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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

R a fl i t G ü r d i l e k - Z e y n e p T o z a r

T›p - Sa¤l›k
Çin’de Omurilik
Deneylerine Disiplin
“CerrahNet”le Gelecek
Rutgers Üniversitesi’nde (ABD)
omurilik hasarlar› konusunda
çal›flmalar yürüten Hong Kong as›ll› bir
sinir cerrah› olan Wise Young’›n
giriflimiyle oluflturulan bir cerrahi
iletiflim forumu, Çin’de yo¤unlaflan
omurilik tedavisi çabalar›n› bilimsel bir
düzeye oturtmay› hedefliyor.
Çin’e artan “t›bbi turizm” ak›m›ndan
yararlanan bafl›na buyruk doktorlar,
giderek artan deneylerde hasarl›
omuriliklere kök hücre ya da ilaç
afl›l›yorlar. Deneylerin baflar›s› da resmi
kay›tlar yerine hastalar›n kendi
beyanlar›na dayand›r›l›yor. Ayr›ca
deneylerden sonra hastalar genellikle
izlenmedi¤i için, pek çok yöntemin
denenmesine karfl›n bu alanda fazla
ilerleme sa¤lanam›yor. Çin’in yerel ve
merkezi hükümet yetkilileriyse
doktorlar› yaln›zca klinik olarak
kan›tlanm›fl tedavi yöntemleri
kullanmalar› için s›k›flt›r›yorlar.
Young’›n oluflturdu¤u, Hong Kong
kay›tl› China SCINet adl› iletiflim
forumuysa yetkililerin istedi¤i bilimsel
verileri sa¤lamay› amaçl›yor. SCI,
Science, Communications, Innovation
(bilim, iletiflim, yenilik) sözcüklerinin
k›salt›lmas›ndan oluflmufl, yayg›n
kullan›lan bir biliflim terimi.
Young, örgütleme yetene¤ini Mart
ay›nda Çin’in en önde gelen 60 kadar
ortopedi ve sinir cerrah›n› Kunming
kentinde bir araya getirerek kan›tlam›fl.
Ancak, egosu kabar›k cerrahlar›n sözle
anlaflmalar›n›n güçlü¤ünü bildi¤inden,
ifli prati¤e de dökmüfl. Üç gün süren
tart›flmalar ve iki maymun üzerinde
yap›lan ortak ameliyattan sonra
cerrahlar, omurilik yaralanmalar›n›n
tedavisinde kullan›lacak malzemenin
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nakli için kesiklerin nas›l ve nereye
yap›laca¤› konusunda anlaflm›fllar.
Organizasyon ilk s›nav›n› lityum ve kök
hücrelerin birlikte kullan›m›
deneylerinde verecek. 2008’de
bafllayacak deneylerde ekip üyesi
cerrahlar yaklafl›k 400 hastaya göbek
kordonu kök hücreleri nakledecekler.
Hastalar›n yar›s›na ayr›ca, beyin ya da
sinir hücresi (nöron) geliflimini
h›zland›ran lityum, manik depresyon
hastalar›na a¤›z yoluyla verilen dozda
verilecek. Deneyde amaçlanan, kök
hücrelerin yara bölgesinde, üzerinde
yeni aksonlar›n (sinir hücrelerinin
birbirleriyle iletiflimini sa¤layan kollar)
geliflebilece¤i köprüler meydana
1 Yaralanma bölgesine
giriliyor ve yaral› doku
içinden bir yol aç›l›yor
Omurilik

2 Hastan›n burun
mukozas›n›n 1/4’ü
al›n›yor

Beyindeki koku
alma so¤anc›¤›

Omurga

Burun
mukoza
dokusu

Hasarl› bölge

3 Mukoza hasarl›

Burun
Bofllu¤u

bölgeye naklediliyor.

Omurilik hasarlar›nda kök hücre tedavisine
alternatif olarak önerilen bir yöntem

getirmeleri. SCINet üyesi 20 merkezde
deneye kat›lacak hastalarla ilgili bilgiler,
ortak bir veritaban›na kaydedilmeye
bafllanm›fl bile.
Young flimdi de çabalar›n› ilaç sanayiini
de iflbirli¤ine çekmeye yöneltmifl
durumda. Amac›, tedaviye
üçüncü bir bilefleni,
nöronlar›n geliflimini
engelleyen kimyasallar›
bask›lad›¤› bilinen ilaçlar›
da eklemek.
Omurilik yaralanmalar›nda
baflar›yla kullan›lan ilk
tedavi arac› olan
metilprednisolon ile
çal›flmalar›yla ünlenen
Young’›n flimdiki
araflt›rmalar› için Çin’i
seçmesinin birkaç nedeni
var: Birincisi, yaflayan
omurilik hasarl› hastalar›n

say›s›n›n son 10 y›lda önemli ölçüde
artm›fl olmas› ki, Young bunu son
y›llarda otomobil pazar›n›n
genifllemesine ve hastalar›n daha çok
yaflamas›n› sa¤layan sa¤l›k
hizmetlerindeki ilerlemeye ba¤l›yor.
Bir baflka neden bu deneyleri
yürütmenin Çin’de kolay ve h›zl›
olmas›. Say›lar› görece az hastanelere
yüzlerce, hatta binlerce hasta
baflvuruyor ve dolay›s›yla bunlar›n
aras›nda gönüllü bulmak görece kolay
oluyor. Nihayet önemli bir neden de
Çin’de hasta bafl›na yaklafl›k 20.000
dolar tutan ameliyat ve ameliyat sonras›
bak›m masraf›n›n, ABD’dekinin beflte
biri olmas›.
SCINet’in toplam 12 milyon dolara
malolacak deneylerinin ön aflamas›,
2008’de bafllayacak kombine
deneylerden önce kök hücre ve
lityumun etkilerinin bu y›l içinde önce
ayr› ayr› incelenmesi biçiminde
gerçekleflecek.
2008 deneyleri son y›llarda doktorlar›n
omurilik yaralanmalar›nda her türlü
hücreyi kullanmaya bafllad›klar› Çin’de
ilk kontrollü çal›flma olma özelli¤ini
tafl›yacak.
“Kafaya göre” deney yürüten
doktorlar›n en tan›nm›fl›, Beijing’deki
Chaoyang Hastanesi’nden Hongyung
Huang. Rutgers Üniversitesi’nde
Young ile doktora sonras› çal›flmalar
yapt›ktan sonra Çin’e dönen Huang
yüzlerce de¤iflik yöntem denemifl.
Bu tedavilerin baflar›s›yla
ilgili iddialar, sonuçlar›n
akademik hakemlerce
do¤rulanmas› ya da tedavi
sonras› izleme sonuçlar›
yerine, hastalar›n olumlu
beyanlar›na
dayand›r›l›yor.
Huang’›n flimdi de
fetuslardan al›nan
Schwann hücreleri, fetus
koku hücreleri ve her
ikisinin birlikte
kullan›lmas›yla deneyler
yürüttü¤ü bildiriliyor.
Nature, 29 Mart 2007

