Daha H›zl›,
Daha Yüksek,
Daha Güçlü

bilimle spor
"Atletler rekor k›rmaya devam edecekler; ama bu art›k eskisi kadar kolay olmayacak" görüﬂü,
sporla içiçe olanlarla, hiç ilgilenmeyenlerin belki de buluﬂtu¤u tek ortak nokta. Herkes 100 m’nin
en son kaç saniyede koﬂulaca¤›n›, yüksek atlamada ç›tan›n ne kadar yükse¤e ç›kar›laca¤›n› ya da
teniste at›lan servislerin saatte kaç km h›za ulaﬂaca¤›n› merak ediyor. Hem sporcular, hem de
antrenörleri rekor k›rmak, dereceleri ileri taﬂ›mak için canla baﬂla çal›ﬂ›yorlar. Ancak, ne sporcular, ne de antrenörleri art›k yaln›z de¤iller. Beraberlerinde bilimadamlar›ndan kurulu koskoca
bir ordu var; biyomekanikçiler, t›p doktorlar›, diyetisyenler, kimyac›lar, fizikçiler, mühendisler…
Günümüzde sporda ilerleme, yaln›zca çok antrenman yapmaktan daha fazlas›n› gerektirir oldu.
Uluslararas› Olimpiyat Komitesi
(IOC) ve Pfizer ‹laç Firmas›, 2000 Sidney Olimpiyatlar› ve 2002 Salt Lake
City K›ﬂ Olimpiyatlar›’n› kapsayan bir
araﬂt›rma gerçekleﬂtirdiler. Araﬂt›rma
üç ana alanda odaklan›yor: Sporcular›n
genel sa¤l›k ve beslenme durumlar›, do¤al performans art›r›c›lar, sakatlanmay›
önleme ve azaltma. Araﬂt›rma, seçkin
sporcular›n geliﬂiminde ve performanslar›nda bilimsel çal›ﬂmalar›n öneminin
alt›n› çiziyor. Seçkin sporcularla çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar, vücudun biyomekanik olarak nas›l hareket etti¤ini daha
iyi ö¤renme, sporcu sa¤l›¤› ve perforB‹L‹M ve TEKN‹K 60 Eylül 2002

mans› konular›nda genel bilgiler edinme ﬂans› yakalam›ﬂlar.
En iyi sporcular rekor k›rmak ve yüksek performansa ulaﬂmak için çabalarken, araﬂt›rmac›lar da gerçekte neler
olup bitti¤inin analizini yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Araﬂt›rmay› yürütenler, bu çal›ﬂman›n yaln›zca seçkin sporcular için yararl› olmayaca¤›n›, araﬂt›rma sayesinde
sakatlanma riskini en az indirgemeyi
amaçlayan yeni teknikler de geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söylüyorlar. Örne¤in, teniste at›lan yüksek h›zdaki servislerin biyomekani¤i ve farkl› stiller gibi konularda yap›lan araﬂt›rma sonuçlar› yay›mlan-

d›. Araﬂt›rma, etkili servislerin s›rr›n›
çözmeyi amaçl›yordu. Buna göre, etkili
servis atmak için en önemli ipucu, vücudun farkl› bölümlerini döndürme koordinasyonunda gizli. Bu koordinasyon,
kolun yukar› kalk›p topa vurdu¤u ana
kadar olan üst beden, le¤en kemi¤i, dirsek, bilek ve omuz, hareketlerinin bütününden oluﬂuyor. Kad›n tenisçilerin servislerinin erkek tenisçilere oranla daha
yavaﬂ olmas›n›n nedeni, kad›nlar›n yüzlerini rakibe çevirebilmek için omuzlar›n› yeterince h›zl› döndürememeleri. 20
olimpiyat sporcusuyla yap›lan çal›ﬂma
ayr›ca, dizlerini daha fazla k›ranlar›n,

omuzlar›nda ve dirseklerinde daha az
bas›nç hissederek topa daha h›zl› vurabildiklerini ve daha az sakatlanma riski
taﬂ›d›klar›n› ortaya koyuyor.
Araﬂt›rma kapsam›nda çeﬂitli spor
dallar›nda yap›lan benzer çal›ﬂmalar, konular›nda uzman kiﬂilerce üniversitelerde, sa¤l›k ya da spor enstitülerinde gerçekleﬂtirilmiﬂ. Sporcular›n performanslar›n› etkilememek için, çal›ﬂmalar›n hiçbirinde fiziksel temas gerektiren yöntemler kullan›lmam›ﬂ.
Bu her ne kadar, OIC’nin yürüttü¤ü
bir araﬂt›rma olsa da, tek de¤il: Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde, birçok sporcu ve
araﬂt›rmac›n›n kat›ld›¤› birçok araﬂt›rma
yap›l›yor.

