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T›p

ait hücrelerden örnekler alan
araflt›rmac›lar, bunlarda kanserli
hücrelerde bulunmayan mutasyonlar
aram›fl ve bu türden 1000’in üzerinde
mutasyona rastlam›fllar. 150 kadar
genin de tetikleyici nitelikte oldu¤u
saptanm›fl. Bu, kanserle iliflkili oldu¤u
bilinen yaklafl›k 350 gene yapt›¤›
önemli eklemeye ba¤l› olarak, önemli
bir keflif say›l›yor. Tabii bir önemi de,
kansere karfl› ilaç üretiminde gündeme
gelen yeni gen hedefleri.
Nature, 7 Mart 2007

Kanser Geni
Patlamas›
Kanser geliflimini tetikleyen
mutasyonlar, öyle görünüyor ki
san›landan çok daha fazla. “Kanser
Genom Projesi” ad› alt›nda sürdürülen
uluslararas› bir çal›flma, bu tür
mutasyonlar içeren 120 kadar yeni gen
tan›mlam›fl bulunuyor. Bu,
araflt›rmac›lar›n kendilerini de flafl›rtan
bir sonuç.
Çal›flmada ‹nsan Genom Projesi
verilerinden yararlan›larak, büyüme ve
hücre ço¤almas›nda rol oynayan
yaklafl›k 500 kadar “kinaz geni”
taranm›fl. Bu genlerden baz›lar›ndaki
bozukluklar›n kanserle iliflkili oldu¤u
zaten biliniyor. 210 farkl› kanser tipine

Herfley
Zamanlamada m›?
Her birimiz, kendi bedenimizin içsel
saatlerinin tiktaklar›na göre birer “ritm
tutturmufl” gidiyoruz. Beynimizdeki
“hipotalamus” adl› yap›, bu türden en
az 100 farkl› saatin düzenlenmesinden
ve uyku, ifltah, enerji vb için gerekli
kimyasallar›n, gerekti¤i zaman ve
gerekti¤i kadar sal›nmas›ndan sorumlu
bir orkestra flefi gibi. Bu incelikli
iflleyiflteki en ufak aksaman›n bile
büyük etkileri olmas›, bu nedenle
flafl›rt›c› de¤il. Baz› ruhsal-zihinsel
bozukluklarda da bu biyolojik saat
ayar›n›n bozulmufl oldu¤u, uzun
süredir biliniyor. Uyku ve yeme biçim
ve zamanlamas›ndaki sapmalar›n,
manik ya da depresif dalgalanmalara
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s›kl›kla efllik etti¤i manik-depresif
bozukluk, ya da flimdilerde ye¤lenen
ad›yla “çift kutuplu (bipolar)
bozukluk”, bunlardan biri. Ba¤lant›,
Texas Üniversitesi Southwestern T›p
Merkezi’nin “Clock” (Saat) geniyle
yapt›klar› deneylerle flimdi daha da
güçlenmifl durumda. Biyolojik ritmin

düzenlenmesinde önemli rol oynayan
bu genin mutasyona u¤rat›ld›¤›
farelerde, çift kutuplu bozukluk tan›s›
konmufl insanlarda gözlenen davran›fl
kal›plar›n›n ortaya ç›kt›¤› saptanm›fl;
daha büyük risklere girme, ba¤›ml›l›k
davran›fllar› gibi. Daha da ilginci,
hastal›¤›n tedavisinde y›llard›r
kullan›lan lityumun, fareleri de tedavi
etmifl olmas›. Bu son bulgu, genin
hastal›ktaki rolünü neredeyse
tart›flmas›z k›l›yor. Ancak
araflt›rmac›lar›n uyar›s›, mutant
farelerle bozuklu¤u tafl›yan insanlar
aras›nda hemen bir paralellik
kurulmamas› gerekti¤i biçiminde.
“‹nsanlarda bu iflin tek sorumlusu
Clock geni olamaz” diyorlar; “çünkü
herfley çok daha karmafl›k.”
ScienceNow Daily News, 20 Mart 2007

