ölüm kad
Kanser ‹ngilizce "yengeç"
anlam›na geliyor. Yengeç,
düﬂman›n› k›st›rd›ktan sonra
uzun, diﬂli kollar›yla s›k›ca
tutuyor ve yavaﬂ yavaﬂ
kemirerek yiyor. Tedavi
edilmedi¤i taktirde, insan›
giderek zay›flat›p halsiz
düﬂüren ve sonunda öldüren
bu hastal›¤a, bu nedenle
"kanser" ad› verildi. ABD'de
her y›l 1.350.000 insan
kansere yakalan›yor. Dünya
Sa¤l›k Örgütü'nün verilerine
göre kanser görülme s›kl›¤›
Danimarka'da binde üçün
üzerinde. Çekoslovakya, Bat›
Almanya, ‹talya ve
‹ngiltere'de binde 2.5-3
aras›, Fransa, Polonya,
Macaristan ve Do¤u
Almanya'da 2-2.5 aras›,
Romanya'da da 1.5-2
aras›nda. Türkiye'de kanser
görülme s›kl›¤›, en az
yüzbinde 120 olarak
hesaplan›yor. Bu da y›lda en
az 75 bin yeni kanser
hastas› anlam›na geliyor ve
eski kanser hastalar›n›n da
varl›¤› da hesapland›¤›nda
sa¤l›k hizmetlerinin her
basama¤›n›n planlanmas›nda
kanser probleminin ciddi
anlamda ele al›mas› gere¤i
B‹L‹M ve TEKN‹K
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bir kez daha ortaya ç›k›yor.
Ülkemizde kanser,
bildirilmesi zorunlu
hastal›klar aras›nda. Yine de
tüm kanser vakalar›
kay›tlara geçmiyor ya da
baz› bölgelerde bu hastalar
doktora dahi gitmiyor. Bu
nedenle ülkemizdeki kanser
vakas› oran›n›n,
kay›tlardakinden çok daha
yüksek oldu¤u düﬂünülüyor.
Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n
verilerine göre ülkemizde
kalp hastal›klar›ndan sonra
en s›k ölüm sebebi kanser.
Ancak, ülkemizde1-14 yaﬂ
aras› çocuk ölümlerinde
kanser beﬂinci s›rada.
Dünyada en s›k kanser ölüm
oran› Lüksemburg'da.
Burada kanser ölüm oran›
100.000 de 311. En düﬂük
kanser ölüm oran›n›n rapor
edildi¤i ülkeyse 100.000 de
38’le El Salvador. ABD'de
bu oran 100,000 de 217.
Dünyan›n de¤iﬂik
bölgelereki bu farkl› kanser
oranlar›n›n, daha çok yaﬂam
tarz›na ba¤l› oldu¤u
düﬂünülüyor. Örne¤in,
sindirim sistemi kanserleri
Japonya'da di¤er ülkelere
göre çok daha fazla

görülüyor. ABD'ye göç eden
ikinci kuﬂak Japonlardaysa
sindirim sistemi kanseri
görülme s›kl›¤›
Amerikal›lara benzer
oranda. Ancak, ›rksal
farkl›l›klar›n da önemi var.
Kansere ba¤l› ölüm oran›,
siyahlarda beyazlara göre
daha fazla. Bunun nedeni
tam olarak bilinmiyor.
ABD'de en çok ölüme neden
olan kanserler, akci¤er,
ba¤›rsak, meme ve prostat
kanseri. Bu kanserler, tüm
kanser ölümlerinin yar›dan
fazlas›n› oluﬂturuyor. Kanser
ölümleri erkeklerde daha
fazla görülüyor. Cilt
kanserleri de çok s›k
görülen türler aras›nda.
ABD'de her y›l 800.000
tedavi edilebilir ve 40.000
öldürücü cilt kanseri vakas›
görülüyor. Türkiye'de Sa¤l›k
Bakanl›¤›'n›n verilerine göre
en s›k görülen kanser türleri
erkeklerde akci¤er, mide,
lenfoma, g›rtlak, lösemi ve
deri, kad›nlarda da meme,
rahim, mide, akci¤er, lösemi
ve lenfoma. Ülkemizde
kanser ölümleri en çok 5565 yaﬂ aral›¤›nda. Akci¤er
ve meme kanserinden

der de¤il!
ölümler, y›llar içerisinde
art›ﬂ gösterirken, mide
kanserinden olan ölümlerse
gün geçtikçe azal›yor.
Kanser yaln›zca baﬂl›ca ölüm
nedenlerinden biri olarak
kalmay›p, kiﬂinin hayat
kalitesini düﬂüren, iﬂgücü
kayb›na u¤ratan bir hastal›k.
Bunlara ek olarak, teﬂhis ve
tedavi maliyeti en yüksek
olan hastal›klardan. Halen
tüm mekanizmalar› tam
olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ olan
kanser hastal›¤›n›n
ayd›nlat›lmas› ve her evrede
tedavisinin mümkün hale
gelmesi için yo¤un
çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Kanser, tek bir hücrenin
kontrolsüz büyümesinden
meydana geliyor. Bu
hücreler normal kontrol
mekanizmas›n› kaybedip
sürekli ço¤al›yorlar. Ço¤alan
bu hücreler, kaynakland›klar›
organ ya da dokular›n
kullanabilece¤i yararl›
hücreler de¤il. Belirli bir
doku ya da organ meydana
getiremiyorlar; yani bu
hücrelerin hiç bir yararl›
hedefi yok. Bu hücreler
büyüdükçe, "tümör" denen,
herhangi bir iﬂlevi olmayan

hücre kitlesi meydana
geliyor. Ancak vücutta
oluﬂan her hücre kitlesi
kanser de¤il. Örne¤in,
vücudumuzda oluﬂan baz›
benler, cilt alt›nda oluﬂan
lipom denen hareketli ve
yumuﬂak ya¤ kitleleri,
ba¤›rsaklardaki polipler,
kad›nlar›n rahminde oluﬂan
ve miyom denen kas kitleleri
birer hücre kitlesi; fakat
bunlar kanser de¤il. Çevre
dokulara yay›l›m
göstermeyen, yavaﬂ büyüyen
ve kendilerine ait belirli
s›n›r› bulunan kitlelere, iyi
huylu tümör deniliyor. Bu
hücre kitleleri, vücutta çeﬂitli
organ ya da dokulara
s›çrama yapmad›¤›ndan,
organlar›n iﬂlevlerini
genellikle bozmuyor ve
kiﬂinin hayat›n› tehdit
etmiyor. Tabi bu tür
kitlelerin iyi huylu tümör ya
da kötü huylu kanser olup
olmad›¤›, hekim muayenesi
ve tetkiklerle kesin olarak
anlaﬂ›l›yor. Baz› iyi huylu
kitleler zaman içerisinde
kötü huylu kanser hücreleri
haline gelebiliyor. Kitlelerin
yaln›zca iyi ya da kötü huylu
olmas› da insan sa¤l›¤› için

tek belirleyici de¤il.
Omurilikte ya da beyinde
oluﬂan kitleler iyi huylu dahi
olsa, etraf›ndaki sinir
hücrelerine bask› yaparak
çeﬂitli ﬂikayetlere sebep
olabiliyor. Bu nedenle
vücuttaki her türlü normal
d›ﬂ› büyümenin, iyi huylu bile
olsa ihmal edilmeyip hekime
gösterilmesi gerekiyor.
Çok hücreli organizmalarda
en önemli özellik, hücrelerin
farkl›laﬂmas› ve iﬂbirli¤i
içinde olmas›.
Kanser hücrelerinin en
önemli özellikleri,
- bölünme disiplinini ve
s›n›rlamas›n› kaybetmek,
- baﬂka dokulara özgü
alanlar› iﬂgale çal›ﬂmak.
Bunlar, çok hücreli
organizma düzenine
baﬂkald›rm›ﬂ anarﬂik
hücreler.
Kanserin ortaya koydu¤u bu
ürkütücü tabloya karﬂ›n,
ölüm kader de¤il. Erken
tan›, pek çok durumda,
yaﬂam kurtar›yor. Ayr›ca
ilerideki sayfalarda
inceleyece¤imiz yeni tedavi
yöntemleri bu hastal›kla
özdeﬂleﬂtirilen “amans›z”
s›fat›n› silmeye aday.
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Kansere Yol Aç
Kanserin kesin sebebi ya da sebepleri bilinmiyor. Kiﬂiyi baz› kanser türlerine yatk›n hale getiren genler, kanser oluﬂumuna yol açan virüsler, radyasyona maruz kalma, çeﬂitli kimyasal
maddeler, kanser sebepleri aras›nda
say›l›yor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemindeki bozulmalar, çeﬂitli çevresel faktörler ya
da beslenme tarz›m›z da kanser oluﬂumunda rol oynuyor. Kanserleﬂen hücrelerdeki temel bozuklu¤un genlerdeki farkl›laﬂmayla baﬂlad›¤› düﬂünülüyor. Genlerdeki bozukluklar do¤uﬂtan
olabilece¤i gibi, sonradan meydana
gelen bir etkiyle de olabiliyor. Genlerde, mutasyon denilen bozulmalar hücrenin normal kontrol mekanizmalar›n›
bozup kontrolsüz ço¤almas›na yol aç›yor. Örne¤in, hücrelerin büyümesini
kontrol eden p53 geni hücrede yoksa
ya da bu gen hasar gördüyse, anormal
hücre büyümesi bask›lanam›yor ve
hücre kontrolsüz ço¤alarak kansere
yol aç›yor. Beyin, meme, prostat ve
böbrek gibi organlar›n kanserlerinde
p53 genindeki mutasyonun rol oynad›¤› kan›tlanm›ﬂ bulunuyor. Bir baﬂka
kanser bask›lay›c› gense, retinoblastoma (RB) geni. Bu genin mutasyonunda yine baz› kanser türleri ortaya ç›k›yor.

