
specifični in drugačni od tipičnega
pubertetniško spremenljivega ve-
denja. Škoda je torej zgubljati pre-
več dragocenega časa za presojo, ali
gre zgolj za »pubertetniške muhe«
ali kaj resnejšega. Kot pri večini bo-
lezni tudi za psihične motnje oziro-
ma shizofrenijo velja, da je mogoče
pri zgodnejšem ukrepanju in nadal-
nji celoviti obravnavi pričakovati
boljše rezultate zdravljenja, saj vsa-
ka naslednja epizoda, se pravi po-
novitev simptomov, lahko stvari še
dodatno zaplete; po vsakem relap-
su, se pravi ponovitvijo psihotičnih
motenj, je bolezen teže obvladati in
pogosteje je potrebno zdravljenje v
bolnišnici.

Moški zbolijo približno pet let prej
Pri tem ko omenjamo mladostni-

ke, je treba, kot še poudari sogovor-
nik, spomniti na posebnost, da se
bolezen pri moškem spolu, se pravi
fantih, pojavi prej, v povprečju med
16. in 25. letom starosti, pri ženskah
pa med 23. in 36. letom starosti. To
je potem povezano tudi s težavami
pri šolanju, iskanju (ali ohranjanju)
zaposlitve, partnerskim oziroma
družinskim življenjem.

Del težav tako pri zaposlitvi kot
pri socialnih stikih je objektivne
narave, povezanih s boleznijo, veli-
ko pa je tudi napačnih prepričanj in
predsodkov. Tako slabo poučeni o
tej bolezni mislijo, da gre pri ljudeh,
ki trpijo za shizofrenijo za »razce-
pljene osebnosti, da so nori, agre-

sivni, nevarni in pogosto vpleteni v
kriminalna dejanja«, kar je krivično
in boleče ter seveda še toliko bolj
otežuje njihov položaj.

Na te napačne poglede in pred-
sodke opozarjajo v Evropski federa-
ciji združenj družin z ljudmi z du-
ševnimi boleznimi (EUFAM). Va-
njo je vključenih 44 organizacij iz
26 evropskih držav, predstavnikov
družin, podpornikov in zagovorni-
kov ljudi z duševnimi boleznimi.
Na omenjenem območju ocenjuje-
jo, da ima težave s shizofrenijo naj-
manj 6,6 milijona prebivalcev. To
pa je tudi regija, ki se ponaša z ne-
slavnim svetovnim rekordom: va-
njo sodi devet od desetih držav z
najvišjo stopnjo samomorilnosti.
In kot je znano, prav ljudje, ki trpijo
zaradi shizofrenije, sodijo tudi v
tem pogledu med bistveno bolj
ogrožene.

Sodobni pristopi –
učinkovitejše zdravljenje

Vendar pa novejša raziskava, ki
so jo opravili v 21 evropskih drža-
vah, kaže tudi spodbudnejše rezul-

jeziku) pa Hablah. Težko bi pritrdili
Valvasorju, ki izvaja slovensko
Ablah iz nemškega Habach. To bi
pomenilo, da je slovensko prebival-
stvo najprej samo glasovno prilaga-
jalo nemško ime svojemu izgovoru
(za prehod h > j Ramovš 1924 nava-
ja jerperge iz srvnem. herberge), na-
to pa še v pomenskem pogledu, na-
slanjajoč se na slovensko osnovo ja-
bel »jablana«. Oblika Jablah bi bila v
tem primeru dojeta kot mestnik od
množinskega imena Jable. Zdi se
vendarle bolj verjetno, da je sloven-
sko ime Jablje nastalo neodvisno od
nemškega na način, kot ga razlaga
F. Bezlaj. Če bi Ablah nastal iz Ha-
bach, bi namreč težko razložili, od
kod se je nenadoma pojavil -l-.
Nemški zapis Ablach za Jablje pa je
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Potem se, razumljivo, zastavi ko-
pica novih vprašanj: za kakšno vr-
sto psihotičnih motenj gre, kakšne
so možnosti zdravljenja, kako živeti
naprej? Psihoza je resna duševna
motnja, ki človeka močno obreme-
ni. Oddalji ga od običajnega sveta,
ker, vsaj občasno, dogajanje okoli
sebe doživlja drugače kot drugi
ljudje. Obenem se človek s temi te-
žavami pogosto vse bolj umika v
svoj zasebni svet, ki neredko spo-
minja na skrivnostne in strašljive
zgodbe. Za psihozo so namreč zna-
čilni čudni in neprijetni simptomi,
na primer blodnje ali halucinacije.
Če je taka motnja intenzivna in dol-
gotrajna, je to strokovno opredelje-
no kot shizofrenija ali shizofrenska
psihoza.

