Stresul poate cauza imbatranirea creierului la femei?
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In ciuda faptului ca am aflat cu totii faptul ca, femeile traiesc mai mult decat barbatii, se pare ca,
la nivel cerebral, imbatranesc mai repede. Care este motivul? Unii cercetatori sustin ca o viata
stresanta poate duce la imbatranirea mai rapida a creierului, in cazul femeilor, cel putin. Atunci
cand oamenii imbatranesc, unele gene devin mai active, in timp ce altele dimpotriva, am putea
spune, mai lenese. Aceste modificari pot fi observate in creier printr-un set de molecule ARN
care indica activitatea unor gene intr-o populatie de celule. Mehmet Somel, un biologist renumit
in studiul ARN-ului a observat ca paternul de activare si dezactivare ce are loc odata cu
trecerea anilor e mai puternic in cazul femeilor decat al barbatilor, in special in zona cortexului
prefrontal (responsabil cu o serie de activitati precum: planificarea, luarea deciziilor etc.). Aceste
rezultate vin oarecum in contradictie tinand cont ca stim faptul ca, femeile au o durata de viata
mai lunga decat cea a barbatilor. Cercetarile in domeniu mai aprofundate au aratat ca aceste
modificari par a avea drept cauza, elemente ce tin de mediul de viata si nu neaparat de partea
biologica. Somel sustine ca, "o incarcatura puternica de stres poate duce la imbatranirea mai
accelerata a creierului femeii si implicit la un declin mai puternic". Pentru a sustine aceasta
teorie, studiile realizate pana in prezent s-au facut pe maimute, iar rezultatele confirma
ipotezele.
Exista desigur si
cercetatori care sunt putin mai retinuti in a face astfel de afirmatii sustinand ca, stresul ar putea
fi mai degraba o posibila cauza a unor alte conditii (de exemplu, o boala poate aduce un nivel
ridicat de stres, insa in acelasi timp, poate modifica structura unor gene). Biologistul Somel isi
propune sa testeze in continuare ipoteza sa, iar pana vom avea rezultate concludente, noi,
femeile, am putea totusi sa avem o mai mare grija cu stresul cu care ne confruntam zi de zi si
sa cautam tehnici de relaxare ori de management al stresului mult mai eficiente, nu-i asa?
Toate suntem putin sceptice in a accepta cu usurinta imbatranirea biologica, cu atat mai mult,
cea cerebrala.
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