Kal›t›msal Faktörler
Kanserlerin yaklaﬂ›k %20'sinin kal›t›msal nedenlere ba¤l› oldu¤u düﬂünülüyor. Tüm meme kanserlerinin %510’u ailevi geçiﬂe ba¤l›. Ailevi meme
kanserlerinin %90'›nda, BRCA1 ve
BRCA2 geninde bozukluk
var. Ailesinde meme kanseri
olmayan kiﬂilerde bile bu iki
genin bozuk olmas›, meme kanserine yol aç›yor.
Kal›t›m›n önemli oldu¤u di¤er bir kanser türü ba¤›rsak kanseri. Ebeveynlerde ba¤›rsak polipi ya da kanseri olan kiﬂilerin ba¤›rsak kanserine yakalanma
riski di¤er insanlara göre daha fazla.
Babas›nda prostat kanseri olan erkekB‹L‹M ve TEKN‹K
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lerin de ileride prostat kanserine yakalanma riski yüksek. Bu nedenle bu kiﬂilerin 40 yaﬂ›ndan sonra senede en
az bir kere ürolo¤a gitmeleri gerekiyor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini etkileyen kal›t›msal hastal›klarda da kanser görülme riski yüksek. Vücut direncinin düﬂüklü¤üne ba¤l› olarak, bu kiﬂilerde lenfoma, lösemi ya da
cilt kanserleri normal kiﬂilere göre 40 kat daha fazla
görülüyor.

Radyasyon
Radyasyon,
önemli bir kanser nedeni. DNA
zincirinde k›r›lmalara, böylece
kromozom yap›s›nda bozulmalara yol aç›yor. Radyasyona maruz kalan
hücrelerde, anormal kromozom yap›lar› görülüyor. Kromozom parçalar›
yer de¤iﬂtirip, birbiri üzerine binebiliyor. Bunun sonucunda hücrede anormal proteinler
oluﬂmaya baﬂl›yor ve
hücrelerin normal kontrol

mekanizmalar› devre d›ﬂ› kal›yor. Radyasyonun hücre üzerindeki bu etkileri, uzun zaman dilimi içerisinde meydana geliyor. Yani radyasyona maruz
kalan hücreler, belirli bir süre geçtikten sonra kanserleﬂiyor. Hiroﬂima ve
Nagazaki'ye atom bombas› at›ld›ktan y›llar sonra bir çok kanser vakas› görüldü. En
önemli radyasyon kaynaklar›ndan biri de, morötesi ›ﬂ›nlar yayan Güneﬂ. Tüm cilt kanserlerinin %90'›ndan fazlas›na,
Güneﬂ’in bu
zararl› ›ﬂ›n›
yol aç›yor.
Atmosferdeki
ozon tabakas›,
bu ›ﬂ›nlar› büyük ölçüde emerek dünya yüzeyine düﬂmelerini engelliyor.
Son y›llarda, bu tabakadaki delinmeler nedeniyle yeryüzüne ulaﬂan morötesi ›ﬂ›nlar›n miktar› artt›. Bu da, cilt
kanserlerinin son y›llarda artmas›n›n
önemli bir nedeni olarak gösteriliyor.
Güneﬂ ›ﬂ›nlar›na do¤rudan maruz kalmaktan korunmak, ya da bunun mümkün olmad›¤› durumlarda koruyucu
kremler kullanmak gerekiyor. Do¤ada
bulunan ve insanlar›n yaﬂad›¤› tüm ortamlara rahatl›kla s›zan radon gaz› da
belirli bir miktar›n üzerine ç›k›nca akci¤er kanserine yol aç›yor.

çan nedenler
Virüsler
Çeﬂitli virüsler de kansere yol aç›yor. Örne¤in Epstein-Barr virüsü
(EBV), Burkitt Lenfoma ve lenfoepitelyoma denen burun ve bo¤az bölgesini
etkileyen kanserlere yol aç›yor. B tipi
sar›l›¤a yol açan hepatit B virüsü
(HBV), karaci¤er kanseri yapabiliyor.
‹nsan papilloma virüsü (HPV) kad›nlarda rahim kanserine yol aç›yor. Bu
virüsler, kapsüllerinin içerisinde DNA
taﬂ›yor; hücre içerisine girdikten sonra kendi DNA'lar›n› hücrenin DNA's›na entegre ediyor ve kendilerini kopyal›yor. Bu entegrasyon, hücrenin
DNA yap›s›n› etkiledi¤i için normal
hücre ço¤almas›n› da etkiliyor. Baz›
virüslerse, genetik ﬂifre olarak RNA
taﬂ›yor. Bu virüsler hücre içerisine girdikten sonra "ters transkriptaz" denilen bir enzim sayesinde hücrenin virüs DNA's› üretmesini sa¤l›yor. Bu
DNA, daha sonra hücre DNA's›yla birleﬂiyor. Hücredeki genler aras›na entegre olan bu virüs bilgileri, bazen
hücrelerin anormal ço¤almas›na yol
aç›yor. "Onkogen" ad› verilen bu genlerle enfekte olan hücreler, kanserleﬂiyor. HTLV gibi baz› virüsler, bu tür
kanser yap›c› onkogenleri taﬂ›yor ve
hücreye bulaﬂt›r›yor. Onkogenler yaln›zca virüslerde yok. Hücrenin içinde
de sessiz duran onkogenler var. Bunlar, hücre DNA yap›s›ndaki bozulmalara yani mutasyonlara ba¤l› olarak, aktif hale geçip hücrenin kontrolsüz ço¤almas›na yol aç›yorlar. Bazen hücreyi enfekte eden virüsler de bu onkogenleri aktif hale geçirebiliyorlar. Aktif hale geçen onkogen hücrede çeﬂitli büyüme ve ço¤alma proteinlerinin
yap›m›n› art›r›yor.

Kimyasal Maddeler
Çeﬂitli kimyasal maddelerin kanser
oluﬂumundaki rolünü belirlemek için
yo¤un çal›ﬂmalar yap›l›yor. Baz› kimyasal maddeler, tek bir temastan sonra kanser oluﬂumunu baﬂlat›yor. Bu
tür maddelere "initiator" yani baﬂlat›c›
deniyor. Bu maddelere maruz kalma
sonucu kanser oluﬂumu uzun y›llar

al›yor ve genellikle " promoter" denilen ve kanser oluﬂumunu h›zland›ran
di¤er bir ajan›n varl›¤› gerekiyor. Sigaran›n içerisinde hem kanser sürecini baﬂlatan hem de h›zland›ran maddeler bulunuyor. Sigara, her üç kanser ölümünün birinden sorumlu. Akci¤er kanserlerininse neredeyse tamam›ndan. Bunlara ek olarak sigara tüketimi a¤›z, g›rtlak, yemek borusu, mide, pankreas, böbrek ve mesane kanserlerine de yol aç›yor. Sigaray› b›rakmak kanserden korunmak için en
önemli ad›m. Alkolün içerisinde de
kanseri h›zland›ran maddeler var. Alkol, a¤›z, g›rtlek ve yemek borusu
kanserine yol açan maddelerden biri.
Sigara ve alkol birlikte tüketiliyorsa,
akci¤er ve yemek borusu kanseri riski büyük ölçüde art›yor. Yaln›zca sigara ya da yaln›zca alkol kullanan kiﬂilerde bile yemek borusu kanseri görülme oran›, kullanmayanlara göre 6
kat daha fazla. Hem alkol hem sigara
kullananlardaysa bu risk kullanmayanlara göre 40 kat daha fazla.

Besin
Ald›¤›m›z g›dalar da kanser oluﬂumunda etkili. Hangi g›dalar›n kesin
olarak kanserle iliﬂkili oldu¤u bilinmiyor. Ya¤l› yiyeceklerden ve fazla proteinden kaç›nman›n, kanser riskini
azaltt›¤› düﬂünülüyor. Aﬂ›r› et yemenin, özellikle ba¤›rsak kanseri riskini
art›rd›¤›n› gösteren bulgular var. Meyve ve sebze bak›m›ndan zengin diyetlerse, kanser riskini azalt›yor. Bir çok
araﬂt›rmac›, her gün sebze ve meyve
yemek gerekti¤ini vurguluyor. Kansere yol açabilen çeﬂitli zararl› maddelerin ba¤›rsaklarda sindirimi azaltarak
ya da art›rarak etki gösterdikleri düﬂü-

nülüyor. Di¤er bir görüﬂ de, g›dalar›n
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini etkileyerek kanseri engelledi¤i ya da baﬂlatt›¤›. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemimiz, vücutta normal olmayan tüm molekül ya da hücreleri alg›l›yor. Yabanc› olarak tan›mlanan madde her neyse, ona karﬂ› kuvvetli bir savaﬂ baﬂlat›l›p düﬂman yok ediliyor. Vücudumuzda her gün bir çok anormal
hücre oluﬂuyor. Bu hücreler ba¤›ﬂ›kl›k sistemi taraf›ndan alg›lanarak derhal yok ediliyor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
yok eden ya da zay›flatan durumlardaysa, vücutta oluﬂan anormal hücreler yok edilemiyor ve baz› hücreler
kontrolsüz olarak ço¤al›yor. AIDS
hastal›¤›nda virüs, kandaki ba¤›ﬂ›kl›k
hücrelerine sald›rarak onlar› etkisiz
hale getiriyor. Bu hastalarda kanser
oran›, normale göre çok daha yüksek.
Organ nakillerinden sonra organ›n
reddini engellemek için verilen ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›layan ilaçlar da
ileride kanser oluﬂumuna yol açabiliyor. Böbrek nakli yap›lan hastalarda
ileride lenfoma olma riski normalin 40
kat üzerinde.
ﬁubat 2003 5

