haber1

28/9/05

21:42

Page 8
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Raﬂit Gürdilek - Zeynep Tozar

T›p-Sa¤l›k

Bebek
Sa¤l›kl› m›
Do¤acak?
Anne Kan›nda Genetik ‹puçlar› Var
Yeni bir araﬂt›rma, fetus kaynakl› minicik
genetik ‘parçac›klar›n’, do¤umdan k›sa
bir süre önce anne kan›nda dolaﬂt›¤›n›
göstermiﬂ bulunuyor. Bulgular›n, fetus
geliﬂimine yeni bir ›ﬂ›k tutman›n yan›s›ra
önemli bir aç›l›mlar› daha var: olas› genetik bozukluklar›n, annenin vücuduna
do¤rudan müdahale etmeyi gerektiren
yöntemlere baﬂvurmadan saptanabilmesi
umudu.
Anne karn›ndaki bebe¤in genetik bak›mdan sa¤l›k durumunu ﬂimdilik en güvenilir biçimde veren yöntem olan “amniyosentez”, rahim içine i¤neyle girilerek fe-

Kanser Hücrelerinden
Yeni Bir Taktik
Kanser için uygulanan tedavilerin ço¤u,
tümörleri etkin biçimde küçültebiliyor;
ancak ABD, Atlanta’da gerçekleﬂtirilen
uluslararas› bir konferansta sunulan
bulgular ›ﬂ›¤›nda, kimi tedaviler de tam
tersi etkide bulunarak, hastal›¤› yönlendirdi¤i düﬂünülen ve normalde küçük
bir populasyon oluﬂturan “kanser kök
hücreleri”ni art›rabiliyor. Say›lar› artan
bu hücrelerse, art›k yeni kanser odaklar› oluﬂturma, yani metastaz yetisine sa-
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tus DNA’s›ndan örnek al›nmas›n› içeriyor.
Ancak %1’den az olsa da düﬂük olas›l›¤›n›, yan›s›ra fetusa hasar verme riskini de
beraberinde getiriyor. Son y›llarda bu tür
iﬂlemleri gerektirmeyen yeni yöntemler
geliﬂtirildi. Bunlar›n ço¤u, bebekle ayn›
genleri içeren ve gebeli¤in ilk 5 haftas›nda anne kan›na hücreler salan plasentadan, DNA ve haberci RNA (mRNA) gibi
genetik ‘parçalar’ almaya dayal›. Ne var
ki, gen etkinliklerinin bir organdan di¤erine de¤iﬂebilmesi nedeniyle bu parçalar
da tüm tabloyu gözler önüne sermekten
uzak. ABD’deki Tufts-New England T›p
hip hale geliyorlar.
Bu bulgular, baz› kök hücre ‘iﬂaretleri’nin, kemoterapi ve radyoterapi uygulamalar›nda karﬂ›laﬂ›lan dirençle neden
iliﬂkilendirilmiﬂ oldu¤unu aç›klayabilir.
Kanser kök hücresi iﬂaretleri aras›nda
say›lan “Nanog” ve “BMI1”, kök hücrelerin tan›mlay›c› özelliklerine, yani kendilerini yenileme ve baﬂka hücre tiplerine farkl›laﬂma yetilerine katk›da bulunan moleküller. Bu moleküller embriyonik kök hücrelerde de bulunuyor.
ABD’deki Silahl› Kuvvetler Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi’nde yap›lan çal›ﬂma,
bu iki moleküler iﬂaretin metastaz yapan, yani yay›l›m gösteren tümörlerde,
birincil tümörlere göre çok daha fazla
say›da oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂ. Araﬂt›rmac›lardan Vasyl Vasko’ya göre bu
sonuç, iﬂaretin varl›¤›n›n metastazda rol
oynad›¤›n›n bir göstergesi. Bunun da

Merkezi araﬂt›rmac›lar›ysa yaln›zca plasentadan de¤il, fetusun kendisinden de
kaynakl› mRNA’n›n anne kan›na geçebildi¤ini göstermiﬂ bulunuyorlar. Do¤umdan hemen önce anne kan›ndan, hemen
sonra göbek ba¤›ndaki fetus kan›ndan,
bir sonraki gün de yine anne kan›ndan
örnekler alan araﬂt›rmac›lar, üç grup kanda da var olan mRNA kökenli 20.000 gen
belirlemiﬂler. Yapt›klar› incelemeler do¤umdan hemen önce anne kan›nda dolaﬂan (ama sonras›nda dolaﬂmayan) ve fetus kan örneklerinde de kendini gösteren, yine mRNA kökenli 157 gen ortaya
ç›karm›ﬂ. As›l önemlisi, bu 157 genden
büyük ço¤unlu¤unun, fetus yaﬂam›n›n
önemli olaylar›yla (sinir sisteminin geliﬂmesi, koku duyusunun geliﬂmesi gibi) iliﬂkili olmas›. Ekipten Jill Maron’un yorumu, plasenta mRNA’s›nda bu tür genlerin
varl›¤›na iliﬂkin iﬂaretlere rastlanmayaca¤›, bu nedenle bu genetik parçalar›n plasenta yoluyla fetusun kendisinden gelmiﬂ
olmas› gerekti¤i biçiminde. Bundan sonraki ad›m, Maron’a göre anne aday›n›n
kan›n› bu aç›dan düzenli olarak incelemenin ve fetus mRNA’s›nda kötüye iﬂaret
olabilecek de¤iﬂimleri saptaman›n yollar›n› bulmak olmal›.
NewScientist.com News Service, 21 Eylül 2007

ötesinde, baz› kanser tedavileri tümörleri küçültebilse de Nanog ve BMI1 etkinli¤ini art›rabiliyor; sonuç yine olumsuz.
Vasko’nun varsay›m› ﬂöyle: “Tümör,
kök hücre iﬂaretlerinin etkinleﬂmesiyle
kemoterapiden kaçabilir. Çünkü tedaviden sa¤ ç›km›ﬂ az say›daki hücre bu ﬂekilde, metastaz yapabilen yeni bir tümör oluﬂturmay› baﬂaracakt›r.” Araﬂt›rmac›lar, mekanizman›n içine inebilmiﬂ
de¤iller; ancak tahminlerine göre ölmekte olan hücreler, di¤er kanser hücrelerinde kök hücre iﬂaretlerinin etkinli¤ini tetikleyecek birçok madde salg›l›yor. “Ne yap›p edip hayatta kalmaya çal›ﬂ›yorlar” diye aç›kl›yor Vasko. “Bunun
için de embriyonik yaﬂam deneyimlerinden kalma bir mekanizmaya baﬂvuruyor
olabilirler.”
American Association for Cancer Research Bas›n Duyurusu, 19 Eylül
2007

