
spermizidak erabili-
ta infekzio batzuk
izateko arriskua
handiagoa dela dio-

te duela gutxi 1.200
emakume gazterengan
ikerketa egin duten
zientzilariek. Sexu ha-
rremanetan gizonezko-
ek preserbatiboekin ba-
tera monoxinol 9 es-
permizida erabili badu-
te, emakumeengan Es-
cherichia coli-ren bidez-
ko zistitis akutua izate-
ko arriskua hiru aldiz
handiagoa da. 
Sexu bidez transmiti-
tzen diren gaitzen pre-
bentzioan (HIESaren
prebentzioan adibidez)
antisorgailu horiek uga-
ri erabiltzen direnez ge-
ro, kontuan hartzekoa
da eragiten duten in-
fekzio-arriskua ere.

ropikoko ur geza-
tako arrain-mota
bat diabetikoentzat
emaile izan daiteke

etorkizunean. Kanada-
ko zientzilari batzuk ti-
lapia izeneko arraina
genetikoki manipulatu
nahi dute, ondoren ze-
lulak gaixoen pankrea-
sean transplantatzeko.
Urteetan zehar diabe-
tea sendatzeko formu-
lak bilatzen dihardute

zientzilariek. Diabeti-
koek gaixo duten Lan-
gerhans-en irla nola
transplantatu izan da
erronka nagusia; orain
arte, transplanteak egi-
tean gaixoek droga in-
munosupresoreak har-
tu behar izaten zituz-
ten, baina droga hauek
beste gaixotasunak sor
ditzakete (infekzioak,
minbizia...).
Arazoa konpontzeko
zientzilariek animaliak
emaile bihurtzea pen-
tsatu dute. Emailerik
onena, teorian behin-
tzat, txerria da, baina
transplante bakar bat
egiteko txerri asko
behar dira. 10.000 dia-
betiko sendatzeko urte-
ro milioi bat txerri be-
har dira eta animalia
hauek denbora luzez
egoera berezietan zain-
du behar dira. Honek
guztiak kostuak izugarri
igotzen ditu.
Kanadako zientzilari ba-
tzuk tilapia arrainarekin
egin dute proba. Arrain
honek bi pankreas ditu
eta bietako batean zelu-
lak isola daitezke. Era-

gozpen bat aurkitu dute
hala ere: arrainaren in-
tsulinak eta gizakiarenak
17 aminoazido desber-
din dituzte (txerriare-
nak, gizakiarenarekin
alderatuz, bat baino ez
du desberdina). Hau
konpontzeko zientzila-
riek giza intsulina txer-
tatu dute arrainaren
arrautzetan. 

rain dela 130 mi-
lioi urteko anba-
rreko mikroorga-
nismoetatik ate-

ratako antibiotiko bat
medikuntzarako inte-
resgarria dela ikusi du-
te. Izan ere, farmazieta-
ko ohizko antibiotikoe-
kiko erresistentzia du-
ten estafilokokoen kon-
tra eraginkorra da. Ikusi
beharra dago organis-
moarentzat toxikoa
den eta behar adina
kantitate ateratzerik
dagoen.

ientzilari aleman
batzuek egin duten
azterketaren ara-
bera, telefono higi-

korra ondoan duela lo
dagoenak denbora gu-
txiagoan amets egiten
du. Fenomeno hori,
diotenez, aparatuak in-
guran sortzen duen
eremu elektromagneti-
koa dela eta gertatzen
da.

meak futbolean
gehiegi ibiltzea ez
da komeni. Aste-
an hamar ordu

baino gehiago futbolean
aritzen direnek izan
ere, askotan barikoze-
lea izaten dute, hau da,
kordoi espermatikoko
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Tropikoko ur gezatan bizi den tilapia izeneko arraina
genetikoki manipulatu nahi dute, ondoren zelulak
diabetikoen pankreasean transplantatzeko.

