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lzheimer-en gai-
xotasuna duten
pazienteek gaixo-
tasuna beren bai-

tan zein abiaduraz gara-
tuko den aurrikusteko
modua izango dute las-
ter. Horrek, Alzheime-
rren forma erasokorra
gara dezaketen pazien-
teak behar bezalako la-
guntza jaso dezaten la-
gun dezake. 
ApoE izeneko genea
duela urtebete erlazio-
natu zen Alzheimerre-
kin. ApoEk gorputzean
zehar koipeak garraia-
tzen dituen proteina
bat kodetzen du. Gene
horren forma berezi
bat duten pertsonek
gainerantzeko popula-
zioak baino bi bider au-

kera gehiago dute gai-
xotasuna garatzeko.
Forma horri ε4 deritzo.
Gene akastun horren bi
kopia heredatzeko zori-
gaitza daukatenek, 10
bider gehiago dute gai-
xotasuna garatzeko
aukera. Bestalde, gene-
aren beste forma batek,
ε2 izenekoak, gaixota-
suna agertzea oztopa-
tzen du dirudienez.

aixotasun artriti-
koen talde berezi
baten jatorria ur-
dailean bizi den

bakterio kaltegabeetako
bat izan daiteke, Texas-
ko unibertsitateko iker-
lari batzuen iritzian.
Arratoiekin eginiko
saioen bidez iritsi dira
ondorio horretara.
Espondiloartropatia ize-
neko gaixotasun hauen
ezaugarrietakoak hauek
dira: hesteen, larruaza-
laren edo genitalen in-
flamazioa eta bizkarra-
ren behe aldeko artriti-
sa. 
Ezaguna da aspalditik
HLA-B27 izeneko gene-
ak gaixotasun horiekin
loturak dituela. Izan
ere, populazioaren
% 8k baino ez dauka
gene hori eta espondi-
loartropatia dutenen
artean ordea, % 50 bai-
no gehiagok. Dena dela,
gaixotasuna urdaileko
zein bakteriok eragiten
duen agertzea eta ho-
rrek HLA-B27 geneare-
kin zein lotura duen ez
dago garbi. Beraz, iker-

keta gehiago behar dira
gaixotasunaren meka-
nismo guztiak argitze-
ko.

991ean Tirolean
aurkitu zen 5.000
urteko giza momia-
ren osasun-egoera

ez zen oso ona elurrak
estali zuenean. Otzi-ren
momifikatutako gorpu-

tza X izpiz aztertu de-
nean artritis mingarria,
saihets hautsiak eta
arteria gogortuak zitue-
la ikusi da.
Bestetik, gaur egungo
gizakiongan oso gutxi-
tan ikusten diren eske-
leto-egiturak zeuzkan.
Besteak beste, 11 pare
saihets zituen ohizko
12ren ordez. Gainera,
bekaineko hezurra
ohizkoa baino lodiago
zeukan, tibia ohizkoa
baino luzeagoa eta es-
tuagoa eta aurreko be-
tortzen artean zuloa.
Akats horiek oraingo
gizakiongan ohizkanpo-

koak ez dira. Alabaina,
guztiak ale bakar batean
aldi berean agertzea
guztiz harrigarria da.
Gainera, lepoan, bizka-
rrean eta aldakan artri-
tisa zeukan eta horren
ondorioz, min kronikoa
izango zuen. Hala eta
guztiz ere, gauzarik ha-
rrigarriena bere arte-
riak eta benak kaltzifi-
kazio-bidean egotea da.
Arazo hori dieta mo-
dernoari egotzi izan
zaio orain arte eta, uste
zenez, garai hartako
jan-neurria gaur egun-

goa baino osasuntsua-
goa izango zen. Elurrol-
deak Otzi harrapatu
izan ez balu, bihotzeko-
ak hilko zukeen.
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Alzheimer-en gaixotasuna duten
pazienteek gaixotasuna beren baitan

zein abiaduraz garatuko den
aurrikusteko modua izango dute laster.

Otzi-ren momifikatutako gorputza
X izpiz aztertu denean artritis
mingarria, saihets hautsiak eta
arteria gogortuak zituela ikusi da.