Bilim ‹ﬂbaﬂ›nda
Brian Whipp ve Susan Ward adl› iki
araﬂt›rmac›, 1992’de kad›nlar›n alt› y›l
sonra maratonu erkekler kadar h›zl› koﬂabileceklerini iddia etmiﬂlerdi. Ayn› çal›ﬂmadaki bir baﬂka iddiaysa, 42 km’lik
maratonun 2:02:59’dan daha h›zl› koﬂulamayaca¤›. Henüz bu dereceye ulaﬂ›lamad› ve kad›nlar hâlâ maratonda erkeklerin derecesini yakalayabilmiﬂ de¤il. Er-

keklerde 2:05:38 olan dünya rekoru, kad›nlarda 2:18:47
Bu durum, sporcular›n performans›ndaki art›ﬂ›n tahmin edilenden bir parça
daha yavaﬂ oldu¤unu ortaya koyuyor.
Uluslararas› Amatör Atletizm Federasyonu’nun aç›klamas› da bunu do¤ruluyor:
1990’dan beri k›sa mesafe koﬂular›nda
ve cirit atmada kad›nlar yaln›zca dört
dünya rekoru k›rabildiler.
Geçmiﬂ verilere dayanarak gelecekteki performansa yönelik öngörüde bulunmak zaten güç bir ﬂey; üstüne üstlük
özellikle son 10-15 y›ld›r kullan›lmaya
baﬂlanan yasal ya da yasal olmayan performans art›r›c› "destek"ler yüzünden

performans ölçümü k›staslar›n›n de¤iﬂmesiyle, bu durum iyice karmaﬂ›klaﬂt›.
Geçti¤imiz 10 y›l içinde, doping s›n›f›na giren ve yasal olmayan maddelerin
kullan›m›n› bir kenara b›rak›rsak, performans art›rmada beslenme ve s›v› al›m› konular›nda at›lan büyük ad›mlarla,
"özel nefes antrenmanlar›"n›n etkisinin
büyük oldu¤u görülebiliyor.
1970’lerin baﬂlar›nda, kaslarda enerji
olarak depolanan glikojenin, maratonu
tamamlama süresinden daha önce tükendi¤i anlaﬂ›ld›. Bu da, karbonhidrat
al›m› ve depolanmas› için gerekli stratejiler geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na öncülük etti. Birçok beslenme ve diyet reçetesi haz›rland›. 1990’lardaysa dikkatler, fiziksel
etkinlik ve yaratt›¤› yorgunluk fizyolojisine kayd›. Yorulmay› geciktirmek için
yöntemler geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›.
Günümüzde sporcular›n en yayg›n
olarak kulland›¤› besin maddesi, kreatin. K›sa mesafe koﬂular›, atlama ya da
a¤›rl›k kald›rma gibi, k›sa süreli ve yo¤un aktivitelerde kaslar iki önemli yak›t
kullan›yor: Glikojen ve fosfokreatin. Fosfokreatin art›ﬂ›, ATP’nin (adenozin trifosfat) yeniden sentezini art›r›yor; bu sa-

