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B‹L‹M VE TEKN

T›p - Sa¤l›k
Aç Kalma Saplant›s›,
Bir Ba¤›ml›l›k
Göstergesi Olabilir
“Anorexia nervosa”, kiﬂinin enerji ve yiyece¤e ne denli ihtiyac› olursa olsun,
kendisini yemekten bile isteye al›koymas›
durumuyla tan›nan bir rahats›zl›k. Zihinsel rahats›zl›klar aras›nda ölüm oran› en
yüksek olanlar›ndan biri ve iﬂin kötüsü
de, etkili tedavi yöntemleri oldukça az.
Fransa Bilimsel Araﬂt›rmalar Merkezi’nden (CNRS) Valerie Compan, bu rahats›zl›ktaki iﬂleyiﬂle ba¤›ml›l›k iﬂleyiﬂinin oldukça benzer oldu¤unu ve hastalar›n, devreye giren kendini kontrol etme

Kan Proteinleriyle
Alzheimer Tan›s›
Toplumun genellikle yaﬂl› kesiminde
ortaya ç›kan ve beyin hücrelerinde geliﬂen hasara ba¤l› olarak bellek, düﬂünme ve davran›ﬂla ilgili iﬂlevlerde ciddi
kay›plara yol açan Alzheimer hastal›¤›n›n tan›s›n› koymak, ﬂimdilik ancak di¤er olas› zihinsel rahats›zl›klar›n d›ﬂlanmas›yla mümkün. Hastal›¤› ölümden
önce kesin biçimde saptamada kullan›labilecek bir test henüz yok; tek yap›labilen, beyin dokusunun ölümden sonra
incelenerek hastal›¤a özgü yap›lar›n ortaya ç›kar›lmas›. Araﬂt›rmac›larsa hasta-

Önce Dövün,
Sonra Yiyin
Bol bol çi¤ sar›msak yemenin toplumsal
yaﬂama olmasa da, kalbe iyi geldi¤i do¤ru. Ama sar›msa¤›n yararlar› en çok nas›l ortaya ç›k›yor? ABD Tar›m Bakanl›¤›
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davran›ﬂ›na ba¤›ml›l›k geliﬂtirdiklerini
düﬂünen, giderek büyüyen say›daki araﬂt›rmac›dan biri.
“Ecstasy” (MDMA) ad›yla tan›nan uyar›c›n›n iﬂtah bask›lay›c› özelli¤ini fark ettikten sonra aradaki ba¤lant›y› irdelemeye
karar veren araﬂt›rmac› ve ekibi, beyinde
“accumbens çekirde¤i” olarak bilinen
merkeze yo¤unlaﬂm›ﬂlar. Bu merkez, ba¤›ml›l›k davran›ﬂlar›yla etkinleﬂen, beyindeki ödül mekanizmas›n›n önemli bir dura¤› konumunda ve yüksek oranda serotonin almac› içerdi¤i biliniyor. (Serotonin, önemli bir sinirsel iletici kimyasal
ve mekanizmas›ndaki aksakl›klarla aç›klanan, depresyon gibi birçok zihinsel rahats›zl›k var.) Bu almaçlar, ba¤›ml›l›k
davran›ﬂlar›nda önemli rol oynuyorlar.
Farelerde serotonin almaçlar›n› uyaran
araﬂt›rmac›lar, bu etkinin yeme içgüdülerini önemli ölçüde bask›lad›¤›n› ve CART
k›saltmas›yla bilinen bir peptidin sal›nmas›na neden oldu¤unu fark ediyorlar.
l›¤›n mutlak imzas› olabilecek
biyolojik iﬂaretleri bulmak için
çoktand›r kollar› s›vam›ﬂ durumdalar. Bu
konuda oldukça önemli bir
ad›msa Stanford Üniversitesi T›p Okulu araﬂt›rmac›lar› taraf›ndan
at›ld›. Araﬂt›rmac›lar›n kanda keﬂfettikleri 18 protein, ﬂimdilik tan› koymada
oldukça net sonuçlar verebilecekmiﬂ gibi görünüyor. Bulgular›n kesinlik kazanmas›, daha ayr›nt›l› testleri bekleyebünyesinde yap›lan bir çal›ﬂmaya göre,
sar›msa¤› önce döverek, sonra da hafifçe piﬂirerek.
Sar›msa¤›n, t›pk› so¤an gibi tiosülfinat
ad› verilen kalp koruyucu bileﬂiklerce
zengin oldu¤u bir süredir biliniyor. En
çok gözyaﬂart›c› özellikleriyle tan›nan
bu kükürt bileﬂikleri, kan bas›nc›n› düﬂürmenin yan› s›ra, kanda p›ht› oluﬂturma aç›s›ndan potansiyel tehlike yaratabilecek trombosit kümelerini de parçalayabiliyorlar. ﬁu ana kadar sar›msa¤›n
bu olumlu özelliklerinin en çok çi¤ olarak ve bütün halindeyken yendi¤inde

Bu peptidin düzeyinin, uyar›c› ilaç al›m›ndan sonra artt›¤› (hatta anoreksi tan›s› konmuﬂ kad›nlarda da artt›¤›) daha
önce gösterilmiﬂ. Peptidi verdikleri farelerin az yedi¤ini, peptidin bask›land›¤›
durumlardaysa iﬂtahlar›n›n artt›¤›n› gözleyen araﬂt›rmac›lar, ayn› iﬂleyiﬂin ecstasy ile tetiklenmiﬂ iﬂtah bask›lanmas›nda geçerli olup olmad›¤›n› anlamak için,
ilac› serotonin almac› bulunmayan farelere veriyorlar. Bu farelerin iﬂtahlar›n› kaybetmemeleri, araﬂt›rmac›lara göre, almaçlar›n gerçekten de ilac›n iﬂtah bask›lay›c›
etkisini denetledi¤ini gösteriyor.
Sonuçlar ›ﬂ›¤›nda, kendini ölümüne aç
b›rakma e¤ilimi, bir ba¤›ml›l›k göstergesi olman›n ötesinde, beyin kimyas›ndaki
aksakl›klarla da yak›ndan iliﬂkili olabilir. Çal›ﬂman›n bir baﬂka aç›l›m› da, bu
ve benzeri rahats›zl›klar› olanlar için serotonin almaçlar›n› hedefleyen yeni ilaçlar›n geliﬂtirilebilecek olmas›.
NewScientist.com News Service, 2 Ekim 2007

cek. Herﬂeyin beklendi¤i gibi gitmesiyse, hastal›¤›n tan›s›n› koyman›n art›k
basit bir kan testine ba¤l› olaca¤› anlam›na geliyor.
Nature News Online, 14 Ekim 2007

ortaya ç›kt›¤› düﬂünülürken, yeni araﬂt›rma bunun böyle olmad›¤›n› göstermiﬂ
bulunuyor. Hem dövülmüﬂ hem de bütün sar›msa¤› kaynatma, geleneksel ve
mikrodalga f›r›nda piﬂirme aﬂamalar›ndan geçirip sonuçlar› da p›ht›laﬂma önleyici etkinlik bak›m›ndan de¤erlendiren
araﬂt›rmac›lar, en büyük puan› dövülmüﬂ ve hafifçe piﬂirilmiﬂ sar›msa¤›n ald›¤›n› söylüyorlar. Mikrodalga f›r›nsa
öyle görünüyor ki, sar›msa¤›n bu ‘kan
inceltici’ etkisini oldu¤u gibi yok ediyor.
US Department of Agriculture Bas›n Duyurusu, 6 Ekim 2007

