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Sa¤l›k sektörünün, özellikle de hastanelerin

grip salg›nlar›na haz›rl›kl› olma u¤rafllar›na

önemli bir katk›, Avrupa Uzay Ajans›

ESA’n›n Teknoloji Transfer Program›’nca

desteklenen Frans›z firmas› AirInSpace’ten

geliyor. Firma, astronotlar› mikroplardan ko-

rumaya yönelik teknolojileri hastane ve sa¤-

l›k merkezlerinde kullan›ma baflar›yla uyarla-

m›fl durumda. Amaç, özellikle ba¤›fl›kl›k siste-

mi zay›f hastalar› kufl gribi virüsü gibi hava-

daki hastal›k yap›c›lara karfl› korumak, karan-

tina alanlar›n› bu virüslerden temizlemek.

Fransa’n›n Lyon kentindeki Viroloji ve Viral

Patogenez Laboratuvar›’nda yap›lan ba¤›ms›z

çal›flmalar, AirInSpace firmas›n›n Plasmer bi-

yo-koruma sisteminin, hastal›k yap›c› deriflimi

yüksek olan aerosolleri tümüyle temizledi¤ini

göstermifl durumda.

‹nsanl› uzay araçlar›n›n içindeki ha-

van›n hastal›k yap›c›lardan temiz-

lenmesi için kullan›lan biyolojik te-

mizleme (dekontaminasyon) tekno-

lojisi, ilk olarak 1990’lar›n bafl›nda

Rus biliminsanlar› taraf›ndan geliflti-

rilmifl ve 1997’de Rus MIR uzay is-

tasyonu, hem astronot hem de elek-

tronik donan›m› bakterilerden koru-

mak amac›yla Plasmer reaktörleriy-

le donat›lm›flt›. Tabii Avrupa uzay

endüstrisi de bu konuda geride kal-

mad›. 

Plasmer sistemi, havadaki mikroor-

ganizmalar› yok etmek için güçlü

elektrik alanlar› ve so¤uk plazma

odalar›ndan yararlanan, çok aflama-

l› bir sistem. AirInSpace firmas›, bu uzay tek-

nolojilerinden yararlanarak, hastaneler ve

acil durumlarda kullan›lmak ve an›nda bir

“temiz oda” oluflturmak üzere, 2001 y›l›nda

tafl›nabilir bir koruyucu birim gelifltirmifl.

PlasmairTM ad› verilen daha küçük bir tafl›-

nabilir cihazsa ameliyat odalar›, araflt›rma la-

boratuvarlar›, yo¤un bak›m odalar› vb. me-

kanlarda kullan›lmakta. Özellikle de kufl gri-

binin ortaya ç›kmas›yla, en az›ndan bölgesel

salg›nlarda yaln›zca bir-iki saat içinde kurula-

bilecek iki tür cihaz›n da oldukça ifle yaraya-

bilece¤i düflünülüyor. Yap›lan laboratuvar

testlerinin bu ölçüde iyi sonuç vermesi, bu

nedenle çok olumlu bir geliflme say›l›yor.

ESA, 11 May›s 2006

Bafl-Boyun Kanseri 

Tan›s›nda Yeni Bir Umut:

Protein Parmakizleri

ABD’deki Georgia T›p Okulu araflt›rmac›lar›,

bafl-boyun kanserleri olarak s›n›flanan kan-

ser türlerinde erken tan›y› mümkün k›labile-

cek çok önemli bir bulgu ortaya ç›karm›fl

durumdalar: Bu kanser hastalar›n›n kan›nda

gözlenen proteinlerin, oldukça özgün ifade

motiflerine sahip olmas›. ‘Sald›rgan’ özellik-

leriyle bilinen bu kanserlerin tan›s› konabil-

di¤inde, genelde ifl iflten geçmifl oldu¤u için,

bu bulgu, hastay› kurtarman›n henüz müm-

kün oldu¤u erken tan› ve ön tarama teknik-

leri için büyük umutlar getirmifl ve yeni ka-

p›lar açm›fl durumda.

