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Kök Hücrelerden 

Yeni Hünerler

Amerikal› bir araflt›rmac› s›çan ve

farelerin beyinlerine afl›lanan

embriyon kök hücrelerinin,

Parkinson hastal›¤›n›n yok etti¤i özel

bir hücreye dönüfltüklerini aç›klad›.

Bunun anlam›, henüz uzmanlafl›p

belirli bir ifllev kazanmam›fl kök

hücrelerin, beyin hücrelerince

programlanabiliyor olmas›. Bir baflka

deyiflle, nöronlar (sinir hücreleri)

aralar›na kat›lan "çaylak"lara,

yapacaklar› iflleri ö¤retip onlar› da

birer sinir hücresi olarak

yetifltiriyorlar.    
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Fakültesi’nden Ole Isacson’un,

Amerikan Bilim Gelifltirme

Derne¤i’nin y›ll›k toplant›s›nda

aç›klad›¤› yöntem, kök hücrelerin

insanl›k için açt›¤› ufuklar› daha da

geniflletmeye aday. Nedeni, Parkinson

tedavisi için, pratik ve etik sorunlar

getiren cenin sinir hücreleri nakline

gerek b›rakmamas›. Parkinson

hastal›¤›, beyinde bir tür kimyasal

haberci olan dopamin adl› maddeyi

üreten hücreleri öldürüyor. T›p

araflt›rmac›lar›, daha önce hastalar›n

beynine ceninlerden al›nan nöronlar›

naklederek, hastal›¤›n belirtileri olan

kas sertleflmesi, yavafll›k ve titremeyi

önemli ölçüde geriletmeyi

baflarm›fllard›. Ancak cenin dokusu,

k›t bir madde. Baflar›s›z hamilelikler

sonucu elde edilebiliyor ve bunlar›n

araflt›rmalarda kullan›lmas›, özellikle

ABD’de büyük etik tart›flmalara yol

aç›yor. Ayr›ca Parkinson tedavisi için

çok say›da düflük ceninden hücre

almak gerekiyor. Oysa tek bir

embriyon (döllenmeden hemen sonra

az say›da bölünmeye u¤ram›fl

yumurta) kök hücresini, kültür

çanaklar›nda sonsuz say›da

ço¤altmak mümkün. Gerçi

araflt›rmac›lar, embriyon kök

hücrelerini, kültür çanaklar›nda

uzmanlaflm›fl hücrelere de

dönüfltürebiliyorlar; ama Isacson’un

yönteminin çekicili¤i, hiçbir iflleme

gerek kalmaks›z›n bu hücreleri

beyine nakletmek ve uzmanlaflt›rma

iflini beyin hücrelerine b›rakmak.

Isacson, fare ve s›çan beyinlerine

nakledilen embriyon kök

hücrelerinin, dopamin üretici

enzimler yapan nöronlara

dönüfltü¤ünü aç›klad›. Üstelik bu

hücreler, komflu hücrelerle de iletiflim

kurabiliyorlarm›fl. 

Bundan sonra ayn hücrelerin

insanlarda da ayn› hüneri gösterip

göstermeyece¤ini belirlemek. E¤er

bunda baflar›l› olunursa, Parkinson

tedavisinde karfl›lafl›lan malzeme

s›k›nt›s› çözülmüfl olacak. Çünkü

k›s›rl›k tedavi merkezinde üretilen

binlerce "yedek" embriyon, hamilelik

sa¤land›ktan sonra at›l›yor. Üstelik

beyin d›fl›ndaki organlar›n da kök

hücreleri "programlama" becerilerinin

oldu¤u ortaya ç›karsa, kök hücre

nakli yoluyla kalp-damar hastal›klar›,

diyabet ve "multiple sclerosis"

(ba¤›fl›kl›k sisteminin kontrolden

ç›karak bedendeki sinir hücrelerine

sald›rmas›yla hareket yetene¤inin

yitirilmesi) gibi hastal›klar›n tedavisi

de mümkün olabilecek. 
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AIDS ilaçlar›nda

Yoksullara Damping

‹nsanlarda ba¤›fl›kl›k sisteminin

çökmesi nedeniyle ölümle

sonuçlanan bulafl›c› AIDS

hastal›¤›, son y›llarda

geliflmekte olan ülkelerde,

özellikle Afrika’da büyük bir

h›zla yay›lma gösterdi. Uzun

y›llard›r hastal›¤a karfl› etkili

bir ilaç ya da afl› gelifltirmeye

çal›flan bat›l› bilim adamlar›,

tam bir baflar› elde

edemedilerse de, baz› ilaçlar,

özellikle bir arada

kullan›ld›klar›nda, hastal›¤›n

ilerlemesini belirli ölçüde

yavafllatabiliyor.  Ancak bu

ilaçlar oldukça pahal›. Bir

AIDS ilac›n›n y›ll›k kullan›m›n›n

masraf› en az 6,000 dolar› buluyor.

Bu ilaçlar›n yoksul ülkelere ucuz

sat›lmas› yolunda kamuoyunun artan

bask›lar› karfl›s›nda ilaç üreticisi

Merck flirketi, Crixivan (indsinavir

sülfat) adl› ilac› geliflmekte olan

ülkelere maliyetinden sataca¤›n›

aç›klad›. Bu durumda ilac›n y›ll›k

kullan›m maliyeti 600 dolar›

geçmeyecek. Crixivan,

Bat›’da yayg›n olarak

kullan›lan bir üçlü ilaç

setine dahil. Ayr›ca Stocrin

adl› bir ilac›n da yoksul

ülkelerde 500 dolara

sat›laca¤› aç›kland›. fiirket

sözcüleri, bununla birlikte

ilac›n ihraç edilece¤i

yoksul ülkelerden, ilaçlar›n

toplan›p yeniden ABD ya

da Avrupa ülkelerine

sat›lmayaca¤› konusunda

güvence istendi¤ini

belirtiyorlar. 
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