Sporcular›n performanslar›n› art›rmaya yönelik çal›ﬂmalardan biri de Oregon Projesi. Projenin özel bir amac› var:
Uzun y›llard›r ABD’li sporcular›n maratonda uluslararas› baﬂar›lara imza atamamas›n›n nedenlerini araﬂt›rmak ve bu durumu ortadan kald›rmak.
Bunun için sporcular, yüksek irtifa koﬂullar›n› sa¤layan bir evde yaﬂay›p, deniz seviyesinde antrenman yap›yorlar.
Evdeki teknolojik ayg›tlar›n yard›m›n› da unutmamak gerek. Hem fizyolojik destek sa¤layan ayg›tlar,
hem de birtak›m yaz›l›m programlar› sayesinde sporcular›n performanslar› art›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
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yede kaslara enerji sa¤lan›yor ve yorgunluk erteleniyor. Kreatinin birçok egzersizde yard›mc› olmas›n›n yan› s›ra, insan sa¤l›¤›na bilinen hiçbir yan etkisinin
olmamas› da bu maddenin kimi atletler
için güvenli, yasal ve etkili bir "destek"
olmas›n› sa¤l›yor.
Beslenmeyi, s›v› al›m›n› hesaba katmadan düﬂünmek elbette eksik olur. Çeﬂitli türleri art›k marketlerde bile sat›lmaya baﬂlanan "spor içecekleri" performans art›ﬂ›na katk› sa¤lamak için üretiliyor. Dehidrasyon ya da s›v› yoksunlu¤u, sporcunun performans›n› olumsuz
yönde etkiledi¤i gibi, sa¤l›k aç›s›ndan da
ciddi bir risk oluﬂturur. 30 dakikadan
daha uzun süren spor etkinliklerinde,
vücut s›cakl›¤›nda ciddi bir art›ﬂ olur.
Vücut s›cakl›¤›m›z› düzenlemenin yolu
da terlemedir. Bu da, vücudun su ve mineral kaybetmesi anlam›na gelir. Kaybedilen s›v›n›n yerine konulmas›ysa, yaﬂamsal önem taﬂ›yabilir. Ancak, etkinlik
s›ras›nda s›v› al›m›, midenin rahats›z olmas›na yol açabilir. Bunun için s›v›n›n
al›m›nda zamanlama, miktar ve s›v›n›n
bileﬂimi gibi etmenler çok önemli. Performans art›rmada s›v› al›m›yla ilgili birçok araﬂt›rman›n oda¤›nda bu unsurlar
bulunuyor.
Yorgunlu¤u geciktirmek, performans›
art›rman›n bilinen en garantili yollar›ndan biri. Kreatin al›m› gibi beslenme
stratejileri, yorgunluk sürecinde kaslar›
adres gösteriyorlar. Ancak, kaslar›n yan›
s›ra yorgunlu¤un, merkezi sinir sistemiyle iliﬂkili oldu¤u da biliniyor. Yap›lan
araﬂt›rmalar, serotonin hidroksitriptamin
(5-HT) adl› sinyal ileticinin baﬂ ﬂüpheli oldu¤u üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. 5-HT düze-

B‹L‹M ve TEKN‹K 62 Eylül 2002

yi, baz› amino asitleri aktifleﬂtiren besinsel müdahalelerle de¤iﬂtirilebilir. Tritofan adl› bir amino asit, beyinde 5-HT’ye
dönüﬂebilir. Beyinde 5-HT düzeyinin
yüksek olmas›ysa, fiziksel ve zihinsel yorgunluk art›ﬂ› anlam›na gelebilir.

Oregon Projesi
Sporcular›n performanslar›n› art›rmaya yönelik çal›ﬂmalardan biri de Nike
firmas›n›n destekledi¤i Oregon Projesi.
Projenin özel bir amac› var: Uzun y›llard›r ABD’li sporcular›n maratonda uluslararas› baﬂar›lara imza atamamas›n›n
nedenlerini araﬂt›rmak ve bu durumu
ortadan kald›rmak.
Oregon Projesi için seçilen atletler,
geçti¤imiz sekiz ay› özel bir evde geçirdiler. Araﬂt›rmac›lar, yüksek irtifada
uyuman›n oksijen taﬂ›yan k›rm›z› kan
hücrelerinin yap›m›n› art›rd›¤›n› kan›tlam›ﬂlard›. Yüksek irtifada uyuyup, alçakta antrenman yapman›nsa, atletlerin
performans›n› art›rd›¤› ortaya ç›kar›lm›ﬂt›. Haz›rlanan bu "sahte yüksek" evde,
molekül filtreler yard›m›yla içerideki oksijen çekiliyor ve yaklaﬂ›k 4.000 m yükseklikteki seyreltik hava elde ediliyor.
Atletler, vücutlar›n›n kendilerini yüksek
irtifada sand›¤› bu evde, yemek yiyor, televizyon izliyor, uyuyor, ama antrenmanlar› deniz seviyesinde yap›yorlar.
Evde, atletler d›ﬂ›nda çok pahal› bir
baﬂka misafir daha var: 35.000 dolar de¤erinde, Ruslar taraf›ndan geliﬂtirilen
bir yaz›l›m program› yüklü olan dizüstü
bilgisayar›. Kalp at›ﬂlar›n› analiz eden
programdan, bu verilere dayanan tahmi-

