
Uyuflturucu ya da uyar›c› maddelerin kullan›m›
ve bu maddelere olan al›flkanl›k, insan ve toplum
sa¤l›¤› aç›s›ndan oldukça önemli. Sigara ve tütün
türevlerinin ba¤›ml›l›¤a neden oldu¤u ve bu ba-
¤›ml›l›¤›n sürdü¤ü bilinmekte. Sigara insan sa¤l›¤›-
n›, dolay›s›yla toplum sa¤l›¤›n› olumsuz yönde et-
kileyen en önemli tehlikelerden biri. Sigara içme
al›flkanl›¤›, genetik kal›t›m modeli aç›k olmayan
karmafl›k bir hastal›k olup geri dönüflümü olma-
yan pek çok kal›c› hastal›¤a da neden olmakta. Uz-
manlar, gelecek 20 y›lda dünya genelinde kanser
vakalar›n›n üç kat artaca¤›n› bildiriyorlar. Dünya
Sa¤l›k Örgütü istatistiklerine göre; birçok ülkede
en çok rastlanan ve ölüme en çok neden olan has-
tal›klar aras›nda ilk s›ray› akci¤er kanserleri al›-
yor. Son 40 y›lda yüzde 250 oran›nda art›fl göste-
ren akci¤er kanserine sadece ABD’de her y›l 160
bin kifli yakalan›yor. Ülkemizdeyse her y›l yaklafl›k
30-40 bin kiflide akci¤er kanseri ortaya ç›kmakta.
Akci¤er kanserinin %80-90’›n›n sigaradan kaynak-
land›¤› ve sigara içiminin akci¤er kanserinin en
büyük nedeni oldu¤u kabul ediliyor. Dünyada, her
y›l 5 milyon kifli sigara yüzünden yaflam›n› kaybe-
diyor. Ülkemizdeyse her y›l 110 bin kiflinin sigara-
ya ba¤l› nedenlerden öldü¤ü ve son 20 y›lda siga-
ra tüketiminin %80 oran›nda artt›¤› bilinmekte.
Ayr›ca, sigara kullanma yafl› da giderek düflüyor.
Gelecek 20 y›l içinde dünyada y›lda 10 milyon ki-
flinin sigaraya ba¤l› hastal›klar yüzünden ölece¤i
tahmin ediliyor. Sigaraya ba¤l› akci¤er kanserle-
rinde, içilen sigaradaki çok say›daki kanserojen
madde ve tepkimeler sonucu oluflan metabolitler,
parçalay›c› (glutatyon S-transferazlar) genler tara-
f›ndan parçalanabildikleri gibi, genler üzerinde
toksik (zehirli) etki de yapabiliyorlar (özellikle p53
geni). Sigara kullan›c›lar›nda geliflen kötü huylu
tümörler üzerinde yap›lan moleküler çal›flmalar,
alkol ve sigaraya maruz kalman›n kanser gelifli-
minde risk oluflturdu¤unu ortaya ç›karm›fl bulunu-
yor. Bu da, sigara kullan›m›n›n baz› kanser genle-
rini harekete geçirdi¤ini gösteriyor.      

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Bi-
yoloji ve Genetik Anabilim Dal›’›nda yürütülen bir
çal›flma, sigaran›n genler üzerinde gösterdi¤i tok-
sik etkiyle ilgili. Çal›flmada ele al›nan iki gruptan
birincisi, alkol ve di¤er uyar›c› maddeleri kullan-
mayan ve en az 10 y›ldan beri yaln›zca sigara
içenler, di¤eriyse hiç sigara kullanmayan gönüllü-
ler. Çal›flma sonucunda, sigara içme al›flkanl›¤›yla
kromozomal hasarlar›n (k›r›klar, gap, k›r›k ve ye-
niden düzenlemeler) frekans› aras›nda bir iliflki
saptanm›fl bulunuyor. Daha önce yap›lan  benzer
çal›flmalarda da, a¤›r sigara kullan›c›lar›yla sigara
içmeyenler karfl›laflt›r›ld›¤›nda, birinci grupta kro-
mozom hasarlar›n›n artt›¤› gözlenmiflti. Ortaya ç›-
kan sonuçlardan biri, sigara içmeyenlerle k›yas-
land›¤›nda, aktif sigara içen kiflilerde 1p36, 3q21
ve 5p15 kromozom bölgelerinin ekspresyon (gen
ifadesi) frekans›n›n önemli oranda yüksek olmas›.

