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SÃNÃTATE

Ceasul biologic ne vegheazã sãnãtatea

Medicamentele care modificã „ceasul biologic” din creier ar putea fi o soluþie
împotriva obezitãþii, a diabetului ºi a
nivelului ridicat de colesterol, relevã un
studiu realizat recent la la Scripps
Research Institute. Cercetãtorii au folosit
douã molecule sintetice pentru a modifica
activitatea genelor care controleazã funcþiile „ceasului biologic”, care reglementeazã la rândul sãu funcþiile corpului.
Atunci când moleculele sintetice au fost
administrate unor ºoareci de laborator
obezi, s-a observat o scãdere a nivelului de
colesterol (cu 47%) ºi de grãsime (cu 12%)
din corp, deºi animalele beneficiau de o
dietã bogatã în grãsimi ºi zahãr. Câteva
gene din ficat responsabile cu metabolismul au fost la rândul lor influenþate, rezultatul fiind cã ºoarecii erau mult mai eficienþi în a consuma energia, deºi nu
depuneau mai mult efort, ci dimpotrivã,
fãceau cu 15% mai puþine miºcãri. ªi
oamenii de ºtiinþã de la Universitatea Yale

au fãcut o descoperire importantã: ceasul
biologic al fiecãruia controleazã nivelul
unei proteine esenþiale pentru funcþionarea
corectã a sistemului nostru imunitar.
Studiul efectuat pe ºoareci de laborator a
arãtat cã nivelul proteinei TLR-9 în organism este influenþat de ceasul biologic,
fluctuând de-a lungul zilei. Atunci când
nivelul proteinei în corp era unul ridicat,
sistemul imunitar reacþiona mai bine la
infecþii ºi la vaccinãri. Proteina TLR-9 este
implicatã în detectarea agenþilor patogeni.
Principiul descoperit de cercetãtorii de la
Yale se aplicã ºi oamenilor. De aceea,
atunci când ceasul biologic este dereglat,
suntem mai predispuºi la a ne îmbolnãvi.
Profesorul Erol Fikrig a comentat astfel
rezultatele studiului:„Oamenii ºtiu intuitiv
cã atunci când le este dereglat somnul au
ºanse mai mari sã se îmbolnãveascã. Acum
am înþeles de ce se întâmplã acest lucru”.
El a adãugat cã adesea ceasul biologic
uman este dereglat din cauza zgomotului ºi

a expunerii prelungite la lumina artificialã
(îndeosebi cea albastrã, emisã de ecranele
aparaturii electrice din casã).
Cum este însã programat ”orologiul nostru
interior”? Se pare cã anotimpul în care ne
naºtem are o influenþã decisivã asupra
acestuia, potrivit unui studiu realizat de
cercetãtorii de la Universitatea Vanderbilt.
E vorba de durata expunerii la luminã în
perioada neonatalã, care îºi pune amprenta
pe ritmul biologic. Astfel, copiii nãscuþi în
lunile de iarnã sunt mai predispuºi la
dereglãri precum depresia, tulburarea
bipolarã ºi schizofrenia. Iar ºoarecii de
laborator veniþi pe lume în anotimpul rece
manifestau o consistentã încetinire a
perioadei lor de activitate diurnã, independent de faptul cã, dupã “înþãrcare”,
erau þinuþi într-un mediu cu un ciclu de
luminã de iarnã, sau erau duºi într-unul cu
ciclu estival. Cu alte cuvinte, ceasul biologic ne e dat cu o reglare pe viaþã, pe care
o putem influenþa foarte puþin.
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