ni bir çal›ﬂma program› almak amaçlan›yor. Atletin gö¤üs k›sm›na yerleﬂtirilen
elektrodlar sayesinde, dört dakika içinde
ekranda atletin o gün ne yo¤unlukta
antrenman yapmas› gerekti¤iyle ilgili bir
tahmin beliriyor. E¤er atletin aln›na da
bir elektrod ba¤lan›rsa, 15 dakika içinde
karaci¤er, böbrek ve sinir sistemini tarayarak genel sa¤l›k durumuyla ilgili bilgi
al›nabiliyor.
Oregon tak›m› için kullan›lan bir baﬂka yüksek teknoloji ayg›t› da, bacak gücünü art›ran titreﬂimli bir platformdan
ve kas y›rt›lmalar›n› onarabilen yüksek
oksijen bas›nçl› bir odadan oluﬂan sistem. Elektrikli ayg›tlarla dolu, hava yal›t›ml› proje evinde, 110.000 dolar de¤erinde hava seyreltici bulunuyor. Yatak
odalar›nda ve oturma odas›nda bulunan
pompalar, filtreler yard›m›yla istenmeyen oksijeni çekip, d›ﬂar› at›yor. Bu arada, karbondioksit filtreleri ve çeﬂitli al›c›lar da içerideki hava kar›ﬂ›m›n› sabit tutmak için çal›ﬂ›yorlar.
Projenin amac› belli; teknolojiden yararlanarak, birço¤u yüksek yerlerde do¤up antrenman yapan Afrikal› atletlerin
üstünlü¤üne son vermek. Projeyi baﬂlatanlar, "Bütün dünya her gün biraz daha h›zlan›rken, Amerikal› atletler yavaﬂl›yor" kayg›s›yla yola ç›km›ﬂlar.
Kazanma iste¤inin çok bask›n oldu¤u sporda, ola¤and›ﬂ› yöntemlere baﬂvurmak yeni bir olgu de¤il. Roma arenalar›nda dövüﬂen gladyatörler, güçlü olmak
için striknin (kargabüken özü) yerlermiﬂ. 19. yüzy›lda Avrupal› bisiklet sporcular›, eroin ve kokainin etkisine güveniyorlard›. 1920 Olimpiyatlar›’nda 100
m’de ﬂampiyon olan Charlie Paddock’sa,
sporcu içece¤i olarak beyaz ‹spanyol ﬂarab› ve çi¤ yumurtaya inand›¤›n› söylüyordu. 2. Dünya Savaﬂ›’n› izleyen y›llarda yap›lan araﬂt›rmalarsa aerobik egzersizler ve a¤›rl›k çal›ﬂman›n yararlar›n›
ortaya koyuyordu. Bilimle sporun el ele
yürüyüﬂü, 1968 Olimpiyatlar›’nda farkl›
bir boyut kazand›. Uluslararas› Olimpiyat Komitesi, atletler için ilaç testlerinden söz etmeye baﬂlad›. Kimi ilaçlar›n
performans› art›rmada etkili oldu¤u ileri
sürülüyor ve ilaç kullananlar›n bir ad›m
önde oldu¤unu ortaya ç›karmak amaçlan›yordu. Ayn› dönemlerde, 1500 m’de
dünya rekoru k›ran ABD’li Jim Ryun’›n
antrenman yöntemi tart›ﬂma konusu oldu. Ryun’›n bilimsel olarak s›nanamayan yöntemi, seyreltilmiﬂ havada koﬂmakt›. Ryun’a göre, bu sayede oksijeni

depolayabiliyor ve enerjiye çevirebiliyordu. Bu da ancak yüksek irtifada antrenman yapmakla mümkündü. Günümüzde
uzun mesafe atletleri de Ryun’›n keﬂfetti¤i bu yöntemi uyguluyorlar. Bu tür
yöntemleri göz önünde tutan ve kendisi
de eski bir atlet olan Alberto Salazar,
Oregon Projesi’nin kilit adlar›ndan biri.
Her ne kadar Olimpiyat Komitesi’nce
yasaklanan hiçbir uygulamaya yer verilmese de bu çal›ﬂma yönteminin ne kadar
dürüst oldu¤u da sorgulanm›yor de¤il.
Bu yöntemin dürüstlü¤ünden kuﬂku duyanlar, "Yüksekte yaﬂamad›¤› halde yüksekte yaﬂaman›n kimi avantajlar›na sahip olan bu atletler, ayn› zamanda alçakta çal›ﬂabiliyorlar. Ancak, gerçekten yüksekte yaﬂayan atletler, alçak yerlerde çal›ﬂma olana¤›na sahip de¤iller. Bu pek

adil de¤il ve s›n›r› nereye çizmek gerekti¤i belirsiz" diyorlar. Salazar ise, bunun
özel spor içeceklerinden ya da kalp monitörleri gibi di¤er yasal bilimsel avantajlardan pek de farkl› olmad›¤› görüﬂünde.
Günümüzde birçok yaz›l›m ve bilgisayar program›, sporcular›n performans›n›
art›rmada ve antrenman yöntemlerinin
belirlenmesinde kullan›l›yor. Bunlardan
biri de, 1980’ler ve 90’larda Rus bilima-