B‹L‹M ve TEKN‹K

tan

Kanserin erken tan›s›, ço¤unlukla
hayat kurtar›c›. Kanserlerin küçük bir
k›sm›, baﬂka bir hastal›k araﬂt›r›l›rken
rastlant› sonucu ya da taramalar s›ras›nda ortaya ç›kar›l›yor. Kanserlerin
ço¤u, kiﬂide ﬂikayetlere yol açt›ktan
sonra yap›lan tetkiklerde ortaya ç›k›yor. Baz› kanser türlerine de, kan tetkikleri s›ras›nda tan› konabiliyor. Basit bir kan incelemesiyle anlaﬂ›lan
kanserlerin baﬂ›nda "lösemi", yani
kan kanseri geliyor. Fakat kanserlerin ço¤u basit kan tetkikleriyle saptanam›yor. Kandaki baz› moleküller,
kanser hastal›klar›nda normalin üzerine ç›k›yor. Bu tür belirtiler baz› kanser türleri için belirleyici olabiliyor.
Bu tür moleküllere "tümör belirleyicisi" (tumor marker) deniyor. Bunlara
en iyi örnek, prostat kanseri s›ras›nda
yükselen "prostat spesifik antijen"
(PSA). ﬁekerli bir protein olan PSA
prostat hücrelerinden salg›lan›yor.
Kandaki normal de¤eri 0-4 ng/mL.
Normal de¤erin üzerinde PSA's› olan
erkeklerin yaklaﬂ›k %30'unda prostat
kanseri teﬂhis ediliyor. ‹drarda bak›lan ve hücre çekirde¤indeki bir protein olan "Nükleer matrix protein",
(NMP) mesane kanserinin erken tan›s› ya da takibinde önemli. Ancak ço¤unlukla kesin tan› için ileri tetkik gerekiyor.
Kanserin erken tan›s›nda "en iyi
doktor kiﬂinin kendisidir" ilkesi geçerli. Kanserin yol açt›¤› ﬂikayetler,
bir çok hastal›¤a benziyor. Her organ›n kanseri, de¤iﬂik belirti veriyor. Yani kanserin tek bir belirtisi yok. ‹drar
yollar›yla ilgili kanserlerde a¤r›, kanl›
idrar yapma gibi ﬂikayetler görülebiliyor. Ancak, basit bir idrar yolu enfekB‹L‹M ve TEKN‹K
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siyonu da bu ﬂikayetlere yol açabiliyor. Uzun süreli ses k›s›kl›¤›, kanl›
balgam, uzun süren öksürük, akci¤er
kanserinin belirtileri olabilece¤i gibi,
kronik faranjit, ses tellerinde basit bir
polip ya da tüberküloz belirtisi de olabilir. Önemli olan nokta, özellikle
uzun süren ﬂikayetlerimizi önemseyip
bir hekime baﬂvurmam›z.

Radyodiyagnostik Tan›
Ultrasonografi, s›k kullan›lan ileri
tetkikler aras›nda. Ultrasonografi cihaz›, kula¤›n duyamayaca¤› frekanstaki ses ötesi dalgalar üretiyor. Özel
geliﬂtirilmiﬂ bir ultrason ucuyla
(prob) bu dalgalar istenen organa
yönlendirilebiliyor. Organ ve dokulara çarpan ses dalgalar›, yans›yarak
geri dönüyor ve ultrason probu taraf›ndan alg›lan›yor. Böylece organlar›n bir bak›ma gölgeye benzeyen görüntüleri oluﬂuyor. Ultrasonik ses
dalgalar›, röntgen ›ﬂ›nlar› gibi vücuda zararl› etki vermiyor ve özellikle

hamilelerde güvenle kullan›labiliyor.
Bilgisayarl› tomografi ya da "CT" denen cihaz, vücuda de¤iﬂik yönlerden
X-›ﬂ›nlar› yollayarak kesitsel görüntüler alabiliyor. Tetkik s›ras›nda damardan ilaç verilerek, damarlar›n di¤er
dokulardan ayr›lmas› ve organlar›n
kanlanmas› görüntülenebiliyor. Bu
cihaz sayesinde yaln›zca organ›n d›ﬂ
yap›s› de¤il, ayn› zamanda iç yap›s›
da ortaya konabiliyor. Di¤er bir tan›
arac› da "manyetik rezonans". K›salt›lm›ﬂ ad›yla MR olarak bilinen bu
teknik, dokulardan elde edilen manyetik enerjiyi kullanarak vücudun
boylamas›na ve enlemesine kesitsel
görüntüsünü veriyor. MR tetkiki,
özellikle damarlardaki anormallikleri
göstermede di¤er tetkiklere göre daha duyarl›. Damardan radyoaktif iﬂaretli madde verilerek yap›lan nükleer
t›p tetkikleri de kanser tan›s›nda ve
özellikle kanserin yay›l›m›n› göstermede oldukça yararl›. Radyoaktif
maddeden yay›lan pozitronlar› vücut
d›ﬂ›ndan alg›layarak organlar›n üç

Yeni kanser
odaklar›

Troid kanseri teﬂhisiyle takip edilen hastan›n sa¤ boyun k›sm›nda, MRI ve CT tetkiklerinde gösterilemeyen
iki adet kanser oda¤›, PET taramas›yla tespit edildi.

n› yöntemleri
boyutlu görüntüsünü ç›kartan ve
"pozitron emisyon tomografisi" ya da
"PET scan" diye bilinen tetkik sayesinde, çeﬂitli kanserleri belirlemek
olas›. Daha da önemlisi, PET sayesinde kanser yay›l›m›na daha hücre düzeyinde tan› konabiliyor.

Floresans Etkin
Hücre Ay›r›c›
Bu sistemde, al›nan doku örne¤i
baz› enzimler yard›m›yla hücrelere ayr›l›p, bu hücrelerin yüzeylerinde bulunan almaç (reseptör) gibi proteinlere
özgü floresan moleküller taﬂ›yan antikorlarla etkileﬂimi sa¤lan›yor.
Kanser hücrelerine özgü antikorlar, ayr› bir floresan molekül ile iﬂaretlenebiliyor ve hücreler özel bir
aletle renk ay›r›m› için teker teker bir
lazer ›ﬂ›n› önünden geçirilerek say›l›yor ve birbirlerinden ayr›l›yorlar.
Bu aletler, saniyede 5000 hücre
ay›rabilip, 1000 hücre aras›ndan farkl› tek hücreyi saptayabiliyorlar.
Ayn› yaklaﬂ›mla hücrelerin genetik
yap›s› da incelenebilmekte ve DNA
anormallikleri (örne¤in iki yerine üçdört kopya DNA molekülü) saptanabilmekte.

Mikroskopik Teﬂhis
Kanserin kesin tan›s›n›n konulmas›, al›nan doku örneklerinin mikroskop alt›nda incelenmesiyle oluyor.
Patologlar vücuttan al›nan dokular›
ya da organlar› inceleyerek, bu kitlenin iyi ya da kötü huylu oldu¤unu
söylüyorlar. Herhangi bir doku ya da
organda kanser teﬂhis edildi¤inde,
bunun türünü belirlemek önemli.
Kanserin türleri, hastal›¤›n nas›l seyredece¤ini etkiliyor. Kimi kanserler
çok h›zl› ilerleyip tedaviye yan›t vermezken, kimi kanser türü de çok yavaﬂ ilerliyor ve tedaviye çok iyi yan›t
veriyor. E¤er kanserin türü rutin
mikroskobik incelemelerle anlaﬂ›lmazsa, eldeki doku parçalar› özel iﬂlemlere ve boyamalara tabi tutularak

‹mmünofloresans mikroskopi denen teknikte floresan boyalara tutturulmuﬂ antikorlar, bir hücreye ya da bir
doku bölgesine enjekte ediliyor. Örne¤e belirli dalgaboylar›nda ›ﬂ›k uyguland›¤›nda, iﬂaretli antikorlar
parl›yor. Farkl› boya-antikor ikilisi, hücredeki farkl› proteinlere ba¤land›¤›ndan, ayn› hücre içindeki de¤iﬂik
protein yap›lar› incelenebiliyor.

tür belirleniyor. Kanserin türü, geliﬂti¤i hücre kökenine ya da mikroskop
alt›ndaki görünüﬂüne göre belirleniyor. Kanser hücresi, köken ald›¤›
hücrenin özelliklerini ne derece koruyorsa, o derece iyi davran›ﬂ sergiliyor. Örne¤in, akci¤erden köken alan
bir tümör hücresinin mikroskopik
görüntüsü sa¤l›kl› akci¤er hücresine
benziyorsa, bu kanser türü "diferansiye" (farkl›laﬂm›ﬂ), yani iyi ﬂekillenmiﬂ kanser kabul ediliyor. Bu tür
kanserler, genellikle h›zl› bir büyüme
ve yay›l›m göstermiyor. Biyolojik olarak farkl›laﬂt›¤› belirlenen kanserler,
“kötünün iyisi” olarak kabul ediliyor.
Tedaviye çok iyi cevap veren bu tür
kanserlere yakalanan kiﬂilerde tam
tedavi ya da uzun yaﬂam süresi beklentisi oluyor. Ancak, biyolojik olarak
kötü huylu kanserler de var. Mikroskop alt›nda incelendi¤inde, köken ald›¤› hücre türüne hiç benzemeyen,
tamamen de¤iﬂik davran›ﬂ özellikleri
sergileyen kanser türleri var. "Andiferansiye" (farkl›laﬂmam›ﬂ) denen bu
tür kanserler, hiçbir hücre türüne
benzemiyor. Bunlar, son derece h›zl›
büyüyen ve çabuk yay›l›m gösteren
kanserler. Bu kanserler genellikle tedaviye çok iyi yan›t vermiyor ve tam
tedavi ﬂans› düﬂük.