Prividi, prisluhi ...
Bolezen se ponavadi začne posto-

poma in skoraj neopazno. Začno se
»dogajati« čudne stvari, priplazijo
se nenavadne misli. Človek je zme-
den, najprej se poskuša prepričati,
da se mu vse le zdi, da si vse skupaj
samo domišlja, toda sčasoma ga ve-
dno bolj prevzemajo tesnoba, nego-
tovost,zbeganost. Zaveda se, da ne-
kaj ni v redu – toda kaj ...

In kot razlagajo strokovnjaki v
knjigi Skrivnost možganskega čipa,
je v resnici na začetku težko vedeti,
kdaj gre pri nekom za običajne in
kdaj za bolezenske motnje oziroma
težave. Kopica stvari se lahko ka-
darkoli zgodi komurkoli in niti ni
slišati zelo nenavadno ali neobičaj-

no; na primer premišljanje, da bi
človek raje ostal v svoji sobi kot šel
v družbo ali pozabljanje posame-
znih predmetov, raztresenost, teža-
ve s spanjem in koncentracijo ...
Stvar postane resnejša in vredna
pozornosti, ko ni mogoče najti pra-
ve razlage, zakaj se človeku nena-
doma zazdijo zvoki bolj intenzivni,
ko predmeti skrivnostno »spremi-
njajo obliko, barvo, velikost« in ka-
dar sicer običajne, vsakdanje stvari
v delovnem ali domačem okolju
dobivajo nek poseben pomen. Člo-
vek se denimo začne spraševati,
mar je mogoče, da bi lahko brali mi-
sli drugih ljudi, ali, kar je še pogo-
steje in huje, da to lahko počnejo
drugi in pripravljajo zaroto ... Člo-
veka začnejo begati neobičajni gla-
sovi in vplivi »zunanjih« sil, ki so
sposobni vgraditi čip v možgane?
Mar drugi »tega«, kar se zdi povsem
očitno, resnično ne opažajo?

Pozitivni in negativni simptomi
Simptomi psihoze prizadenejo

človekovo zaznavanje, mišljenje,
čustvovanje, spoznavanje in vede-
nje. Strokovnjaki delijo simptome
na pozitivne, čeprav je v tem prime-
ru besedni prizvok vse prej kot ugo-
den. Gre namreč za take vrste du-
ševnih motenj, kjer človekovi mo-
žgani nekaj dodajajo k običajnemu
dojemanju sveta, na primer blo-
dnje, ki se človeku s psihozo zdijo
skladne z resničnostjo, drugi pa jih
ne razumejo in se z njimi ne strinja-
jo. Bolnik je na primer prepričan,

da za njim vohunijo, da ima nadna-
ravne sposobnosti, da je poslan na
svet s posebno nalogo, da prihajajo
skrivnostna sporočila iz radijskega
sprejemnika ali električnih vtičnic,
da so sposobni prepoznavati moril-
ce ali napovedati potrese. Lahko pa
se pojavijo tudi halucinacije, na pri-
mer videnje, vonjanje ali prisluhi
stvari, ki jih drugi ne zaznajo. Gla-
sovi govorijo in včasih ukazujejo ...
Med pozitivne simptome strokov-
njaki prištevajo še razdražljivost in
vznemirjenost.

Na drugi strani negativni simpto-
mi predstavljajo zmanjševanje spo-
sobnosti, izgubljanje zanimanja in
volje, vse se zdi naporno, dogodki
tečejo počasneje, izrazito je občute-
nje otopelosti, praznine, občutek
osamljenosti, želja po umiku od pri-
jateljev, znancev in zunanje resnič-
nosti. Za psihozo pa so značilna še
zbegana čustva, neurejen misli,
oslabljeno zavedanje samega sebe.