Mediku italiar batzuk diotenez,
umeak ez du futboleak gehiegi ibili
behar. Ondorio kaltegarriak sortze
omen ditu.



benetako barize-dila-
tazioa. Gainera ezke-
rreko barrabila eskui-
nekoa baino % 10 txi-
kiagoa izaten dute.
Ondorio hauetara hel-
du diren mediku italia-
rrek diotenez, futbola
ugalmenaren aurkakoa
izan daiteke.

ugu izeneko arrai-
na, oso estimatua
da Japoniako jate-
txeetan, baina per-

tsona hil egin dezake
gaizki prestatuta zerbi-
tzatzen bada. Gaur
egun ordea, farmaziara-
ko ikerketa-laborate-
gietan ere erabiltzen
dute. Gizakiaren geno-
maren antzekoa du al-
derdi batzuetan eta
Bretainia Handiko Wel-

come etxea ari da iker-
tzen Alzheimerren gai-
tzari buruzko lanetan
aurrerapenak egin dai-
tezkeelakoan.

ltzera dutenei kal-
terik ez die egiten
piperminak. Gai-
nera piperminak

edozein motatako min
eta inflamazioak bare-
tzeko onak dira. Kapsi-
zina izeneko substantzia
dute eta honek P subs-
tantzia deitutakoaren
produkzioa bultzatzen
du. P substantziaren
eginkizuna minaren sei-
naleak nerbio-sistema
guztira banatzea da.
Kapsizinak zelulek du-
ten P erreserba agor-
tuarazi egiten du eta
nerbio-sistemari senti-

kortasuna galarazten
dio. Kapsizinazko kre-
mak artrosiaren eta
orbainetako oinazeen
kontra erabiltzen dira.

rantziako INSERM
erakundeko zientzi-
lariek kolezistozi-
neina degradatzen

duen entzima identifika-
tu dute, eta kolezistozi-
neina da, hain zuzen
ere, apetitua kontrola-
tzen duen molekula.
Jaten ari den bitartean
neuronek jariatzen du-
ten entzima hau bolu-
miaren kontrako trata-
mendu terapeutikoan
funtsezkoa izan daiteke.
Dena den, entzima in-
jektatu ondoren pepti-
dasa izeneko beste en-
tzima batzuek desakti-
batu egiten dituzte.
Jean-Charles Schwartz
irakaslearen eta bere
taldearen ahalegina
orain tripeptidil pepti-
dasa II desaktibazio ho-
rren eragilea dela iden-
tifikatzea da. Entzima
hori inhibitzeko mole-
kula (butabindidoa) sin-
tetizatu dute. Arratoiei
ahotik hartuarazi diete
molekula hori eta lortu-
tako emaitzak itxaro-
pentsuak dira.

makumeek gizonez-
koek baino gehiago
sentitzen dute mi-
na. Ondorio horre-

tara heldu da Kalifor-
niako San Frantziskoko
Unibertsitateko John
Levine medikua, morfi-
naren familiako analge-
siko berri bat aztertuta.
Lankide batek iradoki

zionez, emaitzetan era-
gina izan zezakeen gai-
xo-taldeko gehienak
emakumeak izateak.
Levine asko harritu zen,
baina lotura garbia aur-
kitu du pazienteen se-
xuaren eta oinazeareki-
ko duten erreakzioaren
artean. Emakumeek
oinaze handiagoa senti-
tzen dute, baina analge-
sikoek mina errazago
eta denbora gehiagora-
ko kentzen die. Dife-
rentzia horren arrazoi
fisiologikoa zein den ez
dakite oraindik.
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Emakumeek gizonezkoek baino gehiago
sentitzen dute mina. Ondorio horretara
heldu da Kaliforniako San Frantziskoko
Unibertsitateko John Levine medikua.

Fugu izeneko arraina oso estimatua da Japoniako
jatetxeetan. Gaur egun ordea, ez da horretara
bakarrik mugatzen, farmaziarako ikerketa-
-laborategietan ere erabiltzen dute.

Piperminak edozein motatako
min eta inflamazioak baretzeko

onak dira.


