
Erkeklerde
BRCA2 Riski
Kad›nlarda kal›tsal meme kanse-
riyle iliflkisi bilinen BRCA2 geni-
nin, erkeklerde de yüksek prostat
ve pankreas kanseri riskiyle iliflki-
li oldu¤u belirlendi. 
Hollanda Kanser Enstitüsü’nden

Flora van Leeuwen ve ekibi,
BRCA2 geninin 66 de¤iflik mu-
tasyonun görüldü¤ü 139 aileyi
incelemifller. De¤iflim geçirmifl
genlerden birini tafl›ma olas›l›¤›
%50 olan aile bireylerinde kanser
vakalar›n› kaydeden ekip, vaka
s›kl›¤›n›, genel nüfus için bekle-
nen oranla karfl›laflt›rm›fl. Sonuç-
ta, bu mutant (de¤iflim geçirmifl)
genleri tafl›yan 65 yafl›n alt›ndaki
erkeklerde kanser riskinin daha
fazla oldu¤u görülmüfl. Araflt›r-
maya göre, BRCA2 geninin erkek
tafl›y›c›lar› ayr›ca kemik ve g›rt-
lak kanserlerine yakalanmaya da-
ha e¤ilimli. 
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California Üniversitesi’nden (Irvine) sinirbi-
limci Gary Lynch, kullan›c›lar› geçici olarak
daha ak›ll› yapan bir bileflim gelifltirdi¤ini
söylüyor. Lynch son 10 y›l›n beyin hücreleri-
nin gelen sinyalleri öteki hücrelere daha et-
kili bir biçimde iletmesinin yollar›n› aramak-
la geçirmifl. Sonuçta ortaya koydu¤u, beynin
etkinli¤ini gelifltiren, bellek gücünü art›ran,
ve yaflla gelen bellek kayb› için potansiyel
bir çare olabilecek  CX717 adl› bir bileflim.
Araflt›rmac›, ilac›n ayn› zamanda dikkat ek-
sikli¤i sendromundan, Alzheimer hastal›¤› ve
nöron iletifliminin bozulmas›yla ortaya ç›kan
her türlü nöropsikiyatrik bozuklu¤a kadar
pek çok hastal›k için umut verici bir tedavi
arac› oldu¤u görüflünde. ‹lac› kullanan insan
denekler, belle¤i, dikkati, tepki h›z›n›  ve
problem çözme yetene¤ini s›nayan testlerde
daha yüksek puanlar alm›fllar.  Daha önce
rhesus maymunlar›yla yap›lan testler de ayn›
derecede baflar›l› sonuçlanm›fl. Hatta uzun
süre uykusuz tutulduktan sonra ilaç verilen
maymunlar, testlerde dinlenmifl ama ilaç ve-
rilmemifl maymunlara göre daha iyi perfor-
mas göstermifller. Lynch’e göre ilac›n ticari
kullan›ma girmesi yaln›zca zaman sorunu.
“Bu tür ilaçlar›n raflarda olaca¤› günler da-
ha yeni bafll›yor”.

Discover, Ekim 2005

Önce baflar›l› görünen bir tedaviden sonra
tümörün yeniden ortaya ç›kmas›, meme
kanserinden ölümlerin bafll›ca nedeni. Ancak,
suçlu bulunmufl görünüyor: Pennsylvania
Üniversitesi’nden (ABD) Lewis Chodosh ve
ekibi, fareler üzerinde yapt›klar› deneylerde
kanserin tekrarlamas›na Snail adl› bir genin
yol açt›¤›n› buldular. Normalde hücrelerin
embriyo içinde biçim de¤ifltirip göç
etmelerine yard›mc› olan genin, tekrarlayan
tümörlerde ola¤anüstü aktif oldu¤u gözlendi.
Anlafl›ld› ki Snail kendisini daha çok

kodlamalar› için tümörlerde de¤ifliklik
yap›yor ve bu da onlar›n yeniden geliflmesine
yol aç›yor. Kad›nlarda birincil meme
kanserlerini inceleyen ekip, yüksek Snail
kodlama düzeylerinin, hastada  tümörün befl
y›l içinde yeniden ortaya ç›kma riskini
art›rd›¤›n› belirledi. Araflt›rmac›lar, önceden
kestirim için tafl›d›¤› önemin yan›s›ra Snail’in
kanser ilaçlar› için bir hedef olabilece¤i
görüflündeler.

Nature, 22 Eylül 2005 

Metastas
Geni
Bulundu
Sipa1 adl› genin
bir türünün, tü-
mörlerin yay›lma-
s›nda önemli bir rol oynad›¤›
belirlendi. ABD Ulusal Kanser
Enstitüsü’nden Kent Hunter
yönetimindeki bir ekip, Sipa1
kodlanmas›n›n bask›lanmas›yla
farelerde tümör yay›l›m›n›n bü-
yük ölçüde azald›¤›n› gözlemle-
di. Tümör hücreleri genetik
müdahaleyle daha fazla Sipa1
üretir hale getirildi¤indeyse bu
hücrelerin büyüyüp yay›lma
olas›l›¤› iki kat›na ç›k›yor. Ekip,

bu fazladan üretilen proteinin,
hücrenin yap›flma yetene¤ini
ortadan kald›rarak, tümör küt-
lesinden kopup baflka organla-
ra göç edip orada ço¤almas›na
zemin haz›rlad›¤›n› gösterdi. ‹n-
san prostat kanserinden yay›lan
tümörlerin de anormal derece-
de yüksek Sipa1 düzeyleri kod-
lad›¤› belirlenmifl bulunuyor. 

Nature, 15 Eylül 2005

Kök Hücrelerin S›rr›
Embriyonik kök hücrelerle ilgili en önemli
sorulardan biri, bunlar›n çok yeteneklilik
(pluripotency) diye billinen, bedendeki
herhangi bir hücreye dönüflebilme
özelliklerini nas›l sürdürdükleri.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden
Richard Young yönetimindeki bir ekip, bu
yetiyle ilgili hücresel kontrol devrelerini
ayd›nlatm›fl görünüyor. 
Araflt›rmac›lar, gen etkinli¤ini kontrol eden
ve çok yeteneklilikte önemli rollere sahip
oldu¤u bilinen OCT4, SOX2 ve NANOG
adl› proteinleri incelemifller. ‹nsan kök
hücreleriyle çal›flan ekip tüm insan
genomunu (25.000’den fazla genden
oluflan toplam kal›t›m havuzu) taram›fl ve
bu proteinlerce kontrol edilen genleri
belirlemifl. Ço¤u kez üç proteinin ayn› gen

üzerinde birlikte etkidikleri, çokyetilikle
ilgili olanlar› etkinlefltirirken, embriyo
geliflimiyle ilgili olanlar› bask›lad›klar›
görülmüfl.  
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