(Pre)dolgo odlašanje
z iskanjem strokovne pomoči

Toda kot je bilo že omenjeno, so
prvi znaki motenj, ki se šele pozneje
izkažejo za resne, v začetku pogosto
nejasni in se ne razlikujejo veliko
od občutkov, ki jih od časa do časa
vsi doživljamo. Kdo pa še ni bil zbe-
gan ali razdražljiv? Komu še nikdar
ni bilo tesno? Večinoma tudi skuša-
mo svoje težave zmanjševati. Saj ni
tako hudo ... Tudi bolniki s psihozo
upajo, da bodo težave rešili sami

oziroma s pomočjo partnerja in
drugih svojcev.

Tako ni čudno, da ljudje odlašajo
z obiskom pri zdravniku. Še pose-
bej je treba večkrat pomisliti na to
možnost, ko se znaki bolezni pre-
pletajo z na primer različnimi ve-
denjskimi odkloni pri mladostni-
kih v obdobju »burnega odrašča-
nja,« opozarja prof. dr. W. Wolf-
gang Fleischhacker, predstojnik
oddelka za biopsihiatrijo z univerze
v Innsbrucku. Morda se nekateri
mladostniki res le prehodno izrazi-
teje odzivajo na telesne in duševne
spremembe oziroma imajo težave s
prilagajanjem v okolju – in po veči-
ni je tako. Toda kadar se začno stva-
ri globje in trdovratneje zapletati v
povezavi s šolanjem, z motnjami
spanja, siromašenjem socialnih sti-
kov doma in z vrstniki, ko niso
učinkoviti ne besede in ne vzgojno-
svetovalni ukrepi, je skrajni čas za
posvet s strokovnjakom. Slednji, pa
tudi svojci naj bi bili pozorni pred-
vsem na negativne simptome, na
primer beg v osamo, zaprtost vase
in drugo. Izkušeni strokovnjaki bo-
do pojasnili, kateri znaki so vendar

Nastanek psihotičnih motenj še ni povsem pojasnjen, verjetno mu
botruje več vzrokov oziroma sprožilnih dejavnikov, lahko pa si ga
ponazorimo z velikanskim električnim ali telefonskim omrežjem, ki mu je
živčni sistem dejansko podoben, saj tudi deluje z zelo majhnimi
električnimi tokovi. V psihozi se pojavi napaka v omrežju. Motnja se začne
z napačno povezavo, ki povzroči preobremenitev omrežja in končno
kratek stik. Iskre psihoze tedaj začno letati naokoli in sistem se pokvari,
bodisi začasno ali v nekaterih primerih trajno.

»Hej, bedak, izgini, vdaj se!«, je siknil glas za katerega
se je zdelo da prihaja iz – ulične svetilke. In potem čez
čas, ko je bila nenavadna epizoda že skoraj
pozabljena, znova čudni občutki, tokrat v glavi. Kot da
bi brezvestni znanstveniki vgradili v možgane poseben
čip in prek satelita pošiljali ukaze ter preskušali
človekove reakcije in vplivali na vedenje ... Vse je
postalo grozeče in zločesto, življenje zapleteno in
skrajno naporno za družino in okolje, ki si ni znalo
razložiti nenavadnih sprememb v vedenju, dokler te ob
strokovni pomoči niso dobile pravega poimenovanja –
psihoza in bolezen pravega imena – shizofrenija.

