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POPÜLER BİLİMSEL MAKALELER  

           
LİTYUM HAKKINDA GERÇEKLER: ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM 
ALANLARI 

 

Alkali metal gurubunda yer alan gümüşi-
beyaz renkteki lityum elementi, bıçakla 
kesilebilecek kadar yumuşak, yoğunluğu 
çok düşük olduğu için su üzerinde 
yüzebilen, su ve havayla çok güçlü 
tepkimeye giren bir metaldir. Son derece 
yanıcı olması lityum yangınlarında özel D 
Sınıfı yangın söndürücüler kullanımını 
zorunlu kılar.  

Kayaçlardaki mineraller ve tuzlu sular 
lityum kaynaklarıdır ve özütleme yöntemi 
ile üretilir.  Üretim sanayilerinden tıp 
alanına kadar birçok kullanım alanı vardır. 

 Tıklayınız... BR 
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI İLE İLGİLİ 
GELECEĞE YÖNELİK KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR ARAŞTIRMA  

  

 

Tıp alanındaki tedavi uygulamaları ve sağlık 
hizmetlerine ulaşım imkanları dünyanın her 
yerinde aynı değildir. Kanada, McMaster 
Üniversitesi Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nün  
2000’li yılların başında  Türkiye‘ nin de içinde 
olduğu 21 ülkedeki üniversite ve benzeri 
araştırma kuruluşları ile iş birliği içinde yapılan 
araştırmasında, bulaşıcı olmayan hastalık türleri 
ile  ilgili farklı gelir gruplarına ait ülkelerdeki 
hastalık ve ölüm oranları,  hasta alışkanlıklarına 
bağlı riskler ve etkileri değerlendirilmekte, 
araştırmada yer alan ülkelerin sağlık yapıları 
hakkında bilgiler  verilerek,  gelecekte nasıl bir 
sağlık politikası  izleyebilecekleri  konusunda 
ipuçları verilmektedir.   

Tıklayınız... BR 

 

   

  ETANOL:  ESKİNİN SARHOŞ EDİCİSİ, MUHTEŞEM BİR 

KİMYASAL ÇÖZÜCÜ VE GELECEĞİN YAKITI 

 

Etanol, merkezi sinir sistemi için bir 
depresandır ve aslında psikoaktif bir ilaç 
olarak sınıflandırılır! Buna rağmen, ve de 
genellikle yaş kısıtlamaları olmasına 
rağmen , çoğu ülkede satıştadır ve 
yasaldır.Etanol vücudu nasıl etkiler?, 
Etanol yeşil yakıt olarak kullanılabilir mi? 
Laboratuvarlarda kullanılan etanolün saf 
mıdır? Tüm bu soruların yanıtlarını 
makalede bulabilirsiniz.  

Tıklayınız... 

 

 

 

 

 

AĞIR ASTIM TÜRLERİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN KATKISI         
VARDIR Tıklayınız...   

                      

GENİŞ SPEKTRUMLU BAKTERİLERE KARŞI AKTİF YENİ SINIF 
ANTİBİYOTİKLER KEŞFEDİLDİ  
Tıklayınız... BR   

HER YIL 5.000 TONDAN FAZLA  KARASAL TOZ DÜNYAYA DÜŞMEKTE 

Tıklayınız... 
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