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B‹L‹M VE TEKN

Çocukluk Döneminde
Ortaya Ç›kan Ast›mla
‹liflkili Bir Gen Daha
Belirlendi
Ast›m, büyükler için de bir baflbelas›
olabilirken, çocuklukta en s›k yakalan›lan kronik hastal›k konumunda. Ast›m›n ortaya ç›kmas›nda rol oynayan genetik ve çevresel etmenlerin oran ve bileflimiyse s›rlar›n›n önemli bir k›sm›n›
korumay› sürdürüyor. Ancak yenilerde
yap›lan uluslararas› bir çal›flma, ast›m›n

Omurilik Onar›m›na
Bir Engel de
Kan Proteininden
Omurilik hasarlar›n›n birçok türünde,
onar›m son derece güç, bazen olanaks›z. Hasarl› sinir hücrelerinin onar›m
konusundaki bu becerisizliklerinde rol
oynayan en önemli etkenler, hasardan
sonra beyin ve omurilikte etkinleflen
baz› bask›lay›c›lar. Sonuç, felç. California Üniversitesi (San Diego) T›p Oku-

Yeni Nefes Testiyle
Akci¤er Kanseri Tan›s›
Kolaylafl›yor
Thorax dergisinin Temmuz say›s›nda
yay›mlanan bir makale, henüz % 100
kusursuz olmasa da, akci¤er kanseri
tan›s›nda oldukça önemli denebilecek
bir geliflmeyi duyuruyor. ABD,
Ohio’daki Cleveland Klini¤i
araflt›rmac›lar›n›n gelifltirdikleri ve bir
dizi alg›lay›c›dan oluflan bir ayg›t,
verilen solu¤u kimyasal bir teste tabi
tutmaktan ibaret bir iflleyiflle akci¤er
kanserinin varl›¤›n› ya da yoklu¤unu
saptayabiliyor. Ayg›t flaflmaz
do¤rulukta de¤il, ama sonuçlar yine de
oldukça umut verici.

LOJ‹ HABERLER‹

nas›l ortaya ç›kt›¤›n› tümüyle aç›klamasa da, gen-çevre bilmecesinin önemli bir
yönünü yine de de ayd›nlatm›fl durumda. 2000’in üzerinde çocukta genetik
taramalar›n gerçeklefltirildi¤i çal›flmada
spotlar alt›na tafl›nan gen, ast›ml› çocuklarda kanda daha yüksek oranda bulunan ORMDL3. Bulgular, bu genin belirli bir türünü tafl›yanlarda ast›m geliflme riskinin % 70’e kadar f›rlayabilece¤ini gösteriyor. Araflt›rmac›lar, bunun yan›s›ra 17. kromozom üzerinde, sözkonusu genin düzeyini de¤ifltiriyor izlenimini veren bölgeler saptam›fl bulunuyorlar. Ancak genin bu riski nas›l art›r-

d›¤› henüz aç›kl›k kazanm›fl de¤il. Benzer genlerin maya gibi ilkel canl›larda
bulunuyor olmas›ysa, ORMDL3 geninin
oldukça eski ve ilkel ba¤›fl›kl›k mekanizmalar›n›n bir bilefleni oldu¤u ve alerji
sürecinin bir parças› olmad›¤›n› düflündürüyor.
BBC News, 4 Temmuz 2007

lu’nda yap›lan bir çal›flmaysa, fibrinojen ad› verilen ve kanda bulunan bir
p›ht›laflt›r›c› proteinin bu sürece önemli
katk›lar› oldu¤unu ortaya koydu. Bulgular, sinir sistemine kan s›zmas› durumunda fibrinojenin oynad›¤› olumsuz
rolün yan›s›ra, merkezi sinir sistemi
yaralanmalar›nda damar ve sinir sistemi hasarlar› aras›ndaki moleküler ba¤lant›lar› da göstermifl bulunuyor.
Hem sinir hücresi hem de damarlarda
hasar oluflumunun gözlendi¤i üç tip
omurilik yaralanmas›n› fare ve s›çanlarda inceleyen araflt›rmac›lar, yara bölgelerinde beklenmeyen ölçüde büyük fibrinojen birikintilerinin olufltu¤unu gözlemifl ve fibrinojenin sinir hücrelerinin
onar›m sürecine etkilerini bu nedenle
araflt›rmaya karar vermifller. “Çal›flmam›z, fibrinojenin sinir hücrelerini, ona-

r›m yeteneklerini do¤rudan bask›layarak etkiledi¤ini gösteriyor” diye anlat›yor araflt›rmac›lardan Katerina Akassoglou. Fibrinojen, akson (sinir hücresi
uzant›s›) uzamas›n› engelleme sürecini
sinir hücresindeki bir almaca ba¤lanarak bafllat›yor, bu ba¤lant› da hücrelerdeki bir baflka almac› etkinlefltirerek
akson büyümesini engelliyor. Ayn› almac› hedefleyen baflka bask›lay›c›lar,
daha önceleri de belirlenmifl. Ancak fibrinojen, bir kan türevi olmas› aç›s›ndan
bir ilk. Tabii, bulgular›n en önemli yan›, fibrinojenin sinir hücreleri üzerindeki etkilerini yok etmeye dayanan bir
strateji belirleme olas›l›¤›na, sonuçta
merkezi sinir sistemi onar›m›na yeni
bir kap› açabilecek olmas›.

Kimyasal maddelere duyarl› bilefliklerin
emdirilmifl oldu¤u 36 bölge içeren
ayg›t›n çal›flma ilkesi, soluktaki uçucu
organik bilefliklerin oluflturdu¤u
örüntüleri ortaya ç›karmak. Bölgeler,
belirli kimyasallara maruz
kald›klar›nda renk de¤ifltiriyorlar.
Akci¤er kanseri olan 49 kifli, kanser
olmayan, ancak baflka akci¤er

hastal›klar›na yakalanm›fl 73 kifli, 21 de
sa¤l›kl› kontrol bireyini kapsayan
çal›flmada, kat›l›mc›lar›n % 70’inden
elde edilen veriler, akci¤er kanserinin
varl›¤›n› ortaya ç›karacak bir
örüntünün oluflturulmas›nda
kullan›larak, bu da kalan % 30
üzerinde denenmifl. Ayg›t kanserli
vakalar›n % 73’ünü belirleyebilmiflken,
asl›nda kanser olmayan hastal›klar›n %
28’ini de kanser olarak alg›lam›fl.
Klinikten Peter J. Mazzone, ayg›t›n
daha iyi sonuç vermesi ya da nefeste
yer alan uçucu kimyasallar›n
özelliklerinin daha ayr›nt›l› biçimde
ortaya konmas› için, ek çal›flmalara
gerek oldu¤unu vurguluyorlar.
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