Shizofrenija – doživljanje dveh svetov

Z novimi oblikami zdravljenja uspešneje
do remisije in boljše kakovosti življenja
Dragica Bošnjak

tate, ki so jih omogočili napredek v
stroki in boljša obravnava te bole-
zni. Resnici na ljubo medicinska
stroka po besedah prof. Fleischhac-
kerja za enkrat še ne pozna ne vseh
vzrokov za nastanek shizofrenije in
je tudi še ne zna pozdraviti. Zaen-
krat velja, da nekako tretjina ljudi
doživi eno ali dve epizodi in potem
nikoli več, pri tretjini je bolezen ne-
koliko bolj trdovratna, a dokaj ob-
vladljiva, pri tretjini pa so stvari
bolj zapletene in je potrebno zelo
dolgotrajno, včasih doživljenjsko
zdravljenje. Toda če ne moremo go-
voriti o ozdravitvi, to me pomeni,
da bolezni ne moremo dokaj dobro
obvladovati, pojasnjuje sogovor-
nik, ki je v svetu priznan tako na po-
dročju temeljnega raziskovanja kot
klinične psihoterapije. Med drugim
je bil tudi član evropske in ameri-
ške skupine psihiatrov, ki so skupaj
pripravili kriterije za opredelitev
remisije, to je dolgotrajnejšega iz-
boljšanja stanja pri shizofreniji.

Remisija, dosegljiv cilj zdravljenja
O remisji, se pravi občutnem iz-

boljšanju stanja pri tej bolezni go-
vorijo strokovnjaki šele v zadnjih
dveh ali treh letih, ko so razvili no-
ve možnosti zdravljenja, kamor so-
di dolgo delujoča injekcija zdravila
risperdal consta, ki omogoča dolgo-
trajno enakomerno prisotnost
zdravilne učinkovine v telesu, in ko
so oblikovali omenjene kriterije za
ocenjevanje uspešnosti zdravljena.

Našteto je opisano v obsežnih
mednarodnih študijah, med dru-
gim v že omenjeni evropski raziska-
vi EUFMI, kjer strokovnjaki tudi
analizirajo vzroke, zakaj se pri zdra-
vljenju shizofrenije (pa tudi drugih
duševnih motenj in bolezni) pogo-
sto srečujejo s slabo adherenco, se
pravi neupoštevanjem priporočil
za zdravljenje z zdravili, in iščejo
primernejše rešitve. Ugotavljajo
namreč, da po odpustu iz bolnišni-
ce v kratkem času že četrtina bolni-
kov neredno jemlje zdravila, po
enem letu pa le še polovica. Med
vzroki za neredno jemanje zdravil
bolniki in svojci navajajo neželene
učinke ali premajhno učinkovitost
zdravil, preskope informacije tako
o sami bolezni kot o zdravljenju in
zapleten režim jemanja zdravil. Za
doseganje remisije in njeno vzdrže-
vanje pa je – ob drugem – ključno
redno jemanje zdravil. V podporo
temu se je potrdila, kot so poročali
na več strokovnih posvetih kot do-
bra rešitev zdravljenje z dolgo delu-
jočo injekcijo zdravila risperdal
consta. Gre za prvi atipični antipsi-
hotik, ki so ga razvili s pomočjo teh-
nologije mikronsko majhnih del-
cev, ki omogočajo dolgotrajno nad-
ziranje simptomov bolezni. Na ta
način še dodatno izboljšajo simpto-
me, s pomočjo mednarodno spreje-
tih kriterijev za ocenjevanje remisi-
je bolezni pa tudi natančneje od-
merjajo režime zdravljenja ter ob-
vladovanja bolezni.

Zato je po besedah prof. Fleisc-
hhackerja dokaj optimističen tudi
pogled v prihodnost, kjer »bo v pri-
hodnjem desetletju za stroko še na-
prej izziv boljše razumevanje bole-
zni in prizadevanje, da bi bili spo-
sobni bolj natančno napovedati,
kateri bolniki se bodo bolj odzvali
na katero vrsto zdravil.« Razumlji-
vo pričakujejo napredek tako na
področju genetike, novih diagno-
stičnih metod in opreme ter seveda
zdravil.

Prof. dr. W. Wolfgang Fleischhacker Foto Dragica Bošnjak

Ime gradu Jablje je bilo v ume-
tnostnozgodovinski in drugi stro-
kovni literaturi, na primer v Enci-
klopediji Slovenije in v Atlasu Slove-
nije, že standardizirano v Jablje. To
je deloma videti tudi iz besedil na
spletni strani gradu Jablje, saj se v
strokovnih opisih pojavlja standar-
dizirana oblika, medtem ko se v na-
slovih in v uradnem imenu vztraj-
no forsira oblika Jable.

