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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Raﬂit Gürdilek

Psikoloji
Psikoljik Sorunlara
Yeni Çare: Tatanoz!..
Hay›r!, San›ld›¤› gibi Nazi usulü bir “kesin
çözüm” de¤il. Araﬂt›rmac›lar, öldürücü bir
hastal›k olan tatanoz’un bir de “iyi” yüzü
oldu¤unu keﬂfettiler. Tatanoz, asl›nda
Botulizm hastal›¤›na yol açan bakteri toksini
(zehiri) botulinum gibi öldürmeye
programlanm›ﬂ bir organizma. Sinir
hücrelerini istila etti¤i zaman, örne¤in çene
kilitlenmesi gibi kas büzüﬂmelerine yol
aç›yor. Gö¤üsteyse, nefessiz kalmaya ve
ölüme neden oluyor. Ancak, Barcelona’daki
(‹spanya) Ba¤›ms›z Üniversite’den
biyokimyac› Jose Aguilera, felç edici
botulinum toksininin ayn› zamanda
k›r›ﬂ›kl›klar› gidermesi gibi, tatanozun da
yararl› bir yönü oldu¤unu aç›klad›:
Psikolojik bozukluklar için olas› bir tedavi
arac›!..
Depresyon ve kayg›, ço¤u kez beynimizde

Güvenilir Kokuyor!..

‹sviçreli ekonomistler, vücutta do¤al olarak
bulunan bir hormonun kokusunu ald›klar›nda insanlar›n paralar›n› emanet edecekleri
yabanc›lara daha fazla güvendiklerini ortaya
ç›kard›lar. Oksitosin adl› hormonun güven
art›r›c› özellikleri daha önce hayvanlarla yap›lan çal›ﬂmalarda da görülmüﬂtü. Hormon,
anne ile çocuk aras›ndaki ba¤›n da temel
yap›taﬂlar›ndan biri. Araﬂt›rmac›lar, oksitosinin, çekingen insanlar›n yabanc›lara olan
güvensizli¤inin giderilmesinde de kullan›labilece¤i görüﬂündeler.
Popular Mechanics, Eylül 2005
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bulunan serotonin adl› bir kimyasal›n yeterli
düzeyde bulunmamas›ndan kaynaklan›yor.
Bu madde, ayn› zamanda uyku düzeninde
de önemli bir role sahip. Tatanoz hastalar›
ço¤u kez uykusuzluk ta çektiklerinden,
Aguilera ve ekip arkadaﬂlar›, tatanoz
toksininin ayn› zamanda serotonin
düzeylerini de etkileyebilece¤ini

ﬁizofren Hastas›n›
Kand›rmak Kolay De¤il
ﬁizofreni denen biliﬂsel bozuklu¤a
sahip kiﬂiler, her zaman
gerçekle gerçek olmayan›
ay›rt edemeyebilirler.
Ama sonuçlar› k›sa süre
önce aç›klanan bir
araﬂt›rma, ço¤umuzu
kand›ran baz› göz
yan›lmalar›n›n
ﬁizofreni hastalar›n›
yan›ltamad›¤›n›
ortaya koydu.
Londra’daki University
College’a ba¤l› (Londra)
Oftalmoloji Enstitüsü’nden
psikolog Steven Dakin’e göre,
“ﬁizofreni, sosyal iliﬂkilerde olsun, ya
da sembolik dil kullan›m›nda olsun,
nesnelerin yüklendi¤i anlam› kavrama
eksikli¤ini de içeriyor” .
Bu durumun görsel alg›lamay› da etkileyip

düﬂünmüﬂler.. Hayvanlar üzerinde yap›lan
deneylerde tatanozun gerçekten de
serotonin düzeylerini etkiledi¤i görülmüﬂ.
Ama yine görülmüﬂ ki, bunu yapan, toksinin
yaln›zca bir parças›. Tatanoz toksini iki
parçadan oluﬂuyor. Bunlardan biri, sinir
hücrelerinden kaslar›n kas›lmas›n›
durduracak kimyasallar›n salg›lanmas›n›
önlüyor ve ölümcül spazmlara yol aç›yor.
Ötekiyse, beyinde normal olarak bulunan
kimyasallar›n yap›lar›n› taklit ederek,
toksinin tümünün sinir hücreleri içine
girmesini sa¤l›yor. Bu k›s›m, ayn› zamanda
serotonin düzeylerinin artmas›na da yol
aç›yor.
Aguilera’ya göre ikinci molekülün
saflaﬂt›r›lm›ﬂ biçimleri, ayn› iﬂi ek bir fayda
sa¤layarak da yapabilir: Toksinin sinir
hücrelerini hasardan korudu¤u da
anlaﬂ›l›yor. Bu da Parkinson gibi sinir
sisteminin hasar›ndan kaynaklanan
hastal›klar için yeni bir tedavi yolu açabilir.
Aguilera, toksinin aﬂ›lanabilir bir biçimiyle
yak›nda Barcelona’da klinik deneylere
baﬂlamay› planl›yor. Deneyler baﬂar›l›
sonuçlan›rsa, yeni tedavi yöntemi birkaç y›l
içinde yaﬂama geçirilebilir.
Discover, Ekim 2005

etkilemedi¤ini merak eden araﬂt›rmac›, bir
deney oluﬂturmuﬂ. Dakin ve ekibi, 15
ﬂizofren denekle, 20 kontrol dene¤e,
gölgelenmiﬂ, desenli bir diski yüksek
kontrastl› bir art alan üzerinde
göstermiﬂler. Daha sonra
deneklere bir karﬂ›laﬂt›rma
diski gösterilerek, orijinal
diske göre daha m›
çok, yoksa daha m› az
kontrasttl› oldu¤u
sorulmuﬂ. Sonuç
ﬂaﬂ›rt›c›: ﬁizofren 15
denekten 12’si,
kontrol grubundaki
en baﬂar›l› denekten
daha baﬂar›l› ç›km›ﬂ.
Dakin, “illüzyon (göz
aldanmas›) efekti oldukça
güçlüydü. Ama ﬂizofrenikler
bu etkiye tümüyle duyars›zd›lar”
diyor. Araﬂt›rmac›, çal›ﬂman›n daha objektif
tan›lara yol gösterec¤i düﬂüncesinde.
Science, 4 Kas›m 2005

