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Kan Kanseri Tedavisi

‹çin Olas› Bir ‹laç 

Cincinnati Çocuk Hastanesi T›p Merkezi’nce

yap›lan bir araflt›rma, ba¤›fl›kl›k sistemi

hücrelerinin geliflim ve etkinlikleri

bak›m›ndan önemli rol oynayan 

bir proteinin izledi¤i mekanizmay›

aç›klayarak, kan kanserinin baz› türleri için

uygulanacak tedavilerde yeni bir kap›

aral›yor. 

Ba¤›fl›kl›k sisteminin önemli bir bölümünü

oluflturan beyaz kan hücrelerinin (lenfositler

dahil) geliflimi, hem hücre büyümesi hem de

içerdikleri belirli genetik ve biyokimyasal

ad›mlarla oldukça karmafl›k bir süreç.

Süreçteki aksakl›klarsa, kan kanserinin de

dahil oldu¤u birtak›m hastal›klarla

sonuçlanabiliyor. Araflt›rmac›lar, ba¤›fl›kl›k

hücrelerinden timositlerin geliflimi, 

T-lenfositlerinin de etkinleflmesinde (ki, her

iki ad›m da ba¤›fl›kl›k hücresi gelifliminde

kritik önem tafl›yor) “RhoH GTPase” ad›

verilen proteinin oynad›¤› önemli rollerden

birini, ve RhoH etkinli¤ini düzenlemede ifle

kar›flan bir mekanizmay› ayd›nlatm›fllar. 

Bu sonuç, sözkonusu protein ailesinin

iflleyiflini ayd›nlatmada bir basamak 

oldu¤u kadar, buna paralel olarak

gelifltirilecek yeni bir ilaç için de umut

anlam›na geliyor.

Cincinnati Children’s Hospital Bas›n Duyurusu, 10 Ekim 2006

Kök Hücreler fiimdi de

Akci¤er Kanserine

Karfl›

Hem çok yönlü hem de çok tart›flmal› olan

embriyonik kök hücrelerle ilgili

araflt›rmalardan yeni bir tanesi de, bu “on

parma¤›nda on marifetli” hücrelerin

hünerlerine yeni bir tanesini eklemifl

görünüyor: kendilerinden yap›lan bir afl›

arac›l›¤›yla farelerde akci¤er kanserini

önlemek. ABD’deki Louisville

Üniversitesi’nde yap›lan çal›flmaya esin

kayna¤› olan, embriyolar, embriyonik kök

hücreler ve tümörler aras›ndaki

benzerlikler. “Embriyolar da tümörler de

küçük toplar halinde büyürler” diye

anlat›yor araflt›rmac›lardan John Eaton.

“Her ikisi de besinlerini ev sahipleri yoluyla

al›r, yine her ikisi de, baz›lar› ortak olan

özel proteinler üretirler.” ‹flte bu ortak

proteinler de Eaton’un akl›na flöyle bir

düflünce getirmifl: Embriyonik kök

hücrelere karfl› ba¤›fl›kl›k tepkisi

oluflturacak bir afl›, tümörlere karfl› da bir

sald›r› tetikleyebilir mi? 

Farelere önce kök hücre enjekte edip sonra

da derilerinin alt›na akci¤er kanser

hücreleri nakleden araflt›rmac›lar,

afl›lanmayan farelerin hepsinde tümör

olufltu¤unu, afl›lanan 25 fareden

20’sindeyse kanser gelifliminin önlendi¤ini

gözlemifller. Sigara etkisinin benzerinin

yarat›ld›¤› koflullarda yinelenen deneyde,

afl›lanan 9 fareden 8’inde akci¤er kanseri

ortaya ç›kmam›fl. Tabii, denemelerin

insanlarda k›sa süre içinde

uygulanamayacak olmas›n›n, baflta

güvenilirlik sorunlar› olmak üzere (afl›n›n,

vücudun kendi kök hücrelerine

sald›rmas›na neden olup olmayaca¤› gibi)

birçok nedeni var. Ancak Eaton’un kiflisel

görüflü afl›n›n, kanser geliflimi bak›m›ndan

yüksek risk grubu alt›nda olan kiflilerde

denenmesine yine de de¤er oldu¤u yolunda.

Araflt›rmac›lar›n flu an yo¤unlaflt›klar›

konuysa, embriyonik kök hücrede bulunan

ve afl›ya tümör öldürücü özellik veren

moleküllerin bulunmas›.

Nature, 10 Kas›m 2006

Tükürükte Kuvvetli

A¤r›kesici

Günün birinde içinizden çok sinirlendi¤iniz

birine tükürmek gelir, kendinizi engelleme

gere¤i de duyarsan›z, bilin ki bundaki tek

gerekçeniz uygar davran›fl kurallar›n›n ihlali

olmayabilir. ‹çinizi belki daha fazla

rahatlatacak bir bilgi, tükürü¤ün, bilinen

birçok yararl› maddenin yan›s›ra, do¤al ve

çok güçlü bir a¤r›kesici

de içeriyor olmas›.

Fransa’daki Pasteur

Enstitüsü’nde yap›lan

bir çal›flma, tükürükte

morfinden yaklafl›k 6

kat daha güçlü bir

maddenin varl›¤›n›

ortaya koymufl

bulunuyor. Farelerin ön

ayaklar›na a¤r› verici bir kimyasal›n enjekte

edildi¤i çal›flmada, opiorfin ad› verilen bu

maddenin 1 gram›n›n, 3 gram morfine

eflde¤er etki yapt›¤› görülmüfl. H›zlar›n›

alamayan araflt›rmac›lar›n fareleri bu sefer

de i¤neyle kapl› bir yüzey üzerinde durmaya

zorlad›¤› ikinci aflamadaysa, farelerin a¤r›ya

dayanabilmek için almalar› gereken opiorfin

düzeyinin morfinden 6 kat fazla oldu¤u

ortaya ç›km›fl. (Neyse ki, bu veriler

araflt›rmac›lara yeterli gelmifl!) 

Veriler, bilinen güçlü a¤r›kesicilerin yan

etkilerini tafl›mayacak yeni bir ilac›n ortaya

ç›k›fl› konusunda güçlü bir umut ›fl›¤›

yakmakla birlikte, opiorfinin a¤r›y› dindirici

etkisinin do¤rudan olmad›¤›n› da vurguluyor

araflt›rmac›lar. Etki biçimi, vücudun a¤r›ya

karfl› normalde iflletti¤i mekanizman›n

süresini uzatmak; genel hatlar›yla, enkefalin

ad› verilen do¤al a¤r›kesicilerin belli bir süre

sonunda gerçekleflen y›k›mlar›n› durdurmak. 

Nature, 13 Kas›m 2006
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