Zakaj je prav Jablje in ne Jable?
Zato, ker slovenski pravopis že od
19. stol. dalje, torej odkar obstaja,
zahteva poknjiženje narečnega
izgovora tudi v zemljepisnih ime-
nih. Tako kot pišemo Cerklje (<
*Cerkljane) in ne Cerkle, Replje in
ne Reple, Repnje in ne Repne, Rado-
mlje in ne Radomle, Dobravlje in ne
Dobravle, Trbovlje in ne Trbovle, ta-
ko pišemo tudi Jablje in ne Jable.

Ime Jablje je po mnenju F. Bezla-
ja (gl. Etimološki slovar slovenskega
jezika I, Ljubljana 1976, str. 215, ge-
slo jablana) nastalo iz nekoč daljše
oblike *Jabljane, kar je prvotno po-
menilo »prebivalci območja, kjer
rastejo jablane« (staro narečno poi-
menovanje za jablano je jabel ali ja-
blo). Nemška oblika imena je Ha-
bach, ki pa ima, tako kot tudi slo-
venska oblika Jablje, svojo zgodovi-
no. Historični zapisi za srednji vek
namreč razodevajo, da se je nemško
ime prvotno glasilo Hagbach (več
zapisov med 1303 in 1346), zapisano
(med 1321 in 1326) tudi kot Ha-
gwach, 1348 že Hawach in 1435 pr-
vič Habach. Ime Hagbach pomeni
»potok, zaraščen z grmičevjem« (v
Avstriji najdemo tudi imena Ha-
gberg, Hagleiten ipd.). Valvasor v
Slavi 1689 poleg nemške oblike Ha-
bach navaja tudi slovensko (»kranj-

sko«) obliko Ablah, ki po njegovem
izhaja iz nemške, le da on Habach
naivno izvaja iz Habicht »jastreb«.
Pri tem omeni tudi, da tik pod gra-
dom iz skale izvira ljubek studenec,
nedaleč stran pa teče voda, ki se ji
pravi Pšata (Beyscheid). (Podatke iz
Valvasorja mi je prijazno posredo-
val kolega dr. P. Weiss.) Florjanči-
čev zemljevid Kranjske iz leta. 1744
pozna samo obliko Habach. Na jo-
žefinskem vojaškem zemljevidu
(ok. 1780) spet najdemo poleg nem-
ške Habach tudi slovensko obliko
Abloch. Na franciscejskem katastr-
skem zemljevidu iz leta 1825 (k.o.
Loka pri Mengšu) ponovno zasledi-
mo obliko Habach, na reambulira-
nem katastru iz leta 1868 (ki zemlje-
pisna imena že piše v slovenskem

Bolj ali manj po naključju sem naletel na spletno stran
Gradu Jablje. Kot lahko tam preberemo, imata danes v
gradu sedež ustanovi Center za evropsko prihodnost in
Forum slovanskih kultur, poleg tega pa še Sektor za
načrtovanje politik in raziskave ministrstva za
zunanje zadeve. Grad služi tudi za protokolarne
zadeve, prireditve, sprejeme, seminarje, poroke. V oči
mi je padlo zapisovanje uradnega imena brez črke j v
izglasju: Jable.

skladen z nemškimi pisnimi nava-
dami oziroma slovensko-nemškimi
glasovnimi substitucijami, prim.
nem. Assling za Jesenice ali na Šta-
jerskem Aflenz za *Jablanica. Osta-
ja pa vendarle vprašanje, zakaj je
Valvasor slovensko ime – Ablah –
po nemški maniri navedel v me-
stniku in brez vzglasnega -j-.

Naj bo etimologija slovenskega
imena gradu takšna ali drugačna, se
ime uvršča v skupino množinskih
imen s pripono -je > -jane, kot so Du-
plje, Voglje, Čeplje ipd. Oblika Jable
zato ostaja le narečna, že standardi-
zirana oblika Jablje pa edina pri-
merna.
Mag. Silvo Torkar, Inštitut za slo-
venski jezik F. Ramovša ZRC SAZU

Obnovljeni grad Jablje danes. Foto Marko Feist

Etimologija

Jable ali Jablje?