Burada, aktif tütün kullan›m›na ba¤l› olarak kro-
mozom hasar bölgelerinin, özellikle bu üç kritik
kromozom bölgesinde yo¤unlaflt›¤› gözlendi. Bafl-
ka bir deyiflle, tütündeki kanser oluflturan madde-
lere (kanserojenler) maruz kalma, kanser gen böl-
gelerinde k›r›lganl›k potansiyelini yükseltmekte.
Bu üç bölgenin, hem baz› kanserlerin geliflimini
hem de sigara içme al›flkanl›¤›n›n geliflimi için po-
tansiyel bölgeler olduklar›, daha önce baflka arafl-
t›r›c›lar taraf›ndan yap›lan çal›flmalarda da belirtil-
miflti. Birinci kromozomun p34-p36 bölgesinde,
kötü huylu kansere dönüflümde potansiyel rolü
olan pek çok gen bulunuyor. “Miyelodisplastik
sendrom” ve kan kanserinde (lösemi), üçüncü
kromozomun q21 bölgesiyle di¤er kromozomlar
aras›nda karfl›l›kl› parça al›flveriflinin gerçekleflti-
¤i, di¤er araflt›r›c›lar›n çal›flmalar›nda da aç›k bir
flekilde ortaya konmufl durumda. Lösemili hasta-
larda, 3. kromozomun q21 bölgesinde bulunan
GR6 genin aktif oldu¤u da bildirildi. Baflka çal›fl-
malardaysa; uzun süre sigara içen kiflilerdeki
anormal bronfl epitel hücrelerinde, 5. kromozo-
mun p15 bölgesinde önemli derecede hasarlar ra-
por edildi. Bununla birlikte, rahim a¤z› kanserle-
rinde de ayn› bölgede genetik de¤iflimlerin olufl-
tu¤u ve bu de¤iflimlerin kanser gelifliminin erken
dönemlerinde olufltuklar› gösterildi. Buna ek ola-
rak, bir veritaban› çal›flmas›nda; sözkonusu bölge-
de tümör bask›lay›c› ifllev gösterdi¤i düflünülen üç
aday genin daha bulundu¤u bildirildi.  

Çukurova Üniversitesi’nde yürütülen ve yukar›-
da sözü edilen çal›flmada, tütün bilefliklerinin di¤er
kromozom bölgelerini de¤il de, yaln›zca kanser ris-
ki tafl›yan kromozom bölgelerini etkilemesi olduk-
ça ilginç ve bu durum hâlâ aç›klanabilmifl de¤il. Di-
¤er bir deyiflle; sigaradaki nikotin ve di¤er katran

türevleri, neden özellikle kanser oluflumunda etkin
bölgelerde hasar oluflturuyor? Bu tehlikeli bölgeler-
le sigaradaki kanserojen maddeler aras›ndaki çe-
kim ya da iliflkiyi sa¤layan moleküler mekanizma-
lar neler? Bu mekanizmalar›n bilinmesi, kanserin
önlenmesi aç›s›ndan oldukça önemli. Bundan son-
ra da, bu ba¤lant›n›n çözülmesi konusunda çal›fl-
malar›n yap›lmas› gerekecek. Sigara duman›; mu-
tasyon oluflturucu, kanser oluflturucu maddeler
serbest radikalleri içermekte. Sözkonusu bileflikle-
rin, DNA sentezi s›ras›nda tek iplikte DNA çentik-
lerinin oluflumuna yol açt›klar› ve bu flekilde DNA
sentezini engelledikleri biliniyor. Çal›flmada gözle-
nen kromozom k›r›lmalar› ve di¤er hasarlar,
DNA’n›n ço¤almas› s›ras›nda gözlenen anomaliler-
le iliflkili olabilir. DNA tek ipli¤inde meydana gelen
boflluklar (gap’ler), e¤er tamir edilmezse k›r›lgan
bölgelerde kromozom parça kay›plar›na, kromo-
zomlar aras›nda parça al›flverifline ya da yine kro-
mozomlar›n yeniden düzenlenmesiyle kendini gös-
teren farkl› türden kromozom hasarlar›na yol aça-
bilirler. Sözkonusu çal›flma ve di¤er araflt›rmac›la-
r›n çal›flmalardan elde edilen veriler, tütündeki za-
rarl› maddelerin, kanser genlerinin bulundu¤u kro-
mozom bölgelerinde hasar oluflturarak, uyuyan
kanser genini veya genlerini uyand›rarak, kanser
geliflimini tetikleyerek, kansere neden oldu¤unu
gösteriyor. Tüm bu bilimsel veriler ›fl›¤›nda; sigara
içmeyle gelen sa¤l›k risklerinden kurtulmak için ya-
p›lacak en iyi fley, sigaray› b›rakmak ve ondan uzak
durmak. Sigaray› b›rakmak zor olabilir; ancak siga-
ra içen ve b›rakmaya çal›flan milyonlarca kifli (üste-
lik birço¤u da yard›m almadan) baflar›l› olmufl du-
rumda. Sigaray› b›rakmak isteyen ancak zorlanan
kiflilere yard›mc› olmak amac›yla grup kurslar›, hip-
noz, nikotin ikame terapileri ve içmeyi cayd›r›c›
ürünler gibi birçok ürün ve program bulunuyor.
Ölüm, size sigara duman›n›n arkas›na saklanarak
gelmeden önce sigaray› b›rak›n. Sigaras›z, sa¤l›kl›
bir yaflam dilekleriyle...      
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