Kromozom Analizi
Kanserlerin tedaviye yan›t vermelerini kestirmede önemli bir yöntem de
kromozom incelemesi. Kontrolsüz ço¤alan kanserler, normal hücrelere göre daha h›zl› bölünmeye u¤ruyor. Baz› kanser hücreleri, kromozom yap›s›n› ya da say›s›n› koruyam›yor. Bu da,
hücrelerin tamamen farkl› biyolojik
özelliklere sahip olmas›na yol aç›yor.
Kromozomlar hücre çekirde¤inde bulunan ve genetik ﬂifreyi taﬂ›yan yap›lar. Normal bir hücrede 23 çift kromozom var. Hücre kromozom yap›lar›,
erkek ya da diﬂi olmalar›na göre 46XY
ya da 46XX olarak s›n›fland›r›l›yor.
Bazen kanser hücrelerinde bu kromozom yap›s› bozuluyor ve hücrede
eksik ya da fazla kromozomlar oluyor. Kromozom yap›s›nda bu tür bozukluklar olan kanser türleri, normal
kromozom say›s›na sahip kanserlere
göre genellikle kötü bir seyir izliyor.
Günümüzde bu kromozom bozukluklar›, geliﬂmiﬂ cihazlarla belirlenip kanserin izleyece¤i seyir önceden kestirilebiliyor. Kromozom say›s›nda ya da
yap›s›nda bozulmalara yol açan kanser türlerinde, çok daha etkili ve
uzun süreli tedaviler vermek gerekiyor.
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Cerrahi
Günümüzde kanser tedavisinde en s›k üç yöntem kullan›l›yor. Bunlar, cerrahi tedavi, "kemoterapi" denen ilaç tedavisi ve radyoterapi. Baz›
kanser türlerinde bunlar›n ikisi ya da üçü birlikte kullan›l›yor. Son y›llarda, kanser tedavisinde
yeni yöntemler de geliﬂtirildi. Kanserlerin lazerle
tedavisi, proton bombard›man›yla yok edilmesi,
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendiren "immünoterapi"
ve gen tedavisi, en yeni yedavi yöntemleri. Gen
tedavisi bunlar›n aras›nda en çok gelecek vaadeden tedavi yöntemi olarak görülüyor.
Kanser hastalar›n›n ameliyat edilmesi, en eski tedavi yöntemlerinden. Cerrahi tedavide hedef, tüm kanser hücrelerinin, yani tümöral kitlenin vücuttan ç›kart›lmas›. Eskiden her kanser türünde, kanserin görüldü¤ü organ tamamen ç›kart›l›yordu. Art›k, kemoterapi ve radyoterapi alan›ndaki geliﬂmelere ba¤l› olarak, baz› kanserlerde organ›n tamam›n› ç›kartmak gerekmiyor. Örne¤in, baz› meme kanserlerinde yaln›zca kitle ç›kart›larak meme yerinde b›rak›l›yor. Daha sonra
hastaya kemoterapi ya da radyoterapi uygulan›yor. Her kanser hastas›, ameliyat aday› de¤il.
E¤er kanser köken ald›¤› organ›n d›ﬂ›na ç›km›ﬂ
ve uzak bölgelere yay›lm›ﬂsa, yani ilerlediyse,
ameliyat etmek genellikle yarar sa¤lam›yor. Bu
durumlarda kemoterapi ya da radyoterapi uygulan›yor. Bazen tümör bu yöntemlerle küçültüldükten sonra ameliyat edilebiliyor.
Lazer
Lazer cerrahisi, son y›llarda
s›kl›kla uygulanan bir tedavi yöntemi. Belirli bir dalga boyunda
sabit hedefe yönlendirilen çok
güçlü lazer ›ﬂ›nlar›n›n dokuda yaratt›¤› ›s› enerjisi, bu yöntemin
temelini oluﬂturuyor. Dokuya hedeflenen lazer ›ﬂ›nlar›, temas ettikleri bölgede 100 °C'nin üzerinde ›s› oluﬂturuyor. Bu ›s›, hücrelerin hasar görüp ölümüne sebep oluyor. Lazer ›ﬂ›nlar›n›n
enerjisi, dalga boylar›na göre de¤iﬂiyor. Dokularda yaratt›¤› ter-
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mal hasar›n derinli¤iyse, lazer türüne göre de¤iﬂiyor. Baz› lazer türleri, özellikle dalga boyu
2mm'nin üzerinde dalga boyuna sahip lazer ›ﬂ›nlar› su taraf›ndan emiliyor. Bu lazer ›ﬂ›nlar›, su
bariyerinin alt›na etki edemiyor. Örne¤in, 10
mm'nin üzerinde dalga boyu olan karbondiyoksit
(CO2) lazer ›ﬂ›nlar›, su taraf›ndan emildi¤i için vücuda temas etti¤i anda h›zla enerji kaybediyor ve
en fazla 0,1 mm derinli¤e kadar inebiliyor. Bu
nedenle CO2 lazer, yaln›zca yüzeyel dokularda etkili. Bu tür lazer yüzeyel cilt benlerinin tedavisinde kullan›l›yor. Kanda bulunan hemoglobin adl›
bir madde taraf›ndan emilen ve 0,5µm dalga boyu olan Argon lazerse, biraz daha derine inebiliyor. Bu lazer türünün etkiledi¤i derinlik 1mm.
Argon lazer, yüzeyel tümörlerin tedavisinde kullan›labiliyor. Dokulardaki proteinlerce emilen
1,1µm dalga boyuna sahip Neodmiyum YAG
(Nd:YAG) lazerse, 5mm derinli¤e kadar etkili.
Nd:YAG lazer 2cm'ye kadar olan mesane kanserlerinin tedavisinde etkili. Cilt kanserlerinin tedavisinde de Nd:YAG lazer kullan›l›yor. Nd:YAG lazer, hedefte 100°C'nin üzerinde s›cakl›k oluﬂturuyor. Bu s›cakl›kta hücreler buharlaﬂarak ölüyor. Lazer enerjisi, fiberoptik kablolardan geçirilerek vücudun içerisine verilebiliyor. Lazer ›ﬂ›nlar›, prostat ya da mesane gibi organlara kapal›
yöntemle, yani endoskopik yolla gönderilebiliyor.
Endoskopik yolla lazer ›ﬂ›nlar›, vücuttaki di¤er
dokulara hiçbir zarar vermeden, vücutta bir kesi
yapmadan hedef hücrelere yönlendiriliyor. Bu
›ﬂ›nlar, k›sa sürede kanser hücrelerini buharlaﬂt›rarak yok ediyor.
Radyoterapi
Elektronlar›n a¤›r bir metal hedefe çarpmalar›nda meydana gelen x-›ﬂ›nlar› ya da radyoaktif
bozunma sonucu ortaya ç›kan gama ›ﬂ›nlar›, kanser tedavisinde kullan›l›yor. Keﬂfinden k›sa bir
süre sonra x-›ﬂ›nlar› ilk olarak meme kanserinin
tedavisinde kullan›ld›. Radyoterapi denen bu tedavi yönteminde hedef, tümör hücrelerini kuvvetli radyasyonla yok etmek. Hücrelere çarpan

elektronlar, zararl› hücre içi moleküller oluﬂturarak kanserli hücrenin ölümüne yol aç›yor. Radyoterapide radyasyon, tümörün oldu¤u bölgeye
yönlendiriliyor. Sa¤l›kl› dokular, mümkün oldu¤unca korunuyor. Tüm korumaya karﬂ›n, x-›ﬂ›nlar› tümöre ulaﬂ›rken önlerindeki ve arkalar›ndaki
sa¤l›kl› dokulara da temas ediyorlar. Henüz tam
olarak anlaﬂ›lamayan nedenlerden ötürü, sa¤lam
hücreler x-›ﬂ›nlar›na kanser hücrelerinden daha
dayan›kl›. Bu nedenle, sa¤l›kl› hücreler etkilense
de kolay ölmüyorlar. Sa¤lam hücrelerin DNA tamirini daha iyi yapabilmeleri, ço¤alma mekanizmalar›n› iyi kontrol edebilmeleri nedeniyle x-›ﬂ›nlar›na daha dayan›kl› olduklar› düﬂünülüyor. Buna karﬂ›n, yine de klasik radyoterapi sonras› çevre organ ve dokularda bozulmalar meydan geliyor. Akci¤er kanseri s›ras›nda verilen radyoterapi, sa¤l›kl› akci¤er dokusunda ve akci¤erin d›ﬂ
zar›nda büzülme ve küçülmelere yol aç›yor. Rahim ya da mesane kanserlerinde kar›n bölgesine
verilen radyoterapi, ba¤›rsaklarda t›kanma ya da
delinmelere yol açabiliyor. Klasik radyoterapi
tekni¤inde, genellikle 180-200 rad dozunda x›ﬂ›nlar› haftada 2 ya da 3 gün olmak üzere, 7-8
hafta uygulan›yor. Genellikle toplam 6500-7000
rad'l›k doz, kanserin bölgesel kontrolü için yeterli oluyor. Uygulanan dozun miktar›, kanserin türüne göre de¤iﬂiyor. Baz› testis kanserlerinde
2500 rad kadar düﬂük bir doz, tedavi için yeterli oluyor. Çevredeki dokulara, lenf bezeciklerine
yay›lmas›n› önlemek için koruyucu olarak verilen
dozsa, 4500-5000 rad aras›nda. Yeni geliﬂtirilen
radyoterapi teknikleri, kanser bölgesine mümkün
olan en yüksek dozu verirken, sa¤l›kl› dokularda
en az hasar› yaratmay› hedefliyor.
Radyoterapi genellikle, çevre dokulara yay›ld›¤› için ameliyatla al›namayan ya da uzak organlara yay›l›m yapan kanserlerin tedavisinde yararl›. Çok ilerlemiﬂ kanserlerde tümör hücrelerinin
organlara verdi¤i hasar› azaltmak için, yani koruyucu olarak da kullan›l›yor. Örne¤in, ilerlemiﬂ ve
kemi¤e yay›lm›ﬂ prostat kanserinde, radyoterapi
kemi¤e uygulanarak a¤r›lar ve kemi¤in zay›fl›¤›na ba¤l› k›r›lmalar önlenebiliyor. Erken tan› konmuﬂ baz› kanser vakalar›nda radyoterapi, hemen
hemen cerrahi tedavi kadar hayat kurtar›c›. Yaln›zca prostat beBir radyoterapi
zi içinde s›n›rl› kalm›ﬂ küçük
ünitesi
prostat kanserinde radyoterapi,
ameliyat kadar etkili oluyor. Yaln›zca radyoterapi uygulanan hastalar›n 10 y›ll›k yaﬂam oranlar›
"radikal prostatektomi" denilen
ameliyat› olan hastalarla benzer.
Radyoterapi, baz› kanserlerde de
ameliyat öncesi tümörü küçültmek için kullan›l›yor. Radyoterapiyle küçültülen tümöral kitlenin
ç›kart›lmas›, teknik olarak daha
kolay olabiliyor.
Son y›llarda geliﬂtirilen yeni
teknolojilerle, art›k radyoterapi
verilecek organlar›n bilgisayarda

