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Parkinson hastal›¤›n›n tedavisi için

hastalar›n beyinlerine nakledilen cenin

hücrelerinin, geliflip sekiz y›l kadar ya-

flayabildikleri ve hastal›¤›n temel belir-

tisi olan titremeleri büyük ölçüde gi-

derdi¤i aç›kland›. Geçen y›l yürütülen

deneyde elde edilen bu baflar›l› sonuç-

lar, tedavinin baz› hastalarda yol açt›¤›

yan etkiler nedeniyle tart›flma konusu

olmufltu. Colorado Üniversitesi’nden

Curt Freed ve ekibi, düflürülen cenin-

lerden hücre nakli yap›lan 20 hastada

belirtilerin ortadan kalkt›¤›n›

duyurmufl, ancak daha sonra hastala-

r›n beflinde diskinezi denen ani, kont-

rolsüz hareketler bafl göstermiflti.

Freed geçti¤imiz hafta Amerikan Nöro-

loji Akademisi’nin Denver’deki toplan-

t›s›nda, bu yan etkilerin de afl›r› dopa-

mini gideren ilaçlar, ya da "derin beyin

uyar›c›s›" denen bir cihaz tak›larak

ortadan kald›rabildi¤ini aç›klad›. Ci-

haz,  diskineziye yol açan beyin bölge-

sine düzenli aral›klarla küçük elektrik

floklar› gönderiyor. Freed, denek say›-

s›n› 32’ye yükselterek elde etti¤i yeni

bulgular›n, cenin tedavisinin baflar›s›n›

daha belirgin biçimde ortaya koydu¤u-

nu da aç›klad›. Araflt›rmac›ya göre, iyi-

leflme derecesi hastadan hastaya de¤ifl-

mekle birlikte yafltan ba¤›ms›z. Daha

önceki bulgularsa yaln›zca 60 yafl›n al-

t›ndaki hastalar›n bu tedaviden yarar

sa¤lad›klar›na iflaret ediyordu. Cenin

hücresi nakillerinde en baflar›l› sonuç-

lar›nsa, daha önce l-DOPA adl› ilaca

olumlu yan›t veren hastalarda görüldü-

¤ü aç›kland›. Bu ilaç, beyinde dopami-

ne dönüfltürülüyor. Ameliyattan sekiz

y›l sonra ölen üç hasta üzerinde yap›-

lan otopside, nakledilen hücrelerin nö-

romelanin adl› bir pigmenti, giderek

artan ölçüde salg›lad›klar› bulunmufl.

Nöronlar (sinir hücreleri) yaflland›kça

bu pigmenti daha büyük miktarlarda

salg›lad›klar›ndan, bu durum, nakledi-

len hücrelerin uzun süre yaflad›klar›-

n›n bir iflareti olarak de¤erlendiriliyor.

Freed ve ekibi, cenin hücrelerini beyin-

de dopamine yan›t veren hücrelerin

topland›¤› putamen denen bir yap›ya

nakletmifller. Oysa Halifax’taki Dalho-

usie Üniversitesi’nden  sinir cerrah›

Ivar Mendez, befl hasta üzerinde bafl-

latt›¤› bir pilot araflt›rmada bu hücrele-

ri hem putamen, hem de dopamin sal-

g›layan ve Parkinson hastalar›nda yok

olan hücrelerin topland›¤› substantia

nigra bölgesine afl›lam›fl. Mendez ayr›-

ca, nakletti¤i cenin hücrelerine ameli-

yattan önce "glial hücre soyundan el-

de edilen nörotrofik faktör" adl› bir

kimyasal sürmüfl. Sonuçta bu hücrele-

rin yaflama flans›n›n artt›¤› ve hastala-

r›n Freed’in hastalar›ndan daha h›zl›

iyilefltikleri görülmüfl. ABD’de ve dün-

yan›n baflka yerlerinde birçok araflt›r-

ma grubu da, insan embriyonik ya da

yetiflkin kök hücrelerini, kültür ortam-

lar›nda dopamin salg›layan nöronlara

dönüfltürmeyi hedefleyen deneyler yü-

rütüyorlar. Bu deneylerin baflar›l› ol-

mas› halinde Parkinson hastalar›, iyi-

leflmek için düflük ceninlerden çare

ummaktan kurtulacak.
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Parkinson Virüsü mü?

