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A¤r›ya ‘Ac›l›’ Çözüm
Diﬂçide uyuﬂmuﬂ a¤z›n›zdan akan salyalar, ç›kt›¤›n›zda da gülmemeye özen
göstererek gizlemeye çal›ﬂt›¤›n›z çarp›lm›ﬂ a¤z›n›z, a¤z›n›z›n içinde bir zamanlar diliniz olarak bildi¤iniz, yar› var yar›
yok bir ﬂekilsiz cisim... Tüm bu tuhaf
duyumlar›n sorumlusu, diﬂçinin a¤z›n›za uygulam›ﬂ oldu¤u “lokal anestezik”,
yani bölgesel uyuﬂturucu madde. Bunlar›n ço¤unun iﬂleyiﬂi, sinir hücrelerindeki sodyum kanallar›n› kapamak biçiminde. Bu kanallar, hücre yüzeyinde yer
alan ve iyonlar›n hücre içine geçmesine
izin veren delikler. Sinir hücrelerinin
birbirleriyle iletiﬂim kurmada kulland›klar› elektrik uyar›lar›n› sa¤layan, bu
iyon geçiﬂi. Ne var ki sodyum kanallar›n›n kapanmas›, yaln›zca a¤r›yla ilgili sinir liflerini de¤il, dokunma duyusu ve
hareketle ilgili olanlar›n› da bask›l›yor.
‹ﬂte size a¤z›n›zdan akan o salyalar›n,

çarp›lm›ﬂ a¤z›n›z›n gerekçesi… ABD’deki Harvard T›p Okulu’ndan bir araﬂt›rma grubu, bu nedenlerle yaln›zca a¤r›yla ilgili sinir hücrelerini hedef alabilecek bir a¤r› kesme yöntemi aray›ﬂ› içinde. Araﬂt›rmac›lar›n son çal›ﬂmalar›nda
ele ald›klar› “kapsaisin” maddesiyse, ac›
bibere ac›s›n› veren bileﬂik olmas› bak›m›ndan, asl›nda hiç de uygun bir aday
gibi görünmese bile, eklem sertli¤i ve
a¤r›lar› için üretilen baz› merhemlerin
bileﬂiminde bir süredir yer al›yor.
A¤r›ya duyarl› sinir hücrelerinin yüzeyindeki “TRPV-1 kanallar›”na ba¤lan›p
onlar› açan ve iyonlar›n içeri boﬂalmas›na (yani sinir iletimine) izin veren kapsain, bu aç›dan anestezik maddelere z›t
etki yap›yor gibi görünse de, araﬂt›rmac›lar, aç›lan deli¤in normalden çok daha geniﬂ oldu¤unu farkediyorlar. Hatta
o kadar geniﬂ ki, baﬂka bir maddenin;
bu durumda bir anestezik maddenin de
geçmesine izin verecek ölçüde! Bu fikri
s›namak için kulland›klar› bir lokal
anestezik olan QX-314 de, benzerleri gibi sodyum kanallar›n› kapama özelli¤ine sahip; ancak yaln›zca hücrenin içine
girmesi koﬂuluyla; ki, bunu da tek baﬂ›na yapam›yor. Araﬂt›rmac›lar, farelerde
tek baﬂ›na uygulanan QX-314’ün a¤r›
detmeyle ilgili beyin a¤lar›n›n uykuya geçmeden
hemen önce ‘kapat›lmas›’ olabilir.
Ayn› ﬂeyin, anestezi verilen hastalar
uyumaya baﬂlamak üzereyken de
gerçekleﬂti¤i, daha önce gösterilmiﬂ.
Cambridge Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›, farkl› düzeylerde uykululuk
hali oluﬂturabilen propofol adl› anestezik madde etkisi alt›ndaki 12 gönüllüye çeﬂitli konuﬂma kay›tlar› ve baﬂka
sesler de dinleterek, beyin etkinliklerini
iﬂlevsel manyetik rezonans görüntüleme tekni¤iyle (fMRI) izlemiﬂler. Gönüllülerin beyinlerinin, di¤er seslerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda konuﬂmalara karﬂ› daha duyarl› oldu¤unu belirleyen araﬂt›rmac›lar, bu durumun, konuﬂulan söz-

Bir Varm›ﬂ
Bir Yokmuﬂ...
Bir Bakm›ﬂ ki
Bellek Kapanm›ﬂ
Çoçu¤una uyumadan masal anlatanlar
iyi bilir; ertesi sabah yar›s› uçmuﬂ gitmiﬂtir akl›ndan: “Sonunda ne oldu? Pinokyo piﬂman olup Gepetto’ya geri
döndü mü?” Oysa bir gece önce Pinokyo’nun sonunu anlat›rken, gözlerinin
yar› aç›k halde oldu¤undan eminsiniz.
Baﬂlang›çtaki tilkiyle kediyi hat›rlar da
sonlardaki balinay› neden hat›rlamaz?
Nedeni, ‹ngiliz araﬂt›rmac›lara göre konuﬂmay› alg›lama ve bir an› olarak kay-
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dindirmedeki yetersizli¤ini saptad›ktan
sonra, ayn› maddeyi farelere yeniden,
ama bu sefer hemen ard›ndan kapsain
de vererek, bu ikilinin birlikte oldukça
etkili oldu¤unu görmüﬂler. Henüz insanlardaki etkisi kan›tlanmam›ﬂ olsa da
bu yeni yaklaﬂ›m›n, uygulanabilir olmas› durumunda çok yararl› olabilece¤i
düﬂünülüyor; özellikle a¤r›n›n, kiﬂiye
uyuﬂma bedeli ödetmeden dindirilmesi
isteniyorsa. Akla ilk gelen örnek, do¤um. Bir de tabii, diﬂçi koltu¤u!
ScienceNow Daily News, 3 Ekim 2007

cükleri hâlâ tan›yabildiklerinin bir göstergesi oldu¤unu söylüyorlar. Ancak
birden fazla anlam› olan sözcüklerin
çözümlenmesi gibi daha ‘ince’ iﬂlerde,
ayr›ca konuﬂman›n belle¤e kaydedilmesinde devreye giren bölgelerin oldukça
sönük kald›¤› farkedilmiﬂ. Bu, üniversite ekibine göre uyku çökmeye baﬂlad›¤›nda beynin, konuﬂma alg›lamas›n›n
daha üst düzey unsurlar›n› basitçe kapat›verdi¤i ve uyumadan hemen önce
söylenenleri hat›rlamay› güçleﬂtirdi¤i
anlam›na geliyor olabilir.
Elbette araﬂt›rmac›lar›n tek kayg›s›, masallar›n kaybolan sonlar› de¤il. Ameliyat öncesi anestezi uygulamalar› sonucunda hastalar ne ölçüde uyuyor? Biliﬂsel durumlar› bu arada nas›l? Bilinçleri
asgari düzeyde ya da bitkisel hayatta
olan hastalar›n biliﬂsel deneyimlerinin
(varsa) derecesini ölçmek mümkün
mü? Bu tür çal›ﬂmalar›n, yan›tlanmas›nda yard›mc› olaca¤› düﬂünülen as›l
sorular bunlar.
Nature News Online, 8 Ekim 2007
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