edaviler
üç boyutlu ﬂekli ç›kart›l›yor. Radyoterapi s›ras›nda uygulanan x-›ﬂ›nlar›n›n gitmesi gereken mesafeler, yani koordinatlar, bilgisayarca belirleniyor.
Böylece, tüm radyasyon hedefe en do¤ru ﬂekilde
yönlendirilerek sa¤l›kl› dokular korunuyor. "Konformal radyoterapi" denilen bu teknik sayesinde
hedefe daha yüksek dozlarda x-›ﬂ›nlar› göndermek, böylece tümörü daha etkili tedavi etmek
mümkün. Örne¤in, prostat kanserinde, konvansiyonel yönteme göre uygulanan radyasyonun dozu %10 art›r›labiliyor. Konformal radyoterapide
sa¤l›kl› organlar›n etkilemesine ba¤l› yan etkiler
hemen hemen hiç görülmüyor. Uygulanan dozu
daha da art›r›p, yan etkiyi azaltmak için geliﬂtirilen baﬂka yöntemler de var. "Brakiterapi" denen
yöntemde, radyoaktif ›ﬂ›nlar› yayan kaynak tümörün içerisine ya da yak›n›na yerleﬂtiriliyor. Küçük
ve ince radyoaktif çubuklar kanserli bölgeye yerleﬂtirilerek, tümöre yüksek doz radyasyon veriliyor. Bu yöntemin avantaj›, radyoaktif ›ﬂ›nlar›n
hedefe ulaﬂ›rken önce sa¤l›kl› dokulardan geçmemesi. Enerjinin ço¤unu tümöral kitleye verdikten
sonra, çok az bir radyasyon sa¤l›kl› dokulara ulaﬂ›yor. Böylece, radyasyonun çevre organlarda yaratt›¤› kal›nlaﬂma, kanama, delinme gibi yan etkiler neredeyse hiç görülmüyor.
X-›ﬂ›nlar›na alternatif olacak, tümöral kitleye
en yüksek enerjiyi verirken çevre dokulara zarar
vermeyecek parçac›klar üzerinde de yo¤un araﬂt›rma yap›l›yor. Bunlar aras›nda proton, nötron
ve benzeri parçac›klar üzerinde çal›ﬂ›l›yor. X-›ﬂ›nlar› kullan›larak yap›lan, radyoterapiye alternatif
bir tedavi yöntemi de "proton bombard›man›".
Proton terapisi ilk kez 1950'lerin sonunda keﬂfedildi. Bugüne kadar da proton bombard›man›
yöntemiyle 30 binin üzerinde hasta tedavi edildi.
Bu yöntemin en s›k kullan›ld›¤› kanser türü, uveal melanom, yani gözün arka duvar›n›n kanseri.
Bu tedavinin uyguland›¤› hastalar›n %90'›n›n gözü kurtar›labiliyor. Ameliyatla kanserli gözün tamam›n› almak kadar etkili bir tedavi yöntemi.
Kafa taban›ndaki tümörlerin tedavisinde de proton bombard›man› yöntemi uygulan›yor. Bu yöntemin kullan›ld›¤› di¤er bir hastal›ksa, prostat
kanseri. %50 - %100 oranlar›nda tedavi sa¤l›yor.
Erken evrede yakalanan akci¤er kanserlerinde de
%83 baﬂar› oran› var. Proton bombard›man› için
gerekli protonlar›n üretilmesi, bunlar›n kontrolü
ve tümöral dokuya hedeflenmesi için gerekli cihazlar›n maliyeti, oldukça yüksek. Geniﬂ bir mekân üzerine kurulmas› gereken proton bombard›man cihaz›, halen her hastanede bulunmuyor.
Kemoterapi
Kanserin ilaçla tedavisine verilen genel isim
"kemoterapi". Genellikle kemoterapi, cerrahi
yöntemlerle ç›kart›lamayan ya da radyoterapinin
etkili olmad›¤› kanser türlerinde kullan›l›yor. Günümüzde kanser tedavisinde kullan›lan çok say›da kemoterapötik ilaç mevcut. Bunlar›n ço¤u,
hücrenin DNA bölünmesini engelliyor. Kemoterapi ilaçlar›na en duyarl› olanlar, h›zl› bölünen hücreler. Kanser hücreleri de çok h›zl› bölündükleri

için,
kemoterapi
ilaçlar›na çok duyarl›lar. Vücuttaki h›zl› bölünen kemik ili¤i, sindirim sistemi
hücreleri gibi di¤er sa¤l›kl› hücreler de bu ilaçlardan etkileniyor. Bu nedenle kemoterapi s›ras›nda
en s›k yan etkiler bu sistemlerle ilgili görülüyor.
Kemoterapi sonras› beyaz kan hücrelerinde (lökosit) azalma ve buna ba¤l› ateﬂ ya da çeﬂitli enfeksiyonlar görülüyor. Sindirim sistemini kaplayan hücrelerin ölmesine ba¤l› bulant›, kusma, iﬂtahs›zl›k, ishal ya da sindirim sisteminde kanamalar görülebiliyor.
Kanser tedavisi için birden fazla say›da tedavi kürü uygulanmas› gerekiyor. Tekrarlayan kürlerin hedefi, ilaçlara direnç geliﬂmeden tümörü
yok etmek. Baz› kanser türleri, kemoterapiye son
derece duyarl›. Bu tür kanserler, yaln›zca kemoterapi verilerek tam tedavi edilebiliyor. Lösemi,
lenfoma, testis kanseri yaln›zca kemoterapi verilerek iyileﬂtirilebilen kanser türleri aras›nda.
Kanser ilaçlar›n›n kullan›m›n› k›s›tlayan
önemli iki nokta var. Bunlardan biri, kemoterapötik ilaçlar›n sa¤l›kl› hücreler üzerindeki olumsuz etkisi. Di¤er bir k›s›tlay›c› noktaysa, kanser
hücrelerinin zaman içerisinde direnç kazanmas›.
Kanser hücreleri, zamanla ilaçlar› etkisiz hale getiren ya da hücre d›ﬂar›s›na atan mekanizmalar
geliﬂtiriyor. Kemoterapötik ilaçlar›n etkiledi¤i baz› moleküller ﬂekil de¤iﬂtirerek zararl› etkiden
korunabiliyor. Yani kanser hücreleri, bir bak›ma
ilaçtan kaçabiliyor. Bu tür ilaç dirençlerinin geliﬂmesini önlemek için, tedaviye erken baﬂlamak
önemli. Kemoterapinin en uygun dozda verilmesi, kürlerin mümkün oldu¤unca k›sa aral›klarla
verilmesi, ilaçlar›n olumsuz, yani toksik yan etkilerini en düﬂük düzeyde tutarken, tedavinin etkinli¤ini de artt›r›yor. Çoklu ilaç tedavisi de s›kl›kla kullan›lan yöntemlerden. Kanser hücrelerini
de¤iﬂik mekanizmalarla öldüren ilaçlar birlikte
kullan›ld›¤›nda, birbirinin etkisini art›r›yorlar. Bu
tedavinin di¤er bir avantaj› da, kanser hücrelerinin ilaçlardan birine direnç kazansalar bile, di¤er
ilaçlar›n etkisini sürdürebilmesi.
Kemoterapi, genellikle organ d›ﬂ›na yay›lan
tümörlerde vaya cerrahi tedavi sonras› veriliyor.
Ameliyat sonras› verilen kemoterapinin amac›,
kanser hücrelerinin olas› mikro yay›l›mlar›n› önlemek. Kemoterapi bazen de ameliyat öncesi tümörü küçültmek için veriliyor. Bununla amaç,