Aktör James Fox, 1998 y›l›nda uzun

süredir Parkinson hastas› oldu¤unu

aç›klad›. Bir ünlünün, daha gençlik

y›llar›nda yafll›l›kla ilintilendirilen bir

hastal›¤a tutulmas› yeterince sansas-

yon. Ancak daha olay›n flaflk›nl›¤› tam

olarak geçmeden bir Kanada televiz-

yon kanal›n›n, y›llar önce Fox’la birlik-

te bir televizyon stüdyosunda çal›flan

baz› kiflilerin daha ayn› hastal›¤a tutul-

du¤unu aç›klamas›, hastal›¤›n kayna¤›

konusunda spekülasyonlara yol açt›.

Kanada televizyon belgeseline göre,

1970’li y›llar›n sonunda Fox ile ayn›

stüdyoda çal›flan üç kifliye de Parkin-

son tan›s› konmas›na yol açan belirti-

ler ortaya ç›kt›. Hastal›¤›n en çok bili-

nen belirtileri, giderek artan titreklik

ve kaslar›n sertleflmesi. Parkinson tan›-

s› konulan hastalardan bir kad›nda da

hastal›¤›n ilk belirtileri, Fox’ta oldu¤u

gibi 30’lu yafllarda ortaya ç›km›fl. T›p

çevrelerini heyecanland›ran, hastal›¤›n

gençleri etkileyen ender biçiminin, iki

kiflide birden ortaya ç›kmas›. Kana-

da’n›n CTV kanal›n›n "Parkinson Mu-

ammas›" ad›yla yay›nlad›¤› belgeselde,

Fox ve öteki üç hastan›n, Kanada Ya-

y›n Kurumu CBC için bir komedi dizi-

sinin seslendirilmesinde görev ald›klar›

vurgulan›yor. Parkinson hastal›¤›n›n,

beynin substantia nigra adl› bir bölge-

sinde hücre ölümü nedeniyle ortaya

ç›kt›¤› uzun süredir bilinmekte. Dopa-

min adl› bir sinirsel sinyal ileticisi (ne-

urotransmitter), bu bölgedeki hücreler-

ce üretiliyor. Araflt›rmac›lara göre Par-

kinson vakalar›n›n çok büyük k›sm›,

genetik ya da çevresel bir tak›m fak-

törlerin, bu beyin bölgesindeki hücre

ölümünü h›zland›rmas› sonucu ortaya

ç›k›yor. Fox d›fl›nda öteki üç

hastan›n tedavisini üstlenen

Kanadal› Parkinson uzma-

n› Donald Calne’a göreyse,

hastal›k,  k›sa süreli bir çev-

resel etki ya da bir "ola-

y›n"

substantia nigra bölgesindeki baz› nö-

ronlar› öldürmesi, birço¤unu da yara-

lamas› üzerine ortaya ç›km›fl olabilir.

Bu yaral› hücreler de birbiri pefli s›ra

öldükçe, hastal›k belirtileri ortaya ç›k›-

yor. Calne suçlunun, bir toksin ya da

virüs olabilece¤ini söylüyor. Araflt›rma-

c›ya göre "Fox kümesi" bu hipotezle

uyum gösteriyor. Hastalar›n dördü de

ilk Parkinson belirtilerini, bir arada ça-

l›flt›klar› tarihten 7-13 y›l sonra sergile-

meye bafllam›fllar. Bu da Kanadal› uz-

mana göre normal bir kuluçka süresi.

Fox ve arkadafllar›n›n çal›flt›klar› CBC

stüdyosunun o tarihlerde yeni infla

edilmifl ve havaland›rma sisteminin ar›-

zal› oldu¤unu vurgulayan Calne, tüm

bunlar›n hastal›¤a bir virüsün yol aç-

m›fl olabilece¤i kuflkusunu körükleyen

heyecan verici ipuçlar› oldu¤unu

belirtiyor. Bununla birlikte uzman,

bir toksin ya da baflka bir çevresel

faktörün olas› etkisinin de gözard›

edilemeyece¤ini söylüyor. 
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