damlar› ve bilgisayar programc›lar›nca
geliﬂtirilen Omega Wave sistemi. Sistem,
bugüne de¤in birçok tak›m ve sporcu taraf›ndan kullan›ld›. Her y›l Thames nehrinde Oxford ile Cambridge Üniversiteleri’nin kürek tak›mlar› aras›ndaki k›ran
k›rana yap›lan yar›ﬂ, Omega Wave’i kulland›¤› y›l Oxford’un galibiyetiyle son
bulmuﬂtu. Ayr›ca, Amerikan futbolu tak›m› Miami Dolphins, Stanford kürek ta-

Siyah m› Beyaz m›?
.

Kimilerine göre, sporcular›n kulland›klar› yöntemler, teknik destekler ya da çal›ﬂma programlar› bir yere kadar etkili; as›l olan ›rksal özellikler.
Atletizmde erkekler 100 m yar›ﬂlar›, kronometre 10 saniyeyi göstermeden bitiyor art›k. Kazanan›n kim oldu¤unun pek de önemi yok; Carl
Lewis, Ben Johnson, Maurice Green, Ato Boldon,
Dwain Chambers… Kazanan hangisi olursa olsun,
ortak bir özellikte buluﬂuyorlar: Bu atletlerin hepsi de Afrika kökenli. Geçti¤imiz dört olimpiyatta
100 m finalini koﬂan 8 atlet de Afrika kökenliydi.
100 m ile 5.000 m aras›ndaki yar›ﬂlar›n birço¤unda birincilik kürsüsünde Afrika kökenli atletleri
görmek art›k al›ﬂ›lm›ﬂ bir durum.
Araﬂt›rmac›lar, bu atletlerin derilerinin rengiyle, baﬂar›lar› aras›nda nas›l bir ba¤lant› oldu¤unu bulmaya çal›ﬂ›yorlar. Gerçekte,
yaln›zca atletizmde de¤il, Amerikan furbolu ya da basketbol gibi spor dallar›nda da
benzer bir durum var. Bu spor dallar›ndaki oyuncular neredeyse % 80-90 oran›nda
Afrika kökenli. Bu durumu aç›klamak için
gösterilen geleneksel neden, toplumsal etkenler. Bu argümana göre, Afrika kökenliler spora yöneliyorlar çünkü, ›rkç›l›k onlar› di¤er iﬂkollar›ndan ve toplumsal etkinliklerden d›ﬂl›yor. Ayr›ca, d›ﬂlanmak ve
bast›r›lmak onlarda, beyazlara oranla daha çok kazanma h›rs› uyand›r›yor.
Elbette bu toplumsal gerçekli¤in d›ﬂ›nda, birtak›m baﬂka nedenler arayanlar da
var. Bunlardan biri, ABD’li gazeteci Jon
Entine. Entine’e göre, Afrika kökenlilerin
koﬂmaya ve z›plamaya do¤al bir yetenekleri var. Örne¤in, atletizmde uzun mesafe
ﬂampiyonlar›n›n çok büyük bir k›sm›n›n
Do¤u Afrika’dan, hatta Kenya’daki Kalenjin kabilesinden ç›kt›¤›n› söyleyen Entine,
Kalenjin atletlerinin beyazlara oranla daha
uzun bacaklara ve daha geniﬂ akci¤er kapasitesine sahip olmalar›na dikkat çekiyor. Yan› s›ra, kaslarda yavaﬂ seyiren lif

oran›n›n yüksek olmas› nedeniyle, daha çok oksijen kullanma yetene¤i gibi özellikleri oldu¤unu belirtiyor.
Bunun tersi olarak, Bat› Afrika kökenli olanlar, kal›n ve "göze çarpan" kaslar›yla, geniﬂ gö¤üs
kafesleri sayesinde basketbol, Amerikan futbolu
ya da k›sa mesafe koﬂular› gibi anaerobik aktivitelerde baﬂar›l›lar. Bu sporcular›n, vücutlar›ndaki
ya¤ oran› daha düﬂük, a¤›rl›k merkezleri yukar›da,
testosteron düzeyleri yüksek, kalçalar› dar ve h›zl› seyiren lif oranlar› fazla.
Bu teze karﬂ› ç›kanlar, Entine’in tezindeki en
büyük eksikli¤in ›rk ve nüfus farkl›l›¤› karmaﬂas›
oldu¤unu söylüyorlar. Baz› toplumlarda, kimi genlerin daha s›k görüldü¤ü ve bu nedenle bunlar›n