cerrahi tedavinin etkinli¤ini art›rmak ve kitleyi
küçülterek vücuttan daha
kolay ve tam olarak ç›kart›lmas›n› sa¤lamak.
Hormonal Tedavi
Baz› kanser türleri, vücuttaki hormonlara duyarl›. Yani kandaki hormonlar bir k›s›m kanserlerin daha çok büyümesine yol aç›yor. Örne¤in,
meme kanserinin baz› türleri kad›nl›k hormonu
denen "östrojen"e duyarl›. Östrojen, memedeki
kanser hücrelerindeki özel alg›lay›c›lara yap›ﬂarak, bu hücrelerin daha h›zl› büyümelerine yol
aç›yor. Östrojenin etkisini azaltan "tamoksifen"
adl› ilaç, hormona duyarl› meme kanserlerinin tedavisinde etkili. Prostat kanseriyse, erkeklik hormonu olarak bilinen "testosteron"a duyarl›. Kandaki testosteron, prostat bezinde bulunan ya da
vücuda yay›lan kanserli hücrelerin h›zla ço¤almas›na yol aç›yor. Kandaki testosteron düzeyi ne
kadar düﬂürülürse, kanserli hücrelerin ço¤almas›
o kadar azalt›l›yor. Bu nedenle, prostat d›ﬂ›na
ç›km›ﬂ, yani yay›l›m› düﬂünülen kanserlerde, testosteronun etkisini bloke eden ilaçlar kullan›l›yor. Bu ilaçlar›n bir k›sm›, beyinde testosteron
üretimi için gerekli sinyali veren merkezi bask›l›yor. Böylece, testosteron üretimi için gerekli sinyal testislere, yani yumurtalara ulaﬂm›yor. Bunun
sonucunda da testosteron üretimi olmuyor. Böbrek üstü bezlerinden salg›lanan testosteron'un etkisini azaltmak için, bu hormonu do¤rudan bloke
eden ilaçlar da var. Genellikle, hem beyindeki
merkezleri bask›layarak testosteron üretimini engelleyen, hem de testosteronu bloke eden ilaçlar
birlikte kullan›l›yor. Ancak, hormonal tedavi, tüm
kanser türlerinde kullan›lam›yor. Bu tedavinin etkili olabilmesi için, kanser hücrelerinin belirli bir
hormona duyarl› olmas› yani bir hormonla beslenmesi gerekiyor.
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Modern Tedav
Her gün kanser tedavisinde yeni bir geliﬂme
oluyor. Üzerinde en çok çal›ﬂ›lan tedavi yöntemleri, kanserin oluﬂum mekanizmas›n› durduran ya
da büyümesini engelleyen ilaçlar. Gen tedavileri,
immünoterapi ve kanser aﬂ›s› bu yöntemler aras›nda. Gen tedavisiyle, kansere sebep olan genetik bozuklu¤un onar›m›; immünoterapiyleyse, vücudun kendi ba¤›ﬂ›kl›k sistemini kullanarak kanser hücrelerini öldürmesi hedefleniyor. Kansere
karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂturan kanser aﬂ›lar›, ilginç tedavi yöntemleri aras›nda. Kanser hücrelerine karﬂ› oluﬂturulan antikorlar ya da sitokin denen bir
dizi protein kullan›m› da yayg›nl›k kazan›yor.
Kanserin oluﬂum mekanizmas› ve biyolojisi anlaﬂ›ld›kça, ona karﬂ› geliﬂtirilen ilaçlar›n çeﬂidi ve
etkinli¤i de geliﬂtiriliyor. Kanser hücrelerinin oluﬂturdu¤u tümör kitlesi, içerisinde kan damarlar›
oluﬂturarak kendisini besliyor. Buna karﬂ›l›k da
ﬂimdi kanser hücrelerini besleyen damarlar› küçültüp yok eden ilaçlar üzerinde çal›ﬂ›l›yor. "Endostatin" denen yeni bir ilaç, tümörü besleyen k›lcal damarlar›n büzüﬂmesine yol aç›yor. K›lcal damarlar
kapand›¤›nda da, tümör yeterince beslenemiyor ve
büyümesi duruyor. Endostatin henüz deneme aﬂamas›nda ve kanser tedavisinde rutin olarak kullan›lm›yor. Yeni geliﬂtirlen ilaçlardan bir di¤eriyse
"PS-341". PS-341, hücredeki "NFkB" isimli proteinin aktif hale geçmesini engelliyor. Bu protein,
hücre çekirde¤inde DNA'ya ba¤lanarak çeﬂitli büyüme proteinleri kodlanmas›na ve böylelikle hücrelerin büyümesi ve ço¤almas›na yard›m ediyor.
NFkB, ayr›ca, hücrelerin kanserleﬂmesini ve bu kitlede yeni damarlar oluﬂmas›na yol aç›yor. Buna ek
olarak “apoptosis”i yani bir bozukluk halinde, bunun yayg›nlaﬂmas›n› önlemek üzere hücrelerin
kendi kendilerini öldürmesini engelliyor. PS-341,
hücredeki NFkB'y› bloke ederek tümör kitlesinin
büyüme h›z›n› düﬂürüyor, yeni damar oluﬂumunu
engelliyor. Yeni damar oluﬂturamayan tümör de
kendili¤inden yok olmaya baﬂl›yor.
Gen Tedavisi
Gen tedavisi son y›llarda en popüler araﬂt›rma alanlar›ndan biri. Gen tedavisinin amac›, kan-

Gen Tedavisi
De¤iﬂtirilmiﬂ tümör hücreleri hastaya
yeniden aﬂ›lan›yor

Tümör hücrelerine
sitokin genleri
yerleﬂtiriliyor

Prostat ve kaynak tümör
ç›kart›l›yor
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Rekombinant (DNA) Hücre Aﬂ›lar›
(2)
Hücrelere genetik
müdahele
yap›l›yor
(1)
Tümör hücreleri
toplan›yor

(3)
Daha sonra hücrelere
radyasyon
uygulan›yor.

(5)
Aﬂ›, ayn›
hastaya
enjekte
ediliyor

(4)
Canl› hücre aﬂ›s›
haz›rlan›yor

ser hücresinin ço¤almas›n› engellemek ve hücre
ölümüne yol açmak. Yap›lan çal›ﬂmalar gen tedavisiyle kanser hücresinin ço¤alma h›z›n›n durdurulabildi¤ini gösteriyor. Gen tedavisi, baﬂka tedavilerle de birleﬂtirilebiliyor. Baz› genler radyasyon tedavisi s›ras›nda aktif hale geçiyor. Gen tedavisinde baz› virüslerden de faydalan›l›yor.
‹mmünoterapi
Vücudun kanser hücrelerine verdi¤i cevab› etkileyen ve "biyolojik cevap yönlendiricileri" olarak
bilinen tedavi yöntemi, kanser tedavisinde yeni
bir umut olarak görülüyor. ﬁimdilerde, kanser
hücrelerine sald›ran hücrelerimizi tetikleyen ve
onlar› güçlendiren ilaçlar üzerinde çal›ﬂ›l›yor. Bu
ilaçlar, vücudun yabanc› moleküllere ve hücrelere
karﬂ› savaﬂan ba¤›ﬂ›kl›k sistemini aktif hale geçiriyor ve güçlendiriyor. Bu tedavi yöntemlerine en
önemli örneklerden biri, "interlökin-2" (IL-2) tedavisi. ‹nterlökinler ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ve hücre ço¤almas› s›ras›nda bir çok kimyasal ve biyolojik
olaya arac›l›k eden moleküller. Vücuda bakteri ya
da yabanc› hücre girdi¤inde, kandaki "lenfosit" ya
da beyaz küre olarak bilinen hücrelerden salg›la-

T-hücreleri ve do¤al katil hücreler,
yay›lm›ﬂ tümöre sald›r›yor.

narak düﬂmana karﬂ› savaﬂ baﬂlat›lmas›nda önemli rol oynuyorlar. Organ nakillerinden sonra salg›lanan IL-2, organ›n reddine yol aç›yor. Bu nedenle, bu molekülün sentezini engelleyen siklosporin
isimli ilaç, bu hastalarda ömür boyu kullan›l›yor.
Kanser tedavisindeyse, strateji tam tersi. Yabanc›
hücre olarak kabul edilen kanser hücrelerinin yok
edilmesi için, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin güçlendirilmesi ve alarm durumuna geçirilmesi gerekiyor. IL-2,
bunu tetikleyen bir molekül. IL-2, ba¤›ﬂ›kl›k sistemimizin do¤al hücrelerinden biri olan "katil lenfositler"i aktif hale geçirerek, bunlar›n kanser hücrelerine sald›rmas›n› sa¤l›yor. Vücuda virüs gibi
mikroplar girdi¤inde, kandaki beyaz kürelerden
salg›lanan "interferon" adl› molekül de kanser tedavisinde kullan›l›yor. Böbrek kanserlerindeyse,
bu molekül, akci¤er gibi uzak organlara yay›l›m
olmas› durumunda kullan›l›yor. ‹nterferonun kanser hücrelerine karﬂ› savaﬂta tetikleyici rolü var.
‹nterferon ve IL-2 kanser tedavisinde beraber kullan›labiliyor.
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini harekete geçirip kanser
hücrelerini yok eden di¤er bir tedavi ﬂekli de, tümöral dokuya baz› antijenik, yani vücudun yabanc› olarak alg›lay›p ba¤›ﬂ›kl›k sistemini harekete
geçiren maddeler vermek. Bunlara en iyi örnek
BCG tedavisi. BCG (Bacillus Calmette-Guerin), verem hastal›¤›ndan korunmak için yap›lan aﬂ›n›n
ad›. BCG aﬂ›s›nda canl›, ama zay›flat›lm›ﬂ tüberküloz basili bulunuyor. Vücuda az miktarda verilen bakteri hastal›¤a yol açm›yor; ancak, vereme
karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂmas›na yar›yor. BCG, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bir çok hücresinin aktifleﬂmesine,
T-hücrelerinin ço¤almas›na, katil lenfositlerin
üretimine, interlökin sentezlenmesine ve B-hücrelerinin aktif hale geçmesine yol aç›yor. Bu özelliklerinden dolay› da yüzeyel mesane kanserinin
tedavisinde kullan›l›yor. ‹drar kesesine verilen
BCG, burada ba¤›ﬂ›kl›k sistemini tetikleyerek yerel bir savaﬂ baﬂlat›yor. Bu da kanser hücrelerinin ölümüyle sonuçlan›yor. Cilt içerisine verilen
BCG, bir tür deri kanseri olan melanoma'n›n tedavisinde de baﬂar›l› sonuçlar veriyor. BCG teda-

vi Yöntemleri
tikor salg›lamaya baﬂl›yorlar. Kanda dolaﬂan bu
antikorlar, özel yöntemlerle toplanarak yo¤unlaﬂt›r›l›yor. Ço¤alt›lm›ﬂ bu antikorlar, hastan›n kan
dolaﬂ›m›na veriliyor. Bunlar, tümör dokusuna
ulaﬂt›klar›nda, kanser hücrelerine yap›ﬂ›yorlar.
Antikor ba¤lanan kanser hücreleri, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin di¤er hücreleri taraf›ndan daha kolay alg›lan›yorlar. Kanser hücresi üzerindeki antikora
ba¤lanan baz› moleküller de bir dizi reaksiyon
sonunda bu hücreyi parçal›yorlar.

