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Tek Mutasyonla A¤r›s›z
Yaﬂam
A¤r›, vücutta olan biten hakk›nda önemli bir
haberci oldu¤u kadar, uyar›c› ve koruyucu
bir niteli¤e de sahip. ‹nan›lmaz gibi gelse de,
a¤r›s›z ac›s›z yaﬂam, oldukça güç ve zorlay›c›
olabilir. Ancak a¤r›yla yaﬂamak da en az bunun kadar zor. A¤r›-ac› duyusundan yoksun
bir grup çocukla yap›lan çal›ﬂmalar, bu duyuda rol alan anahtar roldeki bir proteini ortaya
ç›karm›ﬂ bulunuyor.
A¤r›n›n genetik temeli, geçti¤imiz ﬂu son birkaç y›la kadar oldukça bulan›kt›. A¤r›yla ilgili
kal›t›msal bozukluklarla ilgili olarak yap›lan
birkaç yeni çal›ﬂmaysa, “Nav1.7” ad› verilen
ve duyu sinirlerinde oldukça bol bulunan bir
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hücresel sodyum kanal›n› gündeme getirdi.
Aﬂ›r› etkin Nav1.7 kanallar›n›n yineleyen zonklamal› a¤r›lara, ya da ani
a¤r› ataklar›na neden oldu¤u biliniyor. Bilinmeyen, Nav1.7’nin a¤r›n›n kayna¤›
m› oldu¤u, yoksa a¤r›n›n, kanal etkinli¤indeki bir bozukluktan dolay› m› ortaya ç›kt›¤›yd›.
A¤r›ya ba¤›ﬂ›k alt› çocuk, bu soruya yan›t vermiﬂ görünüyor. Çocuklarda baﬂka herhangi
bir sinirsel sorun yok; s›cak-so¤uk alg›lamalar› ve dokunma duyular› yerinde, bütün refleksleri de normal. Araﬂt›rman›n yürütücülerinden ve ‹ngiltere’deki Cambridge T›p Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nden Frank Reimann
“Herﬂeyleri tamamd›” diye anlat›yor. “Sinir
hücreleri normal ve iyi iﬂler durumdayd›; ancak sanki a¤r› sinyalini alam›yor gibiydiler.”

Ast›mda Yeni bir
Sorumlu
ABD’nin Cincinnati Üniversitesi’nden
araﬂt›rmac›lar, eozinofil ad› verilen beyaz
kan hücresi grubunun ast›m belirtilerinin
ortaya ç›kmas› ve hastalarda geliﬂen
solunum güçlü¤ünde oynad›¤› rolle ilgili
olarak önemli verilere ulaﬂm›ﬂ
durumdalar. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hücreleri
aras›nda yer alan eozinofillerin, asl›nda
vücudu, en az›ndan bat› dünyas›nda
art›k pek görülmeyen baz› parazit
istilalar›na karﬂ› korumak üzere
evrimleﬂmiﬂ olduklar› düﬂünülüyor. Vücudun
geliﬂtirdi¤i alerjik tepkilerde, özellikle de
ast›ml› hastalar›n hava yollar›nda artan
sümüksü madde (mukus) içinde biriktikleri
de biliniyor. Ast›mda oynad›klar› rol uzun
süredir biliminsanlar›n›n ilgisini çekmekte.
“Ba¤›rsak parazitleri art›k geliﬂmiﬂ ülkelerde
eskisi kadar olmad›¤›na göre, bu hücreler
ﬂimdi ne iﬂe yar›yor?” sorusundan yola ç›kan

