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B‹L‹M VE TEKN

Beyin
Sinirbilim
‹ﬂtah Denetimiyle ‹lgili
Beyin Bölgeleri Ortaya
Ç›kar›ld›
Yeme iste¤i, çok iyi biliyoruz ki her
zaman açl›k duygusuna paralel
gitmiyor; bu nedenle de obezlik ve
nedenlerine odaklanan çal›ﬂmalar
birden fazla alan› kapsamakta.
University College (Londra)
araﬂt›rmac›lar› taraf›ndan yap›lan yeni
bir çal›ﬂmaysa beyinde yeme miktar›n›
etkileyen ‘devre’nin elemanlar›n›, beyin
görüntüleme tekniklerinin yard›m›yla
ortaya koyuyor. Sonuçlar, belki de
obezli¤e çare aray›ﬂlar›nda yeni kap›lar
açabilecek.
Yemeyle al›nan kalori miktar›yla
orant›l› olarak ba¤›rsaktan kana
sal›nan “peptid YY” (PYY)

Hayata Pembe
Beyinlerle Bakmak
“Kötü ﬂeyler baﬂkalar›na olur.” Ya da
biz böyle düﬂünmeyi seçeriz. Fark›nda
olal›m ya da olmayal›m, ço¤umuz kalp
krizi geçirme ya da iﬂten at›lma gibi
olumsuz durumlar›, akl›m›za geldi¤i an
bir ﬂekilde savuﬂturur (“nas›lsa bana
olmaz”), ama iﬂ denize bakan manzaral›
bir ev ya da büyük bir ressam olma
hayaline gelince gözlerimiz uzaklara
dalar gider; gerçekleﬂece¤ine inanc›m›z
öylesine güçlüdür ki... ‹ﬂte New York
Üniversitesi’nden Elizabeth Phelps ve

Rostral anterior
cingulate cortex
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hormonunun güçlü bir iﬂtah
bask›lay›c›s› oldu¤u, ekibin daha
önceki çal›ﬂmalar›yla gösterilmiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, bu sefer de PYY’nin
beyni nas›l etkiledi¤ini incelemek için
iﬂlevsel manyetik rezonans (fMRI)
görüntüleme tekni¤inden
yararlanm›ﬂlar. Sonuçlar›n
vurgulad›¤› iki beyin
bölgesinden biri olan
“hipotalamus”,
metabolizman›n
kontrolünde çok
önemli oldu¤u zaten
bilinen bir merkez.
Araﬂt›rmac›lar› as›l ﬂaﬂ›rtan
bölgeyse, beynin ön (frontal)
lobunda bulunan “orbitofrontal
korteks” olmuﬂ. Buras›, beynin
ödüllendirme ve haz duyumlar›yla
iliﬂkili bölgelerinden biri. Sonuçlar›
daha da ilginç hale getiren, bu iki
bölgedeki etkinlik de¤iﬂimleriyle,
çal›ﬂmaya kat›lan gönüllülerin ne kadar
yiyeceklerinin do¤ru bir biçimde
önceden saptanabilmesi. ﬁu s›ralarda,
PYY hormonu içeren bir burun spreyi,
ekibi de asl›nda ço¤u insanda var olan
(tabii yaln›zca bu anlamda) bu “iyi
taraf›ndan bakma” e¤iliminde rol
oynuyor olabilecek iki beyin bölgesinin
varl›¤›na dikkat çekiyorlar.
‹ﬂlevsel manyetik rezonans (fMRI)
görüntüleme tekni¤inin kullan›ld›¤›
çal›ﬂmada, hem olumlu (ödül kazanmak
gibi) hem de olumsuz (sevgiliden
ayr›lmak gibi) yönde hayal kurmalar›
istenen 15 gönüllünün beyin
etkinlikleri izlenmiﬂ. Gönüllülerin ço¤u,
ileriye yönelik iyimser düﬂünceleri
güçlü biçimde canland›rd›klar›n›,
üstelik bunlar› olumsuz düﬂüncelere
k›yasla çok daha yak›n gelecekte

Amigdala

iﬂtah denetimi aç›s›ndan denenme
aﬂamas›nda. Ancak araﬂt›rmac›lar kilo
denetiminin, kalori saymaktan çok
daha karmaﬂ›k bir süreç oldu¤unu
hat›rlat›yorlar; özellikle de açl›k-tokluk
alg›lamas›, duygusal yaklaﬂ›m vb gibi
etkenler aç›s›ndan.
BBC News Online, 15 Ekim 2007
NewScientist.com News Service, 15 Ekim 2007

gerçekleﬂecekmiﬂ gibi hissettiklerini
söylemiﬂ. Araﬂt›rmac›lar, al›nan fMRI
görüntülerinin, beyinde bu olumlu
beklentilerin nas›l oluﬂturuldu¤uyla
ilgili ipuçlar› verdi¤ini söylüyorlar.
Buna göre, gelece¤e iliﬂkin olumsuz
düﬂüncelerin eﬂli¤inde etkinli¤i düﬂen
ve beyindeki “limbik sistem”e ait iki
beyin yap›s› var; biri, duygu denetim
merkezi say›lan “amigdala”, di¤eri de
benzer iﬂlevli “rACC” (rostral anterior
cingulate cortex). Limbik sistemse,
bütün memeliler için ortak olup
evrimsel aç›dan ‘ilkel’ say›lan ve koku,
duygular, içgüdüler, davran›ﬂ ve
birtak›m istemsiz iﬂlevlerde rol
oynayan, birbirleriyle ba¤lant›l› derin
beyin yap›lar›n› kapsayan bir a¤. ‹ki
bölge de duygular›n düzenlenmesinde
önemli rol üstlendikleri için, olumsuz
düﬂüncelerle ‘tembelleﬂmeleri’,
araﬂt›rmac›lara göre duygunun keskin
biçimde yaﬂanmas›n› engelliyor olabilir.
Savlar›n› güçlendirici bir durum,
depresyon hastalar›nda bu iki bölgenin
iﬂlevlerinde bozukluk saptanm›ﬂ olmas›.
ScienceNow Daily News, 24 Ekim 2007