Sinyal 1

TH hücresi

B hücresi

Sinyal 2
B hücrelerinin etkinleﬂmesi için iki sinyal gerekli. Birinci sinyal, antijenle tetiklenen BCR yap›ﬂmas›,
ikincisiyse CD40/CD40L müdahelesi yoluyla T hücresince sa¤lan›yor. ‹kinci sinyalin eksikli¤i antijene
tolerans sonucunu veriyor. ‹kinci sinyalin de geldi¤i durumlarda, Sinyal 1, B hücrelerini etkinleﬂtiriyor,
ço¤alt›yor ve/veya farkl›laﬂt›r›yor.

visi için gerekli koﬂul, kanserin yay›lmam›ﬂ olmas›, yani köken ald›¤› bölgeyle s›n›rl› olmas›.
Kansere karﬂ› yürütülen savaﬂta ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini kullanan di¤er bir metod da "TIL" tedavisi. TIL (tumor-infiltrating lymphocytes), tümöre
sald›ran ve onun içerisine girerek kanser hücrelerine karﬂ› savaﬂan beyaz hücreler. Bu hücreler,
tümöral dokudan elde ediliyor. Laboratuvar ﬂartlar›nda interlökin ve interferon gibi arac› moleküller kullan›larak TIL hücreleri ço¤alt›l›p güçlendiriliyor. Bu hücreler katil lenfositlere göre 50100 kat daha güçlü. Ço¤alt›lan TIL hücreleri daha sonra tümöre veriliyor.

nedeniyle yine hastal›¤a yol açam›yorlar. Kanda
dolaﬂan antikorlar, bir bak›ma devriye gezen güvenlik güçleri gibi çal›ﬂ›yorlar. Antikorlar›n bu
özelliklerini kullanarak kanserle savaﬂmak mümkün. Belirli tümör hücrelerine karﬂ› çok özel antikorlar, geliﬂtirip daha sonra bunlarla kanser hücreleri yok edilebiliyor. Deneysel ﬂartlarda B-hücreleriyle kanser hücreleri karﬂ› karﬂ›ya getirilerek,
B-hücrelerinin antikor salg›lamas› sa¤lan›yor. Daha sonra da bu antikorlar saf olarak elde edilerek
kanserli hastaya veriliyor. Böylece, vücutta do¤al
olarak oluﬂan, ancak tümörle savaﬂmaya yetmeyecek miktardaki antikorlar destekleniyor.

Antikor Tedavisi
Kanser Aﬂ›s›
Kansere karﬂ› antikorlar kullanarak savaﬂ da,
Bu ilkelerden yola ç›k›larak kanser aﬂ›s› da
baﬂka bir seçenek. Antikorlar, vücuda yabanc› bir
geliﬂtiriliyor. Henüz deneysel aﬂamada olan kanmolekül, mikrop ya da hücre girdi¤inde kandaki
ser aﬂ›s› elde etme yöntemi, mikroB-hücrelerinden salg›lanan moleküller. Antikorbik hastal›klara karﬂ› geliﬂtirilen
lar, yabanc› hücreye yap›ﬂarak ölmelerine yol
aﬂ›lar› için kullan›lan yönemaçan bir dizi reaksiyon baﬂlat›yor. Vücut
lere benziyor. Önce, tümör
düﬂmanla ilk karﬂ›laﬂt›¤›nda, antidokusundan köken alan ve
kor üretimi için biraz süre gerekiantijenik özelli¤e sahip molekülyor. Bir kez gerekli antikoru
ler elde ediliyor. Bu antijenler, vüürettikten sonraysa, dicutta yabanc› olarak alg›lan›p ba¤›ﬂ›kl›k
¤er sald›r›larda daha hasistemini harekete geçiriyor. Kanser
z›rl›kl› oluyor. Antikorhücresinin zar› ya da bu hücrelerden
lar, güçlü bir haf›zasalg›lanan baz› proteinler, antijen
ya sahipler. Daha önce
özelli¤i taﬂ›yor. Bu antijenler vücuda
hangi molekül ya da hücreverildiklerindeyse kansere yol açye karﬂ› salg›land›larsa, bir dam›yorlar; ama o kanser hücresiKanser hücresine sald›ran
haki sald›r›da bu molene karﬂ› reaksiyon oluﬂmas›na
T hücreleri
külü hemen tan›y›p
neden oluyorlar. Kanserli dokuona yap›ﬂ›yorlar. Kabakulak, sadan elde edilen tümör antir›l›k gibi hastal›klar› geçirdi¤ijenleri, bir hayvana verimizde bu mikroplara karﬂ› antilerek ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
kor oluﬂuyor. Bu mikroplar bir
aktif hale geçiriliyor.
daha vücuda girseler bile, daha önAktif hale geçen B-hücce oluﬂan ve kanda dolaﬂan antikorlar
releri de bol miktarda an-

Ak›ll› ‹laçlar
Antikorlar›n düﬂman› derhal tan›ma ve ona
yap›ﬂma özelli¤inden kemoterapide de yararlan›l›yor. Oldukça kuvvetli belle¤i olan antikorlar, daha önce hangi kanser hücresine karﬂ› üretildiyse,
y›llar sonra bile ayn› hücre tipini görünce harekete geçiyor ve sald›r› baﬂlat›yorlar. Antikorlar›n bu
güçlü tan›ma ve bellek gücü, ak›ll› ilaç geliﬂtirilmesinde kullan›l›yor. Güçlü kanser ilaçlar›, yani
kemoterapötik ajanlar, etkili dozda kanser hücrelerini öldürdükleri gibi, sa¤l›kl› hücrelere de zarar veriyorlar. Bu ilaçlar› sa¤l›kl› dokulara hiç temas etmeden yaln›zca kanserli dokuya yollamak
en ideal tedavi yöntemlerinden biri. Tümöre has
oluﬂturulan antikorlar, bu konuda yard›mc› oluyorlar. Güçlü kemoterapötik ajanlar, ilk olarak
tümör antijenlerine karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ olan antikorlara ba¤lan›yor. Daha sonra bu ilaç kan dolaﬂ›m›na veriliyor. ‹laca ba¤l› antikorlar, kanserli
dokuya ulaﬂt›klar›nda ya da kanser hücreleriyle
karﬂ›laﬂt›klar›nda, bunlara hemen yap›ﬂ›yorlar.
Bu yap›ﬂma s›ras›nda antikorlara ba¤l› ilaç, kanser hücresiyle do¤rudan temasa geçiyor ve etkisini gösteriyor. Böylece, sa¤l›kl› dokular› etkilemeden, as›l hedef olan kanserli dokuya en yüksek miktarda ilaç ulaﬂt›r›l›yor.

Kanser B
Kanser Oluﬂumu
Kanser, normal hücre büyüme ve ço¤alma
kontrolünün kaybolmas›na ba¤l› oluﬂuyor. Normal dokularda hücrelerin oluﬂma ve ço¤alma h›zlar›, yaﬂl› hücrelerin ölümüyle denge içerisinde.
Normal hücreler, genetik ﬂifrelerinde belirlenen
bir süre sonunda kendilerini yok ediyor. Buna
"apoptosis" (apoptoz), yani programl› hücre ölümü deniliyor. Bu mekanizma sayesinde hasarl› ya
da yaﬂl› hücreler kendilerini yok ediyor ve yeni
sa¤l›kl› hücreler oluﬂuyor. Bu de¤iﬂime en iyi örneklerden biri, insan cildi. Cildimiz, bir çok hücrenin üst üste binmesiyle oluﬂan bir hücre katman›. Bu hücrelerin en alt›nda "bazal tabaka" denilen bir katman var. Burada bulunan hücreler, her
bölünmede yeni deri hücresi oluﬂturuyor. Oluﬂan
bu hücreler de yukar› do¤ru ilerliyor ve bölünme
kapasitelerini yitiriyorlar. En üst tabakadaki hücreler öldükçe yenileri onlar›n yerini al›yor. Böylece, cilt yüzeyinde ölen hücrelerle en alt tabakada
yeni oluﬂan hücreler aras›nda hassas bir denge
devam ediyor. Bu denge bozuldu¤unda, yani bazal tabakadaki hücrelerin bölünme h›z› art›p,
ölen hücre say›s›ndan fazla hücre üretmeye baﬂlad›¤›nda, cilt kanseri meydana geliyor. Bu üretim fazlal›¤›na ba¤l› olarak hücre kümeleri oluﬂuyor. Buna tümöral büyüme deniyor. Kontrolünü
yitirmiﬂ olan bu hücreler, kendilerini zaman› geldi¤inde öldüremiyor; yani programl› ölüm yetene¤ini kaybediyorlar. Kontrolsüz ço¤alan ve kitle
meydana getiren hücre toplulu¤u da, belirli bir
süre sonra köken ald›¤› organ›n çal›ﬂmas›n› bozuyor. Bu kanser hücreleri yaln›zca köken ald›klar› doku ve organlarda kalm›yor, komﬂu organ
ve dokulara da yay›l›yorlar. Kan ya da lenf sistemine kar›ﬂarak uzak organlara da gidebiliyorlar.
Proto-onkogen ve Onkogen
Kanser oluﬂumundan sorumlu olan genlere
"onkogen" deniyor. Bu genlerin hücrede varl›¤›