Kanserde De¤iﬂen
E¤ilimler
New York Bilimler Akademisi Dergisi’nde
yay›mlanan istatistiksel bir çal›ﬂma, ABD

araﬂt›rmac›lar›n ﬂimdiye
kadar konu üzerinde toplad›klar› veriler,
daha çok tek modeller üzerinde çal›ﬂ›larak
ortaya ç›km›ﬂ. Cincinnati Üniversitesi
araﬂt›rmalar›n›n bunlardan fark›, birçok
model üzerinde çal›ﬂ›larak eozinofiller ve
ast›mda mukus üretimiyle ilgili olarak güçlü
bir ilintinin kurulmuﬂ olmas›.
Buna göre eozinofil yoklu¤unda alerji

için çeﬂitli kanser tiplerini
ortaya ç›kma s›kl›klar›
bak›m›ndan
karﬂ›laﬂt›rarak, zaman
içinde belirginleﬂen e¤ilimi
gözönüne sermiﬂ. Buna
göre deri kanseri hem
kad›n, hem erkeklerde
artma e¤ilimi gösterirken,
prostat kanseri ve meme
kanseri de s›klaﬂan
kanserler aras›nda.
Akci¤er, mide ve kal›n
ba¤›rsak (kolon)
kanserleriyse her iki cinste de azalmakta
gibi görünüyor. Araﬂt›rmac›lar, say›lar›

Yap›lan incelemeler, alt›
çocu¤un da
SCN9A ad› verilen ve sözkonusu
sodyum kanal›n›n bir altbirimini kodlayan
genlerinde mutasyon oldu¤unu ortaya ç›kard›. Bu mutasyonun kanal›n etkinli¤ini bask›lad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›ysa, a¤r› alg›s›nda
Nav1.7’yi do¤rudan iﬂlev görür konuma getiriyor. Bunun anlam›, araﬂt›rmac›lara göre
aç›k: A¤r› bozukluklar› yaﬂayanlarda Nav1.7
sodyum kanal›n› devred›ﬂ› b›rakacak ilaç ya
da yöntemlerin geliﬂtirilmesi olas›l›¤›.
ScienceNOW Daily News, 13 Aral›k 2006

kökenli mukus miktar› da ciddi biçimde
düﬂtü¤ü gibi, eozinofil varl›¤›nda da
“sitokin” ad› verilen ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
tetikleyicileri art›yor. Sitokinler, ast›m›n
neredeyse bütün belirleyici özelliklerinden
sorumlu. “E¤er akci¤erlerinizde sitokinler
üretiliyorsa, ast›m da kaç›n›lmaz” diye
aç›kl›yor araﬂt›rmac›lardan Patricia
Fulkerson. “Ama gördük ki,
eozinofilsiz modellerde sitokinler
de dikkate de¤er ölçüde düﬂük
miktardayd›.” Bu iliﬂkiyi kuran
ekibin bundan sonraki hedefi de
eozinofillerin bu iﬂi hangi
mekanizmayla gerçekleﬂtirdi¤ini
ortaya ç›karmak olmuﬂ. Devreye giren
önemli genleri belirlemiﬂ durumdalar;
ﬂimdilerdeyse eozinofillerle daha önce
iliﬂkilendirilmemiﬂ olan yeni mekanizmalar›
ayd›nlatmaya çal›ﬂ›yorlar. Amaç, bu
hücrelerin ast›ma katk›lar›n› engelleyecek
yeni ilaç ve tedavilerin geliﬂtirilmesi.
University of Cincinnati Bas›n Duyurusu, 29 Kas›m 2006

aç›klayabilecek birçok etkenin varl›¤›ndan
sözediyorlar. Buna göre e¤ilimler, güneﬂ ya
da sigara gibi risk faktörlerine maruz kalma
süre ve s›kl›¤›ndaki de¤iﬂiklikleri, kanser
s›n›flama sistemlerinde gerçekleﬂen
yenilikleri, yeni tarama ve tan› tekniklerinin
kullan›m› yans›t›yor olabilir. Baz› kanser
tipleri için altta yatan nedenler daha aç›k;
sigara b›rakanlar›n say›s›ndaki art›ﬂla
birlikte, akci¤er kanseri vakalar›nda görülen
azalma gibi. Ancak, sürekli de¤iﬂmekte olan
karmaﬂ›k bir çevrede, baz› lenf kanserleri ya
da testis kanseri gibi daha az ortaya ç›kan
kanserler için ayn› ﬂeyi söylemek ﬂu
s›ralarda pek mümkün de¤il.
Blackwell Publishing Ltd. 16 Aral›k, 2006
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