Pri bolnikih s psihozo ugotavljajo spremembe v strukturi in delovanju
možganov in kemične spremembe, predvsem pa moteno ravnovesje
med dvema ključnima prenašalcema, dopaminom in serotoninom;
zdravila pomagajo znova vzpostaviti normalno ravnovesje. Risperdal
consta, zdravilo, ki se injicira v zadnjično mišico na vsakih 14 dni, na ta
način s podaljšanim sproščanjem po besedah strokovnjakov združuje
prednosti klasičnih depo antipsihotikov in klinične prednosti novejših,
atipičnih antipsihotikov ter tako zapolnjujejo terapevtsko vrzel v
zdravljenju bolnikov s shizofrenijo. Zagotavlja namreč dolgotrajno
stabilnost, kar je cilj antipsihotičnega zdravljenja. Antipsihotiki ublažijo
blodnje in halucinacije, utišajo glasove v glavi in odpravijo nenavadne
misli. Posledično se zmanjšajo zmedenost, napetost in nemir. Ponovno
jasnejše razmišljanje omogoča boljšo pripravljenost na upiranje stresom,
ki nastajajo v notranjem svetu in vsakdanjem življenju. Antipsihotična
zdravila delujejo počasi in lahko traja več tednov, preden se opazi učinek.
In obrnjeno, po prenehanju jemanja zdravila učinek traja še nekaj časa in
bolniku se zdi, da lahko živi tudi brez njih, vendar jih je po navadi treba
jemati dalj časa ali trajno. Odkritje je še toliko bolj po-

membno, ker je fosilov pterozavrov
zelo malo, še posebej manjših vrst.
Mnogi znanstveniki pa so ob tej no-
vici pomislili, ali ne gre morda za
mladiča, saj je menda zelo težko ra-
zlikovati med okostjem mladiča iz
vrste velikih pterozavrov in med
okostjem starejšega predstavnika
manjše vrste. Kitajski strokovnjaki
vztrajajo pri novi, doslej še neodkri-
ti vrsti pterozavra, izjemno odkritje
pa so objavili v zadnji številki ugle-
dne revije Proceedings of National
Academy of Sciences.

»Naš pterozaver je bil le malce
večji od vrabca, nekako tako velik
kot lastovka,« je za agencije povedal
dr. Xiaolin Wang z Inštituta za pa-
leonotologijo in paleontropologijo
pri kitajski akademiji znanosti. V
zahodni kitajski provinci Liaoning
so že leta 2004 odkrili prve fosilne
ostanke tega pterozavra, vendar je
od odkritja do objave članka prete-

klo kar nekaj let, saj so se želeli pre-
pričati, da gre res za novo vrsto.

Poimenovali so ga Nemicolopte-
rus crypticus, kar v stari grščini po-
meni skriti leteči gozdni prebiva-
lec. Domnevajo, da je ta mali leteči
plazilec, ki je tehtal od 30 do 50 gra-
mov, živel v gozdu. Zob ni imel,
znanstveniki pa domnevajo, da se
je prehranjeval z žuželkami, ki jih je
iskal po krošnjah ginkovih dreves.
Prav po zgradbi kosti tudi sodijo, da
gre za novo vrsto pterozavra, saj
ima nekaj posebnosti, na katere do-
slej pri drugih okostjih še niso nale-
teli. Drugačna je zgradba stegneni-
ce, zaobljeni prstni členki so podob-
ni ptičjim, kar vse kaže na to, da je
živel v krošnjah dreves.

»To odkritje pomeni, da bomo
lahko začeli pisati novo poglavje v
zgodovini razvoja teh letečih plazil-
cev,« je prepričan profesor Alexan-
der Kellner iz Nacionalnega muze-
ja v Rio de Janeiru, ki je sodeloval s
kitajskimi paleontologi. M. R.

Pterozavri so bili največji leteči plazilci, ki so živeli v dobi dinozavrov.
Živeli so v pred 220 milijoni let, v obdobju triasa, jure in krede, izumrli pa
so skupaj z dinozavri, pred približno 65 milijoni let. Pterozavre so
postopno zamenjali primitivni ptiči.