ya da aktif hale geçmesi, o hücrenin kanserleﬂmesine yol aç›yor. Onkogenler, hücrelerde normal ﬂartlarda sentezlenmeyen bir dizi proteinin
sentezlenmesine yol aç›yorlar. Bu proteinlerse,
hücre bölünmesini ve büyümesini art›r›yor. Onkogenler genellikle hücredeki baz› normal genlerin
yap›s›n›n bozulmas›, yani mutasyona u¤ramas›
sonucunda oluﬂuyor. Onkogenlerin köken ald›¤›
bu genlere proto-onkogen deniyor. Proto-onkogenler, normal hücre bölünmesi ve büyümesinden sorumlu genler. Hücre bölünmesi ve ço¤almas›n›, hücrelerde bulunan "büyüme faktörleri"
sa¤l›yor. Bu büyüme faktörleri hücre zar›ndaki
özel alg›lay›c›lara yap›ﬂarak hücre içerisinde bir
dizi reaksiyona yol aç›yor. Bu reaksiyonlar sonucunda hücre çekirde¤indeki "transkripsiyon faktörleri" denen özel proteinler aktif hale geçiyor.
Transkripsiyon faktörleri çekirdekteki bölünme
ve büyümeden sorumlu genleri harekete geçiriyorlar. Bu genler hücrede büyümeyi kontrol eden
bir çok proteinin sentezlenmesini sa¤l›yor. Hücre
bölünmesi ve büyümesini kontrol eden proteinleri kodlayan genlerin tamam›na proto-onkogen
deniyor. Proto-onkogen'lerin hasara u¤ray›p yap›lar›n›n bozulmas›yla da onkogenler oluﬂuyor.
Onkogenler, proto-onkogenler gibi büyüme ve
ço¤alma proteinlerini kodluyorlar. Ancak, genin
yap›s›ndaki bozukluk nedeniyle kodlad›klar› proteinler de normal d›ﬂ› bir yap›ya sahip oluyor.
Anormal yap›daki bu proteinler, hücrelerin ço¤alma ve büyümelerini kontrol edemiyorlar. Buna
ba¤l› olarak, kontrolsüz hücre bölünmesi ve büyümesi ortaya ç›k›yor. Bir benzetme yap›lacak
olursa, proto-onkogenler hücrelerdeki gaz pedal›
görevini görüyor. Pedal›n bas›lma kuvvetine ba¤l› olarak ço¤alma h›z› de¤iﬂiyor. Bu pedal›n kontrolü, hücrenin elinde. Onkogense gaz pedal›n›n
en h›zl› noktada tak›lmas› gibi bir etki gösteriyor,
Araban›n sürekli h›z kazanmas› gibi, hücreler de
sürekli bölünmeye u¤ruyor.

Proto-onkogen

Almaç

Çekirdek

Proto-onkogen
alelleri

DNA Onar›m Genleri
DNA'da meydana gelecek hasarlar›n tamirini
sa¤layan "DNA onar›m genleri" kanserle ba¤lant›l› genler aras›nda. Hücre bölünmesi s›ras›nda
DNA sarmal›n› oluﬂturan iki dizi, birbirinden ayr›l›yor ve her bir DNA zinciri kendi eﬂini oluﬂturuyor. Böylece, yeni hücrelere ayn› genetik yap›
kopyalan›yor. Bu DNA kopyalamas› s›ras›nda
meydana gelen sentez hatalar› (yanl›ﬂ nükleotid
eklenmesi, eksilme, fazlal›k vb.) DNA onar›m
genlerince düzeltiliyor. DNA onar›m genlerindeki
mutasyonlarsa, hücredeki DNA onar›m›n› aksat›yor. DNA onar›m mekanizmas›ndaki bozukluk,
mutasyona u¤ram›ﬂ proto-onkogen ve tümör bask›lay›c› genlerin hücre içinde say›lar›n›n artmas›na yol aç›yor. Bunun sonucunda, hücre ço¤alma
kontrol mekanizmalar› normal görevlerini yapam›yor ve hücre kontrolsüz büyümeye baﬂl›yor.
"Kseroderma Pigmentosum" denen bir hastal›kta, DNA onar›m genleri do¤uﬂtan hasarl›. Bu kiﬂilerde DNA mutasyonuna u¤rayan hücreler tamir edilemiyor. Özellikle, güneﬂ ›ﬂ›¤›na ba¤l› deri hücrelerinde meydana gelen DNA mutasyonlar› onar›lamad›¤› için, bu kiﬂilerde çok yüksek

Tümör Bask›lay›c› Gen

Büyüme faktörü
Sinyal çevirgeci

Tümör Bask›lay›c› Genler
Kanser oluﬂumundan sorumlu di¤er bir grup
gense "tümör bask›lay›c› genler". Bu genler normal koﬂullarda hücrelerde kanser oluﬂumunu engelliyor. Tümör bask›lay›c› genler, arabadaki fren
sistemini and›r›yor. Bu genler, hücre ço¤almas› ve
büyümesini yavaﬂlatan proteinleri kodluyor. Ancak bu genin mutasyona u¤ramas›na ya da eksikli¤ine ba¤l›, hücre kontrolü kayboluyor ve hücre
kanserleﬂiyor. Kal›t›msal kanser hastal›kl›klar›, bu
genin mutasyonuna ba¤l›. Genlerin, anne ve babadan birer tane olmak üzere ikiﬂer adet kopyas›
var. E¤er yaln›zca bir gende bozukluk varsa kanser olmuyor. Ancak di¤er tümör bask›lay›c› gende
de bozukluk olursa, kiﬂide kanser görülüyor.

Normal Alel

Tirozin
Kinaz

‹ﬂlev kazand›ran
p53
Tetramer

Hücre içi
sinyal taﬂ›y›c›

Transkripsiyon
faktörü

Genetik kontrol Sonraki gen
elemanlar›

mutasyon
‹ﬂlev yitirten mutasyon

Onkogen

Tümör bask›lay›c›
gen alelleri

Onar›lm›ﬂ DNA
hasar›

Onar›lmam›ﬂ
DNA hasar›

Kanserin ortaya ç›kmas›nda rol oynayan genler proto-onkogen ve tümör bask›lay›c› gen olmak üzere iki çeﬂittir. Normalde bir proto-onkogenin alelleri (birinci ﬂekil)
harici büyüme uyar›c›lar›ndan hücre çekirde¤inde bulunan büyümeyle ilgili genlere gelen sinyallerin içeri¤ini belirlerler. Yukar›daki örnekte zara ba¤l› bir sinyal
çevirgeci görünüyor. Kanserleﬂmede, bir mutasyon alellerden birini aﬂ›r› iﬂlevsel hale getiriyor (ikinci ﬂekil) Normalde bir tümör bask›lay›c› genin alelleri (üçüncü
ﬂekil), DNA bak›m›nda rol alan proteinleri belirlerler. Örnekte genomdaki hasar› tan›y›p onar›m› baﬂlatan (ya da bu mümkün olmad›¤›nda programl› hücre ölümünü
tetikleyen) p53 tetramer gösteriliyor. Kanserleﬂmede, mutasyonlar her iki aleli de iﬂlevsiz k›l›yor (dördüncü ﬂekil). Bunun tek istisnas› (ﬂekilde gösterilmiyor) tümör
bask›lay›c› gende, alellerden birinin ürününü ötekinin ürününü engelleyecek hale dönüﬂtüren bir mutasyondur.
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iyolojisi
oranda cilt kanseri görülüyor. Baz› ailevi ba¤›rsak kanserlerinde de DNA onar›m genlerinde bozukluk oldu¤u gösterildi.
Kanser, genellikle birden çok mekanizmadaki
bozuklu¤a ba¤l› olarak geliﬂiyor. Proto-onkogenlerdeki mutasyonlar, onkogenlerin aktif hale geçmesi ve DNA onar›m genlerindeki bozukluklar
genellikle birlikte görülüyor. Onkogenlerin faaliyete geçmesi hücre ço¤almas›n› h›zland›r›c› etki
yaparken, DNA onar›m genlerinin iyi çal›ﬂmamas›, hücredeki fren sisteminin ortadan kalkmas›na
yol aç›yor. Bunlar›n sonucunda normal kontrolü
bozulan hücre h›zla ço¤almaya, yani kanserleﬂmeye baﬂl›yor.
Mutasyona u¤rayarak kansere yol açan genlere, her geçen gün yenileri ekleniyor. Beta-katenin isimli protein, “bazal hücreli karsinom” olarak adland›r›lan bir kanser türünün oluﬂumunda
etkili. Bu proteinin aktif hale geçmesini sa¤layan
mutasyonlar, yüzey hücresi olan epitel hücrelerin
kontrolsüz ço¤almas›na yol aç›yor. APC olarak
adland›r›lan bir gen, kodlad›¤› bir protein sayesinde beta-katenin'i kontrol alt›nda tutuyor. Tümör bask›lay›c› bir gen olarak kabul edilen APC,
mutasyona u¤rad›¤›ndaysa, beta-katenin çok fazla üretilmeye baﬂlan›yor ve hücrede aﬂ›r› bölünme meydana geliyor. Kal›n ba¤›rsak kanserlerinin bir k›sm›nda mutasyona u¤ram›ﬂ APC geni
belirlenmiﬂ bulunuyor. Prostat kanserindeyse,
"bcl-2" geninde mutasyon görülüyor. Bu genin
yap›s›ndaki bozulmalar, hücredeki programