin Kullanımına Dikkat!

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788539?resultClick=1

Makalenin tamamı için tıklayınız



Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde sunulmuş olan kahve tüketimi ile 
ilgili bilinen en büyük çalışmada kahvenin kardiyovasküler olaylar 
üzerine etkisi araştırıldı.

https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwac008/6512055

Makalenin tamamı için tıklayınız

Düzenli Kahve İçenlerden Misiniz?Düzenli Kahve İçenlerden Misiniz?

468.629 kişi üzerinde yapılan araştırmada, ortalama yaş 56.2 ve 
katılanların %55.8’i kadındı.

3 gruba ayrılan katılımcıların %22.1’i düzenli kahve içmeyenler, 
%58.4 ‘ü hafif ve orta miktarda kahve (0.5-3 kupa) içenler, %19.5’u 
ise 3 bardaktan fazla kahve içenlerdi.

Çalışma sonunda; 0.5-3 kupa kahve içenlerde kahve içmeyenlere 
göre kardiyovasküler nedenli ölüm riskini %17 ,inme riskini %21 
azalttığı görüldü.



Fıstık alerjisi olan küçük çocuklarda, yer fıstığı oral 
immünoterapisinin, tedavi sırasında artan alerjik reaksiyon eşiği 
(desensitizasyonu) veya immünoterapi sonrası yanıt vermeme 
durumu (remisyonu) değerlendirildi.

Yer fıstığı proteinine reaktif olan 1 ila 3 yaş arası 146 çocuk, 134 
hafta boyunca günde 2000 mg fıstık proteini oral immünoterapisi 
veya plasebo aldı. 

Fıstık proteini oral immünoterapi uygulananların %71’i, plasebo 
verilen çocukların %2’si yer fıstığı maruziyetine karşı duyarsızlaştı.

Çalışmada, fıstık alerjisi olan 4 yaşın altındaki çocukların oral 
immünoterapi ile plaseboya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek 
desensitizasyon ve remisyon oranlarına sahip olduğu ve daha genç 
yaşın daha iyi sonuçları olabileceği belirtildi.https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02390-4/fulltext
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Erken İmmünoterapiErken İmmünoterapi
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Bu mailde atıf yapılan makaleler Abdi İbrahim’in görüşünü yansıtmamaktadır, yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır.

Ord. Prof. Dr. Cemil TopuzluOrd. Prof. Dr. Cemil Topuzlu
1866 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. Üsküdar'da Paşakapısı Askeri Rüştiyesi'nde, bir 
süre Mekteb-i Sultani'de ve sonrasında Şam Askeri Rüştiyesi'nde  eğitim görmeye 
başlamış   ve 1880 yılında mezun olmuştur. 1881'de Kuleli'deki Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye İdadisi'ni, 1886'da ise Gülhane'deki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi (Mekteb-i 
Tıbbıye-i Askeriye) bitirmiş ve 20 yaşında yüzbaşı rütbesiyle doktorluk diploması almıştır.

15 Eylül 1887'de cerrahi uzmanlığı için Fransa'ya (Paris) gitti.  Üç yıl Paris'te St. Louis 
Hastanesi'nde asistan olarak çalıştı. 1890'da İstanbul'a döndü ve Haydarpaşa Askeri 
Hastanesi'nin Hariciye bölümü şefliğine atandı. 

II. Abdülhamid'in saray cerrahlığını yaptı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ile Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'nin birleştirilerek 1909-1910'da Tıp Fakültesi adı altında öğretime geçmesini 
sağladı.

Cemil topuzlu 1895 yilinda dünyada ilk defa ameliyat esnasinda yaralanan aksiller arteri iki 
hastada başarılı şekilde dikmiş ve 1890 yilinda Moskova’da toplanan dünya cerrahi 
kongresine sunmuş ve bunu tarihde ilk yapan kişi olduğunu onaylatarak cerrahi tarihinde 
şerefli yerini almıştir.

Eserleri ; Cerrahî Poliklinik, Atardamar Yaralarında Dikiş, Anılar ve Tıbbî Gözlemler, 32 
Sene Evvelki, Bugünkü Yarınki İstanbul ve 80 Yıllık Hatıralarım’dır.

Dr.Cemil Topuzlu belediye başkanlığı yapmıştır ve ismini İstanbulda bir çok yerde 
görebilirsiniz. 1958 yılında  da aramızdan ayrılmıştır.

https://cemalettintopuzlu.com/cemil-topuzlu/hayati/


