
Bilimadamlar›, ba¤›fl›kl›k sisteminin tüberkülozla (verem)

savafl›nda önemli rol oynayan yeni bir protein keflfettiler.

LRG-47 adl› protein, bu savaflta NOS2 enziminin

mikroplara karfl› bilinen mücadele stratejisinden ba¤›ms›z

bir mekanizma kullan›yor. Ancak her iki mekanizma da

ba¤›fl›kl›k sisteminin temel unsurlar›ndan olan CD4 T

hücrelerince “interferon gama” denen bir sitokin

salg›lanmas›na ba¤l›. Araflt›rmada  LRG-47 proteini

tafl›mayan  makrofaj adl› ba¤›fl›kl›k sistemi hücrelerinin,

vereme yol açan Myobacterium tuberculosis ve öteki

hücre içi bakterileri yok etmek için hücrelerin normal

olarak kulland›klar› yolu kullanamad›klar› belirlenmifl.

Araflt›rmac›lar, LRG-47’yi, do¤ufltan var olan ba¤›fl›kl›kta

kritik bir role sahip, önem bak›m›ndan antibakteryel

enzim NOS2 ve baflka ba¤›fl›kl›k stratejilerinden farkl› bir

protein olarak de¤erlendiriyorlar. 
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Amerikal› araflt›rmac›lar,  zencefil (ginger)

bitkisine tad›n› veren temel maddenin s›k

görülen bir kanser türü olan kolorektal

kanserin geliflmesini yavafllatt›¤›n› hatta

bask›lad›¤›n› aç›klad›lar. 
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Araflt›rmalar› Derne¤i’nin 28 Ekim

tarihindeki toplant›s›nda, ba¤›fl›kl›k sistemi

olmayan farelerle yapt›klar› deneylerin

cesaret verici sonuçlar verdi¤ini aç›klad›lar. 

Araflt›rmac›lar, ba¤›fl›kl›k sistemi tafl›mayan

20 tüysüz farenin bedenlerinin yanlar›na

insan kolorektal tümör hücreleri afl›lamadan

önce ve sonra,  yemeklerine haftada üç kez

yar›m miligram düzeyinde gingerol

kar›flt›rm›fllar. Ayn› ifllemden geçirilen

kontrol farelerineyse gingerol verilmemifl.

Tümörler 1 santimetre küp ölçe¤ine

geldi¤inde fareler öldürülmüfl. 

‹lk tümörler, hücrelerin afl›lanmas›ndan 15

gün sonra ortaya ç›km›fl. Bu süre sonunda

kontrol farelerinde ölçülebilir büyüklükte 13

tümör ç›karken, benzer ölçülerde tümörler

gingerol uygulanm›fl farelerin yaln›zca

dördünde görülmüfl. Gingerol yedirilen

grupta ölçülebilir düzeyde tümör oluflturan

fare say›s›n›n azl›¤›n›n yan›s›ra, tümörlerin

ortalama ölçülerinin de daha küçük oldu¤u

belirlenmifl. Örne¤in, kanser hücrelerinin

afl›lanmas›ndan 28 gün sonra kontrol

grubundaki tüm farelerde ölçülebilir

büyüklükte tümör olufltu¤u gözlenmifl.

Buna karfl›l›k, gingerol uygulanan grubun

ayn› noktaya ulaflmas› 38 gün alm›fl. Bu

noktada bile farelerden bir tanesinde henüz

ölçülebilecek büyüklükte bir tümör

görülmemifl. 49. günün sonunda kontrol

farelerinin tümü, tümörler 1 santimetre

kübe ulaflt›¤› için öldürülmüfl. Gingerol

grubundaki 20 farenin 12’siyse ayn› gün

hayattaym›fl ve bunlardaki ortalama tümör

büyüklü¤ü de 0,5 santimetre küpü (izin

verilen maksimum büyüklü¤ün yar›s›)

geçmiyormufl.

Bode’ye göre deney sonuçlar›, zencefil

bilefliklerinin, kolorektal kanserler için etkili

kimyasal önleme ya da tedavi araçlar›

olabilece¤ini gösteriyor. Araflt›rmac›,

farelerin tümörler 1 santimetre küpe

ulaflt›ktan sonra yaflamalar›na izin

verilmedi¤i için, gingerollü farelerin

ölümünün ötekilere göre daha geç olup

olmayaca¤›n›n belirlenemedi¤ini, ancak

iflaretlerin bu yönde oldu¤unu söylüyor.

Bode ayr›ca, daha kesin istatistikler gerekse

de, deneylerde gingerollü farelerde kanserli

hücrelerin, kontrol grubuna göre daha az

yay›ld›¤›n›n izlendi¤ini vurguluyor. 

Bu deneyde farelere tümör afl›lanmadan

önce ve sonra gingerol yedirilmifl oldu¤unu

hat›rlatan araflt›rmac›, bir sonraki aflamada

yaln›zca tümörlerin belli bir büyüklü¤e

eriflti¤i farelere gingerol verilece¤ini

aç›klad›. Bode’ye göre yeni deneyler, klinik

aç›dan daha anlaml› sonuçlar verecek;

çünkü bir hastan›n zencefil yiyerek, ameliyat

edilemeyecek bir kanserin yay›lmas›n›

önleyip önleyemeyece¤i anlafl›lacak. 

Bu arada Minnesota Üniversitesi’nin 

[6]-gingerol maddesinin bir anti-kanser ajan›

olarak kullan›lmas› için patent

baflvurusunda bulundu¤u ve bu teknolojiyi

üretmek için Pediatric Pharmaceuticals

firmas›na lisans verildi¤i aç›kland›. 
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