Na Kitajskem so odkrili okostje pterozavra, za
katerega domnevajo, da je najmanjši od vseh doslej
odkritih. Razpon njegovih kril je meril le 25
centimetrov, medtem ko naj bi bil pri običajnih
pterozavrih ta razpon štiri metre, največji do danes
najdeni pterozaver pa je imel razpon kril kar 15,5
metra.

Odkritje kitajskih paleonotologov

Pterozaver, ki ni bil
večji od lastovke

Takšen naj bi bil najmanjši leteči plazilec v naravnem okolju. Foto AFP

V Nacionalnem muzeju v Rio de Janeiru so naredili model okostja Nemico-
lopterus crypticusa, ki naj bi živel v ginkovih gozdovih na Kitajskem pred
približno 120 milijoni let. Foto AP

Na kratko
Hobbit je bil samostojna vrsta

Ameriški raziskovalci pod vod-
stvom Matthewja Tocherija iz Naro-
dnega muzeja naravoslovne zgodovi-
ne v Washingtonu so odkrili nove do-
kaze za to, da je Homo floresiensis sa-
mostojna vrsta. Odkar so leta 2004
na indonezijskem otoku Flores odkrili
fosilne ostanke tako imenovanega
»hobbita«, predstavlja ta vrsta jabol-
ko spora. Nekateri znanstveniki me-
nijo, da gre pri približno meter velike-
mu bitju za samostojno vrsto, drugi
pa trdijo, da je Homo floresiensis le
ekstremno majhen primerek Homo
sapiensa, ki je trpel za mikrocefalijo (nenormalna majhnost glave).

Tocheri je kot prvi podrobno raziskal anatomijo hobbitovih dlani. Ugotovil
je, da so njegove zapestne koščice grajene precej primitivno in spominjajo na
koščice šimpanzov ali goril. Vsekakor niso podobne zapestnim koščicam ne-
andertalca ali modernega človeka. Tocheri sklepa, da je Homo floresiensis
anatomsko zgradbo podedoval od prednikov. Ker so se zapestne koščice
modernega človeka izoblikovale pred približno 800 tisoč leti, hobbit pa je
izumrl šele pred osemnajst tisoč leti, naj bi bil le-ta torej samostojna vrsta, pi-
še Bild der Wissenschaft. U. P.

Fizična neaktivnost lahko pospešuje staranje
Ležanje na kavču v prostem času vas lahko za deset let bolj biološko posta-

ra kot tiste, ki so fizično aktivni, so zaključki velike študije »kromosomskih
ur« pri ljudeh. Tim Spector iz Bolnišnice St. Thomas v Londonu je s sodelavci
izmeril dolžine telomer – zaporedja DNK, ki se nahaja na koncih kromoso-
mov – v belih krvnih celicah 2401 dvojčkov. Telomere se pri vsaki delitvi celi-
ce skrajšajo in v zadnji posledici postanejo prekratke, da bi se celica še lahko
delila ter na ta način delujejo kot nekakšne ure, ki odštevajo našo biološko
starost. Raziskovalci so odkrili, da so imeli ljudje, ki v svojem prostem času
niso bili fizično aktivni, krajše telomere kot zelo aktivni ljudje. V povprečju so
imeli najmanj aktivni ljudje 200 »DNK črk« (nukleotidov) krajše telomere kot
najbolj aktivni, kar v prevodu pomeni 10 let več biološke starosti. Ni dokaza-
no, da krajše telomere pomenijo zgodnejšo smrt, vendar imajo nosilci »več
verjetnosti za bolezni, povezane s starostjo, kot je Alzheimer,« pravi Spector.
Kljub temu, da se dolžina telomer ne more obnoviti, je mogoče upočasniti
proces krajšanja s fizično vadbo. David Gems, ki raziskuje staranje na Univer-
zitetnem kolidžu London dodaja: »Starejši ljudje porabijo vse več denarja za
razne prehrambene dodatke v upanju na počasnejše staranje, vendar bi bilo
za njih mnogo bolje, če bi obdržali denar in preprosto večkrat peljali na spre-
hod svojega psa,« piše New Scientist. N. J.


