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B‹L‹M VE TEKN

T›p - Sa¤l›k
Alzheimer ‹çin Aﬂ›...
Gerçek Olabilir mi?
Özellikle de yaﬂl› kesimin korkulu
düﬂü Alzheimer hastal›¤›, en çok a¤›r
bellek yitimiyle kendini gösteren ve
ölümcül etkileri zamanla ortaya ç›kan
ürkütücü bir hastal›k. Kesin tedavisi
yok; tek yap›labilen, belirtileri
hafifletici tedavilere yönelmek. T›p
camias› ve biliminsanlar› bu hastal›kla
en az kanserle oldu¤u kadar yo¤un
biçimde u¤raﬂ›yor ve onu birçok
yönüyle çözmeye çal›ﬂ›yorlar.
ABD’deki Oklahoma T›p Araﬂt›rma
Kuruluﬂu’nda farelerle yap›lan yeni bir
çal›ﬂmaysa, Alzheimer hastal›¤›n›n
etkilerini belirgin biçimde hafifletecek,
hatta belki de hastal›¤› tümüyle
önleyecek bir aﬂ›n›n geliﬂtirilebilece¤i
umudunu beraberinde getirdi.
Hastal›¤›n ortaya ç›kmas›nda anahtar
rol oynad›¤› düﬂünülen bir proteinle
aﬂ›lanan farelerde (farelerin Alzheimer

Haydi K›p›rdan›n Biraz
Her gün koﬂu band›nda bir saat yürüyor ya da yar›m saat koﬂuyor, ancak
günün geri kalan›n› sürekli oturarak
geçiriyorsan›z, sa¤l›¤›n›z aç›s›ndan bu
yeterli de¤il diyor ABD’nin Missouri
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›. Haftada en
az 5 gün ve günde 30 dakikal›k etkinli¤in çeﬂitli sa¤l›k sorunlar›n›n önüne
geçmede yard›mc› oldu¤unu biliyoruz.
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belirtileri göstermeleri, daha önceden
genetik müdahaleyle sa¤lanm›ﬂ) Alzheimer için tipik olan protein plakalar›n›n
% 35 oran›nda azald›¤› gözlenmiﬂ. Bu
plakalar›n, beyinde uzun süreli olarak
kald›klar›nda hücre ölümü, bellek kayb› ve hastal›¤a özgü sinirsel iﬂlev kay›plar›na neden olduklar› düﬂünülüyor.
Aﬂ›lanan farelerde biliﬂsel becerilerin,
aﬂ›lanmayanlara göre farkedilir ölçüde
iyi oldu¤u da bulgular aras›nda. Araﬂt›rmay› yürüten Jordan Tang ve ekibi,
proteinleri parçalay›c› özellikteki “memapsin 2” adl› bir enzimin, Alzheimer’den sorumlu oldu¤u düﬂünülen

Jordan Tang

protein plaklar›n› oluﬂturdu¤unu daha
önce belirlemiﬂlerdi. Son çal›ﬂmada fareleri aﬂ›lamada kulland›klar› protein
de iﬂte bu enzim. Enzimin aﬂ›da kullan›labilece¤i gibi, onu hedef alan ilaçlar›n da tedavide kullan›labilece¤ine iliﬂkin umutlar güçlü. Araﬂt›rmac›lar›n
bundan sonraki ad›mlar›ysa yöntemleri
ayr›nt›land›rmak ve insanda denenebiHareketsizli¤in önemli katk›da bulundu¤u kalp-damar hastal›klar›, obezlik,
ﬂeker hastal›¤›, bu sorunlar›n baﬂ›nda
gelenler. Ancak ortaya ç›kmakta olan
yeni bir fiziksel etkinlik modeline göre,
geriye kalan 15-16 saat boyunca neler
yapt›¤›n›z da en az egzersize ay›rd›¤›n›z zaman kadar önemli.
Telefonda m› konuﬂuyorsunuz, mümkünse oturarak konuﬂmay›n, ayakta konuﬂun; iki kat› fazla kalori yakars›n›z.

lir hale getirmek olacak. “Alzheimer,
karmaﬂ›k ve çok yönlü bir hastal›k” diye aç›kl›yor Tang. “Kanser ve kalp hastal›klar›nda oldu¤u gibi, bu hastal›kla
savaﬂ›rken de birçok farkl› yaklaﬂ›m
geliﬂtirmemiz gerekiyor. Bu savaﬂta bir
standarda da yaslanam›yoruz. Çünkü
bir hastaya iyi gelen birﬂey, bir baﬂkas›na hiç bir etkide bulunmayabiliyor.”
Oklahoma Medical Research Foundation Bas›n Duyurusu,
12 Kas›m 2007

Maça m› gittiniz, ayakta seyredin. Çay
m› içeceksiniz, baﬂkas›ndan isteyece¤inize, kalk›p kendiniz al›n... Bunlar›
öneriyor üniversiteden Marc Hamilton.
Çal›ﬂmalar›, ayakta durmak gibi “aktif
egzersiz” kapsam›na girmeyen etkinliklerin de, ço¤u yetiﬂkinde hem harcanan
kalori, hem sa¤l›k aç›s›ndan çok olumlu etkilere sahip oldu¤unu gösteriyor.
“Yeter ki oturdu¤unuz yerde çöküp
kalmay›n!” diyor araﬂt›rmac›. “Ya¤ yakmada rol alan kaslar›n içindeki damarlarda bulunan enzimler, oturmaya baﬂlad›ktan sonra bir-iki saat içinde devre
d›ﬂ› kal›rlar. Arada aya¤a kalk›p hafif
hareketler yapmak bile bu enzimleri
yeniden iﬂlevsel hale getirir.” Hamilton
ve ekibinin yapt›klar› bir dizi çal›ﬂma,
sürekli oturma ve hareketsizli¤in ya¤
ve kolesterol metabolizmas›n› olumsuz
yönde etkiledi¤ini, bunun da ötesinde
vücutta hastal›k davet edici süreçleri
de harekete geçirdi¤ini gösteriyor.
University of Missouri-Columbia Bas›n Duyurusu, 19 Kas›m 2007