di¤er toplumlara oranla daha atletik ya da daha
yetenekli say›labilece¤i bir gerçek. Ancak, bilimadamlar› bunun "Afrika kökenliler koﬂmak için do¤ar" anlam›na gelemeyece¤ini söylüyorlar. Genetikçilerse, insanlar› derilerinin rengine ya da vücut
ﬂekillerine göre ay›rman›n d›ﬂ›nda, baﬂka kriterlere göre de ›rksal s›n›fland›rmalar yap›labilece¤ini
belirtiyorlar. Örne¤in, kan gruplar›, laktoz toleranslar›, orak hücreleri ya da di¤er kal›t›msal etmenler, yeni ›rk s›n›fland›rmalar›nda temel al›nabilir. Kal›t›msal olarak, bunlar›n hepsi ›rk belirlemede deri rengi kadar de¤erli kriterler say›l›yorlar.
Ancak Entine, kendi tezine uymayan kan›tlar›
yok say›yor. Bat› Afrika kökenli olup, Kuzey Amerika’da ya da Bat› Avrupa’da yaﬂayanlarla, Karaibler kökenli olanlar›n birçok spor dal›nda
baﬂar›l› olduklar› bir gerçek. Buna karﬂ›l›k,
bat› Afrika’da yaﬂayan Afrika kökenliler onlar kadar baﬂar›l› de¤il. Bu da, bask›n olan›n öncelikle kal›t›msal özellikler oldu¤u tezine ters düﬂüyor. ABD’de yap›lan araﬂt›rmalar, beyazlar ve Afrika kökenli ›rklar aras›ndaki kar›ﬂmalar nedeniyle, Afrika kökenli nüfusun % 30’unun "beyaz" genlerden
oluﬂtu¤unu ortaya koyuyor. Bir baﬂka deyiﬂle, Afrika kökenli ABD’li sporcular›n
genlerinin % 30’u "beyaz adam" geni. Bu
durumda teze göre, Afrika kökenli ABD’li
sporcular, Bat› Afrika’dakilere oranla daha
yeteneksiz olmal›. Ayr›ca, her ne kadar Entine Bat› Afrikal›lar’›n atlamada beyazlardan daha yetenekli oldu¤unu iddia etse de,
üç ad›m atlama, yüksek atlama, s›r›kla atlama ve uzun atlamada Afrika kökenliler
beyazlardan daha baﬂar›l› de¤iller. En az›ndan yar›ﬂmalarda elde edilen sonuçlar, öyle oldu¤unu gösteriyor. Spordaki baﬂar›yla,
deri rengi aras›nda bir ba¤lant› oldu¤una
inanmayanlar›n sordu¤u ilk soruysa "Siz
bugüne kadar Olimpiyat madalyas› kazanan
kaç Afrikal› pigme gördünüz?" oluyor.
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Sporcular›n performanslar›n› art›rmak için,
kimi kal›tsal özelliklerini de¤iﬂtirmeye yönelik
çal›ﬂmalar, birço¤umuzun düﬂündü¤ünden çok
daha h›zl› ilerliyor. Özellikle k›sa mesafe koﬂucular› (sprinter) ve bisikletçilerin kendilerine k›rm›z› kan hücrelerini art›ran hormon ﬂifresi taﬂ›yan
gen enjekte ettikleri yolundaki dedikodular her
geçen gün art›yor. Baz› gen terapisi araﬂt›rmac›lar› ve spor organizasyonlar›, 2008 Pekin (Beijing) Olimpiyatlar›’nda kal›t›msal özellikleri de¤iﬂikli¤e u¤rat›lm›ﬂ sporcular›n da madalya kürsüsüne ç›kabileceklerine inan›yorlar.
Kopenhag Kas Araﬂt›rma
Merkezi’nden moleküler biyolog
Peter Schjerling, e¤er böyle bir
"gen dopingi" uygulan›rsa, bunu
saptaman›n çok güç olaca¤›n›
söylüyor. Schjerling, yapay genlerin belki de birçok sa¤l›kl› sporcu
taraf›ndan kötüye kullan›laca¤›n›
da ekliyor. Performans art›rmay›
amaçlayan sporcular, kas yapan,
kan damarlar›n› geniﬂleten ﬂifreleri taﬂ›yan ya da oksijen taﬂ›yan
k›rm›z› kan hücresi say›s›n› art›ran eritroprotein (EPO) adl› hormonu bar›nd›ran genleri kullanma yolunu seçebilirler. ‹sveç ve
Avustralya’da yap›lan birçok araﬂt›rma, EPO’nun
dayan›kl›l›k gerektiren sporlarda performans› %
7-10 oran›n›nda art›rd›¤›n› kan›tl›yor. Yasal olmad›¤› halde EPO, özellikle bisiklet gibi birçok
spor dal›nda zaten kullan›l›yor.
Yapay genlerin vücuda sokulmas›n›n birçok
yolu var. En kolay›, DNA’y› do¤rudan kasa enjekte etmek. Ancak, daha etkili bir yol, virüs kullan›m› olmakla birlikte, hastadan al›nan de¤iﬂtirilmiﬂ hücreleri kullanmak gibi de¤iﬂik yöntemler de geliﬂtiriliyor. Bu yöntemlerin klinik uygu-

