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Garuneko aktibitate zelula-
rrak sostengu energetiko 
handia behar du. Etengabe 
sortu behar dute energia 
neuronen mitokondrioek. 
Baina kannabinoideek  
—gure gorputzak sortuta-
koek zein Cannabis landa-
reak sortutakoek— zuze-
nean prozesu hori inhibitzen 
dute, eta ondorioa nabaria 
da garunean: amnesia. 

Kannabinoideek neurone-
tako mintz-hartzaile batzuk 
inhibitzen dituzte, baina 
orain arte uste zuten neuro-
nen mintz plasmatikoan  
bakarrik eragiten zutela. 
Oraingoan, ordea, mitokon-
drioetako mintzetan ere  
eragiten dutela ikusi dute. 
Ondorioz, mitokondrioetako 
energia-sorrera blokeatzea 
lortzen dute, eta neuroneta-
ko energia-galera horrek 
nahikoa neurotransmisore 

ez sortzea eragiten du. Si-
napsia ez da behar bezala 
ematen.

Nature aldizkariak  
argitaratu du ikerketa berria, 
EHUko Neurozientziak Saile-
ko ikertzaileek Frantziako 
ikertzaile batzuekin  
elkarlanean egindakoa. “Mi-
tokondrioen funtzionamen-
du okerrak ondorio larriak 
izan ditzake garunean. Adi-
bidez, disfuntzio mitokon-
drial kronikoak neuroende-
kapeneko gaitzen sorreran 
eragiten du, alzheimerrean, 
iktusean edo zahartzeari lo-
tutako gaitzetan”, adierazi  
du Pedro Grandes ikerketa-
taldearen buruak. “Baina 
orain arte ezezaguna zen  
arnasketa zelularen murriz-
ketak garunaren goi mailako 
funtzioetan ere eragina  
bazuenik, esaterako  
memorian”. 

Kannabinoideen eratorriek 
terapiarako aukera asko 
ematen dute, baina haien 
erabilera mugatua izan da, 
dituzten albo-ondorioenga-
tik; tartean, aipatutako me-
moriaren galera. Hemendik 

aurrera halako botikak disei-
natzerakoan mitokondrioe-
tako energia-galera hori ete-
tea izan beharko dute 
helburu.•

Kannabinoideek  
neuronen energia-galera 
eragiten dute

Paleontologiarako baliabide berria aur-
keztu dute: fosiletatik DNA beharrean, 
proteinak erauzi eta identi�katzea. 
Izan ere, antzinako fosiletatik kolage-
noa erauztea lortu dute, hezurretan 
ohikoa den proteina bat, eta masa-es-
pektroskopiaz kolagenoaren aminoazi-
doen sekuentzia analizatu. Paleopro-
teomika teknika jaioberria den arren, 
adituek ilusioz esan dute antzinako 
proteinen analisiak aukera asko ireki 
ditzakeela etorkizun hurbilean. 

Frantziako Grotte du Renne kobazu-
loan erabili dute oraingoz. Kobazulo 
horrek neandertalen eta gizaki moder-
noen arteko trantsizioa ulertzeko in-
formazio garrantzitsua du. Europan bi 
espezieak bizi ziren garaiko industria 
litiko baten arrastoak ditu: erreminten 
ondoan animalien hortzekin, hezurre-
kin eta maskorrekin egindako bitxi ar-

tistikoak azaldu ziren, eta haien on-
doan, identi�katu ezin ziren giza hortz 
txiki batzuk.

Mende erdia pasa da apaingarri artis-
tikoak aurkitu zituztenetik, baina ez-
baida handia zegoen: Homo sapiensek 
egindako bitxiak zirela iradoki zuten 
ikertzaileek, neandertalek adierazpen 

sinbolikorako gaitasunik ez zutela si-
netsita. Azkenean, neandertalek egini-
koak direla frogatu du paleoproteomi-
kak. Badirudi, hortaz, neandertalek 
haien burua apaintzeko bitxi artisti-
koak egiten zituztela, oraindik ere iker-
tzaile batzuek gaitasun kognitibo hori 
onartu nahi ez badiete ere. •

Paleoproteomikaren aukera berriak
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Kannabinoideen eragina neuronen arteko sinapsian. Kannabinoiderik gabeko 
egoeran, neurotransmisoreen ohiko sorrera gertatzen da neuronetan (ezk.); 
kannabinoideen presentzian, mitokondrioetako CB1 hartzaileak blokeatu eta 
energia-galera eragiten dutenez, neurotransmisoreen sorrera asko murrizten da 
(erdian); azkenik, CB1 hartzailea mutantea den kasuetan (ikerketarako sortuak), 
kannabinoideek ezin dute mitokondrioetako hartzailea blokeatu, ez baita 
mitokondrioetan azaltzen, eta sinapsia normal gertatzen da (esk).  
ARG.: IZASKUN ELEZGARAI, EHU.
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