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Alerji, Beyin Kanserine Karﬂ› Koruyabilir
Aks›r›p t›ks›r›p kaﬂ›nmak elbette insana
keyif veren ﬂeyler de¤il; ancak alerjilerin ortaya ç›kmas›ndan sorumlu etkin
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi tepkimelerinin, beyin
kanserine karﬂ› da koruyucu olabilece¤ini gösteren çal›ﬂmalar›n say›s› giderek
artmakta. Ast›m, saman nezlesi, egzama
gibi alerjik rahats›zl›klar› olanlar›n, glioma ad› verilen öldürücü beyin tümörü
geliﬂtirme risklerinin görece düﬂük oldu¤u, baz› çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂ bulunuyor. Ancak bu çal›ﬂmalar›n ço¤unun
küçük ölçekli oldu¤unu savunan Har-

Gripten Süpergribe
Tam da grip mevsimine giriﬂ yapm›ﬂken, ilginç bir keﬂifle karﬂ›karﬂ›yay›z.
Ta 1918’de gerçekleﬂen ve dünyan›n
bugüne kadar tan›k oldu¤u en ölümcül
grip salg›n›n›n üzerinden neredeyse 90
y›l sonra, salg›n›n bu derecede öldürücü olma nedeninin belki de tek bir protein olabilece¤i ortaya ç›kt›. Bu “‹spanyol gribi” salg›n›ndan ölenlerin say›s›yla ilgili tahminler 40-100 milyon aras›nda de¤iﬂiyor. Ölümlerin bir k›sm›, do¤rudan grip virüsünün kendisinden, ancak ço¤unlu¤u akci¤erler hasar›yla geliﬂen zatürreden kaynaklanm›ﬂt›.
Virüs neden bu derecede öldürücüydü?
Biliminsanlar› yan›t›n, H5N1 kuﬂ gribi
virüsü de dahil birçok grip virüsünde
bulunan PB1-F2 adl› yeni keﬂfedilmiﬂ
bir proteinde gizli oldu¤undan bir süredir kuﬂkulan›yorlar. Proteinin 1918
salg›n›ndaki olas› rolünü ayd›nlatmak
isteyen bir araﬂt›rmac› grubuysa (St.
Jude Çocuk Araﬂt›rma Hastanesi, ABD)
önce bir fare grip virüsünün genleriyle
oynayarak virüsü, 1918 salg›n›ndakiyle
ayn› olan PB1-F2 proteinini üretecek
biçimde de¤iﬂtirmiﬂler. Bu proteinden
yüksek dozda verdikleri farelerin hepsi-

vard Halk Sa¤l›¤› Okulu (ABD, Boston)
araﬂt›rmac›s› Eleni Linos ve ekibi, ba¤lant›dan emin olmak amac›yla, glioma
ya da daha iyi huylu meningioma tipinde beyin tümörü bulunan ve 4500 kiﬂiyi
kapsayan sekiz ayr› çal›ﬂman›n verilerini ayr›nt›lar›yla incelemiﬂler.
Çal›ﬂmalar›, alerji geçmiﬂi olanlar›n glioma geliﬂtirme olas›l›klar›n›n % 30 kadar
daha az oldu¤unu gösteriyor. Linos, bunun bir rastlant› olmad›¤›ndan emin gibi; üstelik mekanizman›n da yavaﬂ yavaﬂ çözülmekte oldu¤unu söylüyor.
nin 8 günde öldüklerini ve akci¤erlerinde de, ayn› proteinin de¤iﬂtirilmemiﬂ
biçimini alan farele göre daha fazla iltihaplanma oldu¤unu gözleyen ekip,
ikinci bir deney daha yapm›ﬂ. Bu sefer
de¤iﬂtirilmiﬂ virüsü öldürücü olmayan
dozda verdikleri farelere, bir de zatürre
oluﬂturan bakteriden (Streptococcus
pneumoniae) enjekte etmiﬂler. Farelerin 4 gün gibi çok daha h›zl› bir sürede öldükleri ve çok ﬂiddetli zatürre belirtileri gösterdikleri gözlenmiﬂ. “‹ﬂte,
1918 salg›n›n›n böylesine korkunç olmas›, büyük ölçüde bundan kaynakla-

Alerjinin ortaya ç›k›ﬂ›, sitokin ad› verilen ba¤›ﬂ›kl›k sistemi sinyal moleküllerini kodlayan genlerdeki de¤iﬂikliklerle
iliﬂkilendirilmiﬂ durumda. Hücre kültürleri ve hayvan deneyleriyse bu moleküllerin glioma geliﬂimini bask›lad›¤›n› göstermiﬂ. Ekip, daha yavaﬂ büyüyen meningioma tümörleriyle alerji aras›nda
benzeri bir ba¤lant› bulamam›ﬂ. Bu da
gösteriyor ki gliomadan koruyucu etki,
anormal hücrelerin zaman›nda tespitinden çok, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin etkin biçimde tümör geliﬂimini durdurmas›ndan
kaynaklan›yor. Araﬂt›rmac›lardan Tim
Raine ise sonuçlar konusundaki umudunu ﬂu sözlerle dile getiriyor: “Bu sonuçlar, kanserle ilgili olarak ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi temelindeki tedavilerle u¤raﬂan
araﬂt›rmac›lar için çok ümit verici. Çünkü kanserin tan›s› bir kez konduktan ya
da kanser yerleﬂtikten sonra, ba¤›ﬂ›kl›k
terapisini devreye sokmak için geç kalm›ﬂ olmayaca¤›z.”
NewScientist.com News Service, 10 Ekim 2007

n›yordu” diyor araﬂt›rmac›lardan Jonathan McCullers. “PB1-F2 proteini, olas›l›kla bakterilere çok daha fazla hasar
verme ﬂans› tan›m›ﬂt›.”
Virüsün etkisini nas›l de¤iﬂtirdi¤i henüz bilinmeyen bu protein, araﬂt›rmac›lara göre üretilecek grip ilaçlar›n›n yeni bir hedefi olabilir. Bulgular›n bir
baﬂka önemiyse, yeni bir küresel salg›na yol açabilecek virüslerden en tehlikeli olanlar›n› zaman›nda belirleme olana¤› tan›yabilecek olmas›.
ScienceNow Daily News, 11 Ekim 2007
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