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Temizli¤in Aﬂ›r›s›, Alerjiye Davet mi Demek?
Çevremiz bir yandan kirleticilerle
dolarken, evlerimizin içi de toza kire
daha kapal›, sa¤l›kla ilgili önlemler
daha s›k› hale geliyor. Yal›tkan pencere
ve kap› sistemleri, antibakteriyel
sabunlar, say›lar› artan aﬂ›lar... Bunlar›n
hepsi bir yandan bizleri mikroplardan
koruyup hastal›k bulaﬂmas›n› önlerken,
son y›llarda, özellikle de çocuklar
aras›nda artan alerjilerin kayna¤›
olabilir. “Hijyen varsay›m›” ifadesiyle
özetlenebilecek bu görüﬂün taraftarlar›
aras›nda Michigan Üniversitesi Sa¤l›k
Sistemi araﬂt›rmac›lar› da var. “Daha

Psikiyatriye Yard›m
Eli, Kanser ‹lac›ndan
Geçmiﬂe k›yasla toplumun çok daha
büyük bir bölümünü etkisi alt›na alan
ve küçümsenemeyecek bir oranda
kendisini göstermeye baﬂlam›ﬂ olan
“bipolar bozukluk”, geçmiﬂte daha çok
“manik-depresif bozukluk” olarak
bilinen ve manik dönemlerle depresyon
dönemlerinin birbirini izledi¤i
psikiyatrik bir hastal›k. Manik
dönemleri izleyebilen a¤›r depresyon
dönemleriyse, hastal›kta intiharlar›n en
çok yaﬂand›¤› süreç. Tedavide, özellikle
de manik dönem için kullan›lan lityum
maddesi her zaman etkili olmad›¤› gibi,
karaci¤er gibi baﬂka organlar› olumsuz
yönde etkileyebiliyor. Ancak ABD’deki
Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Enstitüsü’nde
yap›lan bir çal›ﬂma, meme kanseri
tedavisinde kullan›lan “tamoksifen”
adl› ilac›n, bipolar bozuklukta görülen
manik dönemleri tedavide ﬂaﬂ›rt›c› bir

temiz bir yaﬂam biçiminin sonucu
olarak vücutlar›m›z mikroplarla eskiden
oldu¤u gibi savaﬂmak zorunda
kalm›yor” diye aç›kl›yor
araﬂt›rmac›lardan Marc McMorris.
“Sonuçta ba¤›ﬂ›kl›k sistemlerimizin
e¤ilimi, hastal›k mikroplar›yla
savaﬂmaktan, alerji reaksiyonlar›na
do¤ru kayd›.”
Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin temel görevi
bakteri, virüs, parazit gibi hastal›k
etkenleriyle savaﬂmak olmas›na karﬂ›n,
alerji etkenleri gibi yabanc› maddeleri
de tan›yabiliyor. Ancak aﬂ›, antibiyotik
baﬂar› gösterdi¤ini ortaya ç›kard›.
Ölüm sonras›nda yap›lan baz›
incelemeler, bipolar bozuklu¤u olan
kiﬂilerin beyinlerinde protein kinaz C
(PKC) adl› bir molekülün, ortalama
de¤erlerin üzerinde oldu¤unu
göstermiﬂ bulunuyor. PKC’nin birçok
iﬂlevinden biri, beyin hücrelerinin d›ﬂ

gibi uygulamalar›n art›ﬂ›, sistemin
yükünü geçmiﬂe k›yasla epeyce
hafifletmiﬂ durumda. McMorris,
özellikle de hava geçirmez kap›pencereleriyle yeni ev düzeninin de
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin nas›l çal›ﬂt›¤›
üzerinde etkisi oldu¤unu ve iç
mekandaki alerji etkenlerinin
yo¤unlu¤unu art›rd›¤›n› söylüyor.
Ailelerin art›k daha az say›da çocuk
sahibi olmay› ye¤lemeleri de bir baﬂka
etken araﬂt›rmac›ya göre: Az say›da
çocuk, hastal›k bulaﬂma oran›n›n
azalmas›, ama yan›nda alerji oran›n›n
artmas› demek. “Alerji oran› yükseliyor,
çünkü art›k eskisinden farkl› bir yaﬂam
biçimimiz var” diye özetliyor
görüﬂlerini. “Üstelik say›s› artan alerjik
bireyler, di¤er alerjik bireylerle
evlendikçe, çocuklar› da, sonuçta
toplumun önemli bir k›sm› da öyle
oluyor.” Anne-babalara önerisiyse ﬂu:
“Zamanda geriye gidip aﬂ›lar›, ilaçlar›
bir kenara b›rak›n demiyorum. Evlerin
içinin temizli¤i konusunda da
söyleyecek birﬂeyim yok. Yaln›zca
b›rak›n çocuklar çocuk olsunlar.
D›ﬂar›da oynas›n, tozla toprakla biraz
daha haﬂ›r neﬂir yaﬂas›nlar.”
University of Michigan Health System Bas›n Duyurusu, 9 Eylül 2007

yüzündeki almaçlar› etkinleﬂtirerek,
sinyalleri alma becerilerini etkilemek.
Enstitü’den Huseeini Manji ve ekibiyse,
PKC’nin bipolar bozuklukta aﬂ›r› etki
göstererek beyin hücreleri aras›ndaki
iletiﬂimi bozuyor olabilece¤ini
düﬂünmüﬂ ve molekülün etkinli¤ini
bask›layan tamoksifen ilac›n› verdikleri
hastalarda, manik belirtilerin ﬂaﬂ›rt›c›
ölçüde düﬂtü¤ünü gözlemiﬂler. Üstelik
çok k›sa sürede. Bulgu çok ümit verici
olmakla birlikte araﬂt›rmac›lar,
tamoksifeni bipolar bozuklu¤u
tedavide do¤rudan kullanmamak
gerekti¤ini söylüyorlar. Nedeni,
östrojen hormonunun iﬂleyiﬂini de
etkilemesi. Düﬂünülen, PKC’yi östrojen
iﬂleyiﬂine müdahale etmeden
bask›layabilecek yeni bileﬂiklerin
aranmas›. Ümitler ﬂimdiden, henüz test
aﬂamas›n›n ilk dönemlerinde olmakla
birlikte, “chelerythrine” ad› verilen
yeni bir adaya odaklanm›ﬂ durumda.
NewScientist.com News Service, 12 Eylül 2007
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