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B‹L‹M VE TEKN

Beyinde Kanser
Geliﬂimine Karﬂ›
Etkili Silah

LOJ‹ HABERLER‹

Beyin
Sinirbilim
Beyindeki “Ben ve Öteki”

Beyin kanser tümörlerinin en tehlikelilerinden “glioma”lar›n nihayet kendileri de
ölümün eﬂi¤ine yaklaﬂm›ﬂ görünüyor. California Üniversitesi (San Francisco) araﬂt›rmac›lar›n›n geliﬂtirdikleri bileﬂim, bu tümöre karﬂ› savaﬂ›mda ortaya ç›kan olas›
adaylar›n içinde belki de en güçlüsü. PI103 ad› verilen bileﬂimin özelli¤i, kanser
yay›l›m›n› tetikleyen sinyaller dizisindeki
iki önemli aﬂamay› engellemesi. PI-103 ayr›ca, insan kaynakl› tümörlerin yerleﬂtirildi¤i farelerde kanser hücresi ço¤almas›n›
durdurmakla da baﬂar›s›n› kan›tlam›ﬂ durumda.
Normalde hücre ço¤almas›n›, kanserdeyse
tümör büyümesini tetikleyen protein kinaz enzimlerini bask›lama amac›yla üretilen ilk ilaç, Gleevec ad›yla birkaç y›l önce
piyasaya sürülmüﬂtü. Özellikle beyin, gö¤üs, kolon ve mide kanserlerinde aﬂ›r› etkinlik gösterdikleri bilinen bir baﬂka kinaz
grubu olan lipid kinazlar da, ﬂimdilerde
yeni bir hedef olarak ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Ancak sorun, sözkonusu kinaz ailesi
bireylerinin say›ca yüksek olmas› nedeniyle bunlar› bir bütün olarak hedef alan tedavi yöntemlerinde de birçok yan etkinin
ortaya ç›kmas›; bir baﬂka deyiﬂle, özel bir
kinaz grubu yerine birbiriyle ilintili birçok
kinaz enzimini hedef alan geniﬂ spektrumlu ilaçlar›n istenmeyen birçok yan etkiye
de yol açabiliyor olmas›.
Bu sorunun üstesinden gelebilmek için,
sonuçlar› geçti¤imiz Nisan ay›nda yay›mlanan çal›ﬂmalar›nda California Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›, sözkonusu kinazlar› sistematik biçimde bask›layarak, hangilerinin
beyin tümörlerinde hedef al›nabilece¤ini
ortaya ç›karmaya yönelik bir strateji geliﬂtirmiﬂler. Bu yöntemin devreye sokuldu¤u
bir sonraki çal›ﬂmaysa, farelerde gliomaya
karﬂ› son derece etkili oldu¤u ortaya ç›kan belirli bir kinaz bask›lay›c›s›n›; sözkonusu PI-103 bileﬂi¤ini ön plana ç›karm›ﬂ.
En iyi haberse, klinik deneylerin bir y›l gibi oldukça k›sa say›labilecek bir süre içinde baﬂlayacak olmas›.
Cancer Cell, 15 May›s 2006
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Al›ﬂegeldi¤imiz, fark›nda bile olmadan gerçekleﬂtirdi¤imiz ya da gözledi¤imiz en ola¤an gündelik hareket ve davran›ﬂlar›n bile
beynimizde belirli a¤ ya da bölgelerle temsil
edilebiliyor oldu¤u, özellikle de geliﬂen beyin görüntüleme teknikleri sayesinde yavaﬂ
yavaﬂ ﬂaﬂ›rt›c› olmaktan ç›k›yor. Ama baz›
sonuçlar karﬂ›m›za ç›kt›¤›nda, donakalmasak da durakald›¤›m›z oluyor. ABD’deki
Baylor T›p Okulu araﬂt›rmac›lar›n›n duyurdu¤u çal›ﬂma sonucu da, biraz bu türden.
Ekip, güven duygusunun beyinde oluﬂtu¤u
bölgeleri haritalamakla kalmam›ﬂ, insanlar›n,
kendileri ve baﬂkalar›n› beyinlerinde nas›l
temsil ettiklerine iliﬂkin baz› ipuçlar› da or-

