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LOJ‹ HABERLER‹

A¤r›yla Yorgunlu¤un
Biyolojik Ba¤lant›s› Var
Iowa Üniversitesi’nde, yak›nlarda
yap›lan bir çal›ﬂmada, a¤r›yla aﬂ›r›
yorgunluk aras›nda bir ba¤lant› oldu¤u
aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ. Bu geliﬂmenin,
fibromiyaljia ve kronik aﬂ›r› yorgunluk
sendromu gibi, kronik a¤r›yla aﬂ›r›
yorgunluktan ﬂikayetçi olanlar›n, neden
erkeklerden çok kad›nlarda, üstelik,
fazla say›da teﬂhis edildi¤inin aç›¤a
kavuﬂturulmas›na yard›mc› olmas›
bekleniyor.
Kronik a¤r› ve aﬂ›r› yorgunluk s›k s›k
birlikte ortaya ç›kabiliyor. Kas-iskelet
sisteminde kronik ve yayg›n a¤r›l› dört
hastadan üçü aﬂ›r› yorgunluk
bildirirken, kronik aﬂ›r› yorgunluk
sendromlu hastalar›n %94’ü de kas
a¤r›lar›ndan yak›n›yor. Bu durumdaki
hastalar›n büyük ço¤unlu¤unu kad›nlar
oluﬂturuyor.
Araﬂt›rma, UI Roy J. ve Lucille A.
Carver T›p okulu, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bilimi Lisanüstü
Program›’ndan Prof. Dr. Kathleen
Sluka’n›n liderli¤inde yap›lm›ﬂ.
Farelerle çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar, kas
a¤r›lar›ndan korunmada, erkeklik
hormonu testesteronla birleﬂti¤inde
etkinleﬂen kas a¤r›s›yla iliﬂkili bir
protein bulmuﬂlar. Kas-iskelet sistemi
a¤r›lar›yla iliﬂkili ASIC3 denen bu

protein,
asl›nda
bir asit ve
bir iyon kanal›. A¤r›yla yorgunluk aras›ndaki
ba¤lant›y› ve cinsiyetin bunlar üzerindeki etkisini derinlemesine araﬂt›ran UI
ekibi, ASIC3 verilmiﬂ ve verilmemiﬂ, diﬂi
ve erkek farelerde, egzersize ba¤l› kas
yorgunlu¤unu karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. Birer
saatlik sürelerle üç adet yap›lan bir
yüklemede, farkl› fare gruplar›nda farkl›
düzeylerde yorgunluk üretilmiﬂ. Bu
üretim boyunca egzersizlerin neden
oldu¤u geçici kas gücü kay›plar› da
ölçülmüﬂ. Araﬂt›rmada, öne ç›kan
sonuçlar ﬂöyle: ASIC3 verilenmiﬂ erkek
fareler, diﬂi farelerden daha az
yorulmuﬂlar. ASIC3 protein verilmemiﬂ
erkek farelerin gösterdi¤i yorgunluk
düzeyleriyse diﬂi farelerinkine çok
benziyormuﬂ ve normal erkeklerden
daha büyükmüﬂ. Buna ek olarak,
ASIC3’lü diﬂi farelere testesteron
verildi¤inde, kaslar› normal erkek
farelerinki gibi yorgunlu¤a karﬂ› direnç
kazanm›ﬂlar. Tersi durumda, protein

Dünya’n›n Manyetik Alan›
‹ntiharlara m› Neden Oluyor?
Rusya, Kuzey S›nai Ekolojik Sorunlar
Enstitüsü’nden Oleg Shumilov, “Hayvanlar›n ço¤u, yerin manyetik alan›na
duyarl› olabiliyorlar, insanlar neden olmas›n?” diye soruyor.
Shumilov, 1948’den 1997’ye kadar,

Dünya’n›n jeomanyetik alan›ndaki etkinlikleri incelemiﬂ ve her y›l, mevsimsel pikleri, Mart-May›s, Temmuz ve
Ekim aylar›nda olmak üzere üç grupta
toplam›ﬂ. ﬁaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde, jeomanyetikli¤in tepe yapt›¤› zamanlarla Rus-

verilmemiﬂ,
ama
testesteron verilmiﬂ diﬂi
farelerin kas gücünde bir
art›ﬂ olmam›ﬂ.
Diﬂiler ve erkekler aras›nda aﬂ›r›
yorgunluktaki farkl›l›klar›n hem
testesteronun varl›¤›na hem de
yorgunluktan korunmada, birbirleriyle
bir ﬂekilde etkileﬂti¤i düﬂünülen ASIC3
kanallar›n›n etkinli¤ine ba¤l› oldu¤unu
belirten Sluka, bu farkl›l›klar›n, erkek
üzerine kad›n›n bask›n olma düzeyine
ba¤l› olarak, aﬂ›r› yorgunluk içeren
kronik a¤r› durumlar›nda, gördükleri
önde gelen farkl›l›klar›n baz›lar›n›
aç›klamada da yard›mc› olabilece¤ini
vurguluyor. Uzun vadeli hedeflerinin
kronik kas-iskelet sistemi a¤r›lar› için
daha iyi tedaviler geliﬂtirmek oldu¤unu
söyleyen Sluka ve ekibi, çal›ﬂmalar›n› ve
a¤r›n›n erkeklerden çok kad›nlarda aﬂ›r›
yorgunlu¤u art›r›p art›rmad›¤›n›
araﬂt›rmay› sürdürmeyi planl›yor.
Serpil Y›ld›z
ScienceDaily, 9 Nisan 2008

ya’n›n kuzeyinde Kirovsk kentinde yaﬂanan intihar olaylar›n›n tepe yapt›¤›
zamanlar›n denk düﬂtü¤ünü bulmuﬂ.
Shumilov, böyle bir birleﬂtirmenin nedensel bir ba¤lant› anlam›na gelmeyece¤ini kabul ediyor; ama, insan sa¤l›¤›yla jeomanyetizma aras›nda bir ba¤lant› oldu¤unu ileri süren, baﬂka çal›ﬂmalar oldu¤una da dikkat çekiyor. Örne¤in, “Surveys in Jeophysics” adl› bir
bilimsel dergide 2006’da yay›nlanm›ﬂ
“jeomanyetik alanda kardiyovasküler
sa¤l›k ve bozukluklar üzerine bir araﬂt›rma” adl› derleme (DOI:
10.1007/s10712-006-9010-7), böyle bir
ba¤lant›n›n olas› oldu¤unu ve daha
çok yüksek genliklerde belirginleﬂen
etkiler görüldü¤ünü tart›ﬂm›ﬂt›.
Serpil Y›ld›z
New Scientist, 24 April 2008
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