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T›p - Sa¤l›k
Kan Grubu Tutmad› m›? Hiç Dert Etmeyin!
Dört temel kan grubu, yani A, B, AB ve
O’nun birbirinden fark›, k›rm›z› kan
hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve ba¤›ﬂ›kl›k tepkilerini tetikleyen antijenlerin farkl›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Sözgelimi A tipi antijene sahip olanlarda, B tipi antijene karﬂ› antikor oluﬂuyor ve B
grubu kana karﬂ› da ciddi bir ba¤›ﬂ›kl›k
tepkisi geliﬂiyor. Ayn› tats›z senaryo, A
grubu kan alan B grubu bir kiﬂi için de
geçerli. Kan grubu O olanlardaysa du-

rum biraz farkl›; kanlar›, iki tip antijeni
de içermedi¤i için farkl› kan gruplar›ndan kiﬂilere, herhangi bir ba¤›ﬂ›kl›k riski olmaks›z›n rahatl›kla kan verebiliyorlar. Ancak alabildikleri kan da yaln›zca
O grubundan olan›; bu da kan bulmada
s›kl›kla güçlük yaratan bir durum. Bu
sorunun üstesinden gelmek isteyen
araﬂt›rmac›lar (Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi ve ABD’deki ZymeQuest biyoteknoloji firmas›ndan), di¤er

Kanserin Yay›lmas›
Durdurulabilecek mi?
Kanserin yay›lmas›, yani metastaz, hastal›¤›n en korkulan yönü. Yay›l›m sürecinin arkas›ndaki güçlerse henüz tam
bilinmiyor. 2005 y›l›nda New York’taki
Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi’nden Joan Massagué, meme kanser
hücrelerinin akci¤ere yapt›¤› yay›lmaya
yard›mc› olan bir grup gen keﬂfetti.
Massagué ve ekibi, bu genlerden dördünün süreçteki rolünü ayr›nt›land›rd›ktan sonra, ﬂimdi de farelerde bunlar›
baz› ilaçlarla ‘vurarak’ çok olumlu so-

HIV’e Karﬂ› Do¤al
Korunma
‹nsan kan›nda do¤al olarak bulunan
bir bileﬂenin, HIV virüsünün hücreleri
enfekte etmesini önledi¤i ortaya ç›kt›.
Bu, VIRIP ad› verilen bir peptid (iki ya
da daha fazla aminoasitten oluﬂan
protein altbirimi) molekülü. Etki
biçimiyse, HIV virüsünün gp41 ad›
verilen yüzey proteinine ba¤lanarak,
insan vücut hücrelerine yap›ﬂmas›n›
önlemek. VIRIP molekülünü bularak
onu yal›tan Ulm Üniversitesi (Almanya)
araﬂt›rmac›lar›, oluﬂabilecek iﬂlev
de¤iﬂikliklerini anlamak üzere
içeri¤indeki 20 aminoasitle ‘oynarken’
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nuçlar elde etmiﬂ bulunuyorlar.
Araﬂt›rmac›lar, EREG, MMP1, MMP2
ve COX2 ad›yla bilinen bu genlerin
hem birincil tümörün sald›rgan biçimde büyümesinde, hem de kanserin yayaln›zca 3 belirli aminoasitte de¤iﬂiklik
yaratarak, molekülün HIV bask›lay›c›
etkisini yaklaﬂ›k 100 kat›na ç›karmay›
baﬂarm›ﬂlar. Bu sonuç, peptidi AIDS
tedavisinde güçlü bir ilaç aday› yapmak
için yeterli.
VRIP’›n sunabilece¤i bir avantaj da,
oldukça kararl› bir yap› sergileyen
gp41 proteininin, de¤iﬂim geçirerek
peptide direnmesi olas›l›¤›n›n
düﬂüklü¤ü. Ancak araﬂt›rmac›lar›n
yan›tlayamad›¤› önemli bir soru var:
VRIP peptidinin vücut içinde do¤al
olarak üstlendi¤i görev tam olarak ne?
E¤er HIV virüsünü bask›lamada önemli
bir rolü varsa, nas›l oluyor da insanlar
virüse karﬂ› do¤al olarak ba¤›ﬂ›k de¤il?
Yan›t› bulman›n bir yolu,

kan gruplar›n› O grubuna dönüﬂtürecek enzimlerin av›na ç›km›ﬂlar. Enzimlerde arad›klar› özellikler, A ve B antijenlerinin üzerini ﬂapka gibi örten ve
iki grupta farkl› olan ﬂeker moleküllerini, kan hücresine zarar vermeden k›rp›p atabilmeleri. Bu enzimleri 2500
farkl› türden bakteri ve mantarda tarayan araﬂt›rmac›lar, arad›klar›n› bulmuﬂ
durumdalar. Bebeklerde menenjite yol
açan bir bakteriden al›nan birincisinin
A grubu kan› O’a; insan ba¤›rsak bakterisinden elde edilen ikincisinin de B
grubu kan› O’a, üstelik de oldukça etkili biçimde dönüﬂtürdü¤ünü gözlemiﬂler.
Yöntem, ayr›nt›lar›yla birlikte henüz deneme aﬂamas›nda; klinik denemelereyse
bu y›l›n sonlar›na do¤ru baﬂlanaca¤›
umuluyor.
ScienceNow Daily News, 2 Nisan 2007

y›lmas›nda etkin rol oynad›¤›n› söylüyorlar. Gen etkinli¤ini durdurmak için
denedikleri ilaçlar›n ikisi (cetuximab ve
celecoxib) zaten baz› kanser tedavilerinde kullan›l›yor. Di¤eri (GM6001) henüz denenme aﬂamas›nda. ‹stenen etkinin ortaya ç›kmas›, araﬂt›rmac›lara göre bunlar›n birlikte kullan›lmas›na ve
genlerin dördünün de ayn› anda etkisiz
hale getirilmesine ba¤l›. Tedavinin insanlar üzerindeki etkisiyse klinik denemelerden sonra ortaya ç›kacak. Ayn› etkinin di¤er kanser türleri için geçerli
olup olmad›¤›ysa henüz bilinmiyor.
Nature, 11 Nisan 2007

araﬂt›rmac›lara göre HIV virüsünü
alm›ﬂ kiﬂiler üzerinde testler yapmak.
Varsay›mlar›, VIRIP molekülünden
yeterli miktarda içermeyenlerin, AIDS’e
daha kolay yakalan›yor olabilece¤i.
Nature, 19 Nisan 2007