Sözcükleri Görmek
Fark›nda olmasak da inan›lmaz bir beceriye
sahibiz: sözcükleri an›nda biçimlerinden tan›mak. Üstelik yaz›n›n baﬂlang›c› da yaklaﬂ›k 6000 y›l öncesi gibi evrim aç›s›ndan çok
yeni say›labilecek bir zamana dayand›¤› halde. Sinirbilimciler, bu yetide önemli rolü oldu¤u tahmin edilen bir beyin bölgesine bir
süredir odaklanm›ﬂ olsalar
da, yak›n zamana kadar bölgenin bu iﬂleviyle ilgili olarak kesin (ya da kesine yak›n) verilere henüz rastlam›ﬂ
bulunuyorlar.
‹ﬂlevsel manyetik rezonans
görüntüleme (fMRI) yöntemiyle yap›lan taramalar, beyin korteksinin “görsel sözcük biçimi alan›” (Visual
Word Form Area - VWFA)
olarak adland›r›lan bu bölgesinin, okuma s›ras›nda etkinleﬂti¤ini (ancak
di¤er nesnelerin görsel olarak tan›nmas› sürecinde etkinleﬂmedi¤ini) göstermiﬂ bulunuyor. Beyinlerinin bu bölgesinde hasar olan
kiﬂilerinse, sözcükleri bir bütün olarak tan›ma yetilerini kaybettikleri, harf harf okuduklar› ortaya ç›km›ﬂ. Ancak, fMRI yöntemi
sözkonusu bölgeyle ilgili olarak nedensel
bir iliﬂki ortaya ç›karmada yetersiz kald›¤›
gibi, hasar›n VWFA d›ﬂ›ndaki bölgeleri de
kaps›yor olmas› da, iﬂi karmaﬂ›k hale geti-

taya ç›karm›ﬂlar. Birbirleriyle etkileﬂim halindeki iki kiﬂinin beyinlerini ayn› anda iﬂlevsel manyetik rezonans (fMRI) görüntüleme
tekni¤iyle tarad›klar› çal›ﬂma, beynin “singulat korteks” denen ve ba¤lanma ya da toplumsal iliﬂkiler kurmada rol oynad›¤› bilinen
bölgesinde ilginç bir harita ortaya ç›karm›ﬂ.
Araﬂt›rmaya göre, etkileﬂimlerin izinin sürüldü¤ü bu bölgedeki a¤lar, bir anlamda
“ben”den “öteki”ne ve tersi yönde geçen duyumlar›, “ben” ve “öteki” ayr›m›n› da koyarak iﬂaretliyor.
Beyindeki duyusal sistem görüntü ve ses gibi d›ﬂ uyaranlar› nas›l önce yorumlay›p sonra tepki oluﬂturuyorsa, güven duygusunun
geliﬂimi de araﬂt›rmac›lara göre önce “öteki”yle ilgili bir model oluﬂturup, karar verirken de o modelden yararlanmay› içeriyor.
‹letiﬂimin ve etkileﬂimin, aradan gözden kaçabilen ancak bir o kadar önemli bir unsuru
da, kiﬂinin kendi gözündeki “ben” modeli.
Bu tür haritalar›n belki de en önemli sonucu, özellikle de toplumsal nitelikli birçok
psikiyatrik ve geliﬂimsel bozuklu¤un temellerine getirecekleri yeni bak›ﬂ aç›lar› olacak.
Baylor College of Medicine Bas›n Duyurusu, 19 May›s 2006

ren bir baﬂka etken.
Duruma noktay› koyan, sara hastal›¤›n› tedavi amac›yla geçirdi¤i ameliyata ba¤l› olarak VWFA ile s›n›rl› bir bölgenin devre d›ﬂ›
kald›¤›, 46 yaﬂ›nda bir hasta. Ameliyattan
önce okuma iﬂlevlerinde herhangi bir sorun sergilememiﬂ olan hastan›n ameliyat
sonras› bulgular›n›n hiç de benzer olmad›¤›
ortaya ç›km›ﬂ. ‹lginç olan,
ameliyat sonras›nda nesne
tan›ma, yüz tan›ma, isimlendirme ve genel dilsel becerilerde herhangi bir aksakl›¤›n görülmeyip, sorunun
okuma becerileriyle s›n›rl›
olmas›. As›l canal›c› noktaysa, hastan›n ameliyattan önce uzun sözcükleri k›salar›
kadar h›zl› tan›m›ﬂ olmas›na
karﬂ›n, ameliyat sonras›nda
tan›ma süresinin, sözcü¤ün
uzunlu¤uyla orant›l› olarak artmas›. Bu da
araﬂt›rmac›lara göre, hastan›n sözcükleri birer bütün olarak de¤il de, harf harf tan›d›¤›n›n kesin kan›t›.
Araﬂt›rmac›lar›n ilgi oda¤›, ﬂimdi as›l soruya kaym›ﬂ durumda: “Nas›l oluyor da belli
bir sinir dokusu bölgesi, insan›n tarihinde
oldukça ‘yeni’ say›labilecek, sözcük tan›ma
gibi bir karmaﬂ›k bir biliﬂsel iﬂlevi üstlenebiliyor?”
Neuron, 20 Nisan 2006