k›m› ve Phoenix Suns gibi Amerikan
Profesyonel Basketbol Ligi’nden (NBA)
birçok tak›m da bu teknolojiyi kulland›.
Peki, neden bu sisteme kurtar›c› gözüyle bak›lm›yor? Her ﬂeyden önce çok
masrafl›. Bir di¤er neden de bilimsel kan›t yoklu¤u. Nörologlar, söylendi¤i gibi
bir grafik ç›karan "omega dalgalar›"n›
hiç duymam›ﬂlar. Kalp-damar doktorlar›, kalp grafi¤indeki de¤iﬂikli¤in fizyolojik anormalliklerle gösterilebilece¤i sav›na kat›l›yorlar; ancak, bu bilgiyi antrenman plan›yla ba¤lant›land›rman›n
henüz taslak aﬂamas›nda oldu¤unu söylüyorlar. Oysa, daha ﬂimdiden piyasada
bu iﬂleve sahip oldu¤u iddia edilen birçok ayg›t var.
Oregon Projesi’nde kullan›lan bir
baﬂka araç da 3.000 dolar de¤erindeki
Dart Trainer adl› yaz›l›m program›. Saniyede 30 kare halinde video görüntüleri veren program, jimnastikçilerden, kaB‹L‹M ve TEKN‹K 64 Eylül 2002

lamas›n› ﬂimdilik engelleyen ﬂey, hangi dokunun
geni kabul etti¤inin denetiminin güç olmas›. Ancak, tek iste¤i yaln›zca k›sa sürede hormon düzeyini art›rmak olan bir sporcu için bu belirsizlik
pek de önem taﬂ›m›yor. Ne var ki, uzmanlar›n
de¤indi¤i önemli bir nokta var: Saptanma olas›l›¤› ne kadar azsa, sporcular›n sa¤l›klar›yla ilgili
riskler o kadar çoktur. Bugüne de¤in, EPO kullanan birçok bisikletçide göze çarpan ﬂey, k›rm›z› kan hücrelerinin sirkülasyonunun artmas›n›n
kan› yo¤unlaﬂt›rmas› sonucu, p›ht› ve felç riskinin de artmas› olmuﬂ. 1987’den beri 20 kadar
Avrupal› bisiklet sporcusunun ölümünde birinci ﬂüpheli olarak EPO
görülüyor.
hGH ise, EPO’dan farkl› olarak
kas yap›m›na yard›mc› olan bir steroid benzeri. 1996 Atlanta Olimpiyatlar› kimi atletlerce "hGH Oyunlar›" olarak adland›r›lm›ﬂt›; çünkü,
çok k›sa bir süre içinde hGH kullan›m› ola¤anüstü yayg›nlaﬂm›ﬂt›. O
tarihlerde Letonyal› bir ﬂirket, kadavralardan elde etti¤i hGH’yi ürün
haline getirip satmaya baﬂlam›ﬂt›.
1998’deyse, Çinli bir yüzücü termosuna saklad›¤› 13 paket hGH ile
havaal›n›nda yakaland›. ‹ki y›l sonra Oslo’da iki Litvanyal›’n›n 3.000 hGH ampulünü karaborsada satmaya çal›ﬂ›rken yakalanmalar›, hGH’nin kullan›m›n›n hangi boyuta ulaﬂt›¤›n›n
kan›t› oldu.
EPO ve hGH’nin testlerle saptanamamas›n›n
çeﬂitli nedenleri var. En önemli neden, her ikisinin de vücutta do¤al olarak bulunan peptid hormonlar› olmas›. Bu nedenle, biyolojik "iﬂaret"lerin bir kombinasyonunu gösteren indeks testleri
geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yor.