78 bafl-boyun kanseri hastas› ve 68 sa¤l›kl›

kifliyle yap›lan karfl›laflt›rmalar sonucunda,

iki grup aras›nda farkl› flekilde ‘ifade’ edilen

(yani, sorumlu genlerin komutlar›na ba¤l›

olarak belli bir düzene ba¤l› olarak üretilen)

çok say›da protein oldu¤u, özellikle de 8 ta-

nesindeki ifade örüntüsünün kanserli ve sa¤-

l›kl› kifliler aras›nda büyük farklar sergiledi¤i

ortaya ç›km›fl. Bu “protein parmakizle-

ri”nden yola ç›kan araflt›rmac›lar ayr›ca, çal›fl-

mada ele ald›klar› kiflileri de büyük bir do¤-

ruluk pay›yla kanserli ya da kansersiz olarak

s›n›flayabilmifller. Bu, onlara göre risk alt›n-

daki kiflileri önceden taramay› mümkün k›la-

cak çok önemli bir arac›n ufukta görünmesi

demek. fiu anda bu tür kanserler için böyle

bir tarama olana¤› yok; doktora gitmeyi ge-

rektirecek belirtiler ortaya ç›kt›¤›nda da ge-

nelde zaten geç kal›nm›fl oluyor.

Bu protein parmakizinin ikinci bir önemiy-

se, bafl-boyun kanserlerinin farkl› tiplerini

birbirinden ay›rmada da son derece baflar›l›

olmas›. (Sözgelimi, a¤›z kanseri vakalar›n›n

% 83’ü, g›rtlak kanseri vakalar›n›n da %

88’inin tan›s›, bu flekilde do¤ru olarak kona-

bilmifl.)

Medical College of Georgia Bas›n Duyurusu, 11 May›s 2006

‹laç Al›rken Greypfrut

Suyuna Dikkat
Her derda deva greypfrutun, özellikle de

tansiyonu kontrol alt›nda tutan ya da

kolestrol düzeylerini düflürücü baz› ilaçlarla

birlikte al›nd›¤›nda istenmeyen etkiler

ortaya ç›karabilece¤i, yaklafl›k 9-10 y›ld›r

biliniyor. Greypfrut suyunun, bu ilaçlar›n

kana kar›flma düzeyini art›rarak tehlikeli

yan etkilere yol açabilece¤i, çal›flmalarla da

gösterilmifl durumda. fiimdiye kadar

bilinmeyense, bu etkinin sorumlusu madde.

Sözkonusu ilaçlar›n ortak özelliklerinden

biri, al›nd›ktan sonra dolafl›ma kar›flmada

biraz zorlanmalar›. Nedeni, CYP3A ad›

verilen bir ba¤›rsak enziminin ilaç

moleküllerini k›smen yok etmesi. Greypfrut

suyuysa bu enzimi bask›layarak, ilac›n

istenenden fazlas›n›n dolafl›ma kar›flmas›na

neden oluyor. Önceleri, sorumlu greypfrut

içeri¤inin meyvaya ac›ms› tad›n› veren

flavonoid bileflikleri oldu¤u düflünülürken,

ABD’nin North Carolina Üniversitesi’nde

yap›lan bir çal›flma, san›¤›n

“furanocoumarin” maddesi oldu¤unu ortaya

koymufl durumda. Kan›t›ysa oldukça basit:

‹laçlar›n yaln›zca bu maddenin ç›kar›ld›¤›

greypfrut suyuyla al›nmas›yla, sözkonusu

etkileflimlerin ortaya ç›kmamas›.

Araflt›rmac›lar bu sonuç ›fl›¤›nda

furanocoumarin maddesinin, a¤›zdan

al›nd›¤›nda iyi sonuç vermeyen ilaçlar›n

emilimine yard›mc› olarak kullanabilece¤i

umudundalar.

North Carolina Üniversitesi T›p Okulu Bas›n Duyurusu, 9 May›s 2006

Kufl Gribine 

Karfl› Uzay Teknolojisi
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