yakç›lara, basketbolculara kadar birçok
daldan sporculara tekniklerini geliﬂtirmede yard›mc› olmak üzere tasarlanm›ﬂ.
Program, ilk olarak 2002 K›ﬂ Olimpiyatlar›’nda yap›lan televizyon yay›nlar›nda
sporcular›n hareketlerinin anl›k aral›klarla gösterilmesiyle kendini tan›tt›. Kayakç›lara çok yard›mc› olan program›n,
uzun mesafe koﬂucular›na da yard›m›n›n dokunabilece¤i projede öngörülüyor.
Projenin teknik donan›m› aras›nda
bulunan en ilgi çekici ayg›tlardan biri de
titreﬂim platformu. Nemes adl› mekanik
sinir uyar›c›, tutunmak için iç içe geçerek uzay›p k›salabilen bir gidon ve de¤iﬂken derece kolundan oluﬂuyor. Makinede çal›ﬂmak için atletler, motorlu platformun üzerinde duruyorlar. Platform 1
dakikal›k aral›klarla, yaln›zca bacaklarda bir parça kar›ncalanma d›ﬂ›nda hissedilmeyecek derecede küçük hareketler-

le, aﬂa¤› yukar› 4 mm sallan›yor. Bu çal›ﬂmalar, European Journal of Applied
Physiology (Avrupa Uygulamal› Fizyoloji
Dergisi) gibi dergilerde yay›mland›. Yay›mlanan makalede, titreﬂim çal›ﬂmas›na
kat›lan sporcular›n belirgin biçimde güç
kazand›klar› belirtiliyor. Avusturyal› ünlü
kayakç› Hermann Maier taraf›ndan kullan›lan Nemes, beyinden kaslara giden
elektri¤i art›r›yor ve genellikle uyumakta
olan kas liflerini harekete geçirerek güç
topluyor. Ayr›ca, beyin de, bir sonraki fiziksel etkinlikte daha çok elektrik göndermeyi ö¤renmiﬂ oluyor. Seçkin atletlerle yürütülen çal›ﬂmada, atletlerin dikey
s›çramalar›n›n 12,7 cm kadar geliﬂti¤i
gözlenmiﬂ. Oregon Projesi’nde, tak›m›n
antrenörü Salazar, s›çrama yetene¤inin
uzun mesafe koﬂullar›nda uzun ad›mlar
atmaya yard›mc› olaca¤› görüﬂünde oldu¤undan Nemes’den yararlan›l›yor. Salazar’›n hesab›na göre, 1 saniyede kat edilen mesafede elde edilen % 1’lik kazanç,
atlete maraton koﬂusunda tam 80 saniye
sa¤l›yor.
Tüm bu teknolojik donan›ma karﬂ›n,
Oregon Projesi’ne bilimsel katk›da bulunmak isteyenler bile, teknolojinin en büyük etkisinin psikolojik oldu¤una inan›yor. Proje için 2004 Olimpiyatlar›’na giden yol aç›k. Tak›m, bu yaz yar›ﬂmalara
kat›lacak. 2003 ilkbahar›nda, tak›m olarak girilecek 10 km yar›ﬂ›n› 27:40’›n alt›nda bir dereceyle bitirmek hedefleniyor.
E¤er Oregon Projesi atletleri ilk maratonlar›nda kayda de¤er bir performans gösterirlerse, 2004’teki Atina Olimpiyat Oyunlar›’nda bütün gözler onlara çevrilecek.
Tak›m Yunanistan’da madalya kazan›rsa,
Oregon Projesi bir deha ürünü olarak kabul edilecek ve belki de tüm dünyada projede kullan›lan yöntemler benimsenecek.
Herkesin gözü 2004 Atina Olimpiyatlar›’na çevrilmiﬂ durumda. Afrika kökenliler, teknolojiye inananlar, beslenmeye
a¤›rl›k verenler ya da genetik mücizelere
güvenenler... Hangisinin di¤erlerine üstün gelece¤i ﬂimdilik belirsiz. Kesin olan
tek ﬂey, rekor k›rman›n her geçen gün
zorlaﬂt›¤› ve bu nedenle sporla bilimin el
ele çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›.
Elif Y›lmaz
Kaynaklar
Adam D., “Gene Therapy May Be Up to Speed For Cheats at 2008 Olympics” Nature, 6 Ocak 2001
Malik K., “Sporting Colours” Nature, 14 Eylül 2000
Tilin A., “The Post-Human Race” Wired, A¤ustos 2002
Zorpette G., “All Doped Up and Going for the Gold” Scientific American,
21 May›s 2000
www.biomedcentral.com/1471-8219/1/2 McConnel “Extending the Limits of Human Performance”
www.olympic.org/uk/news/publications/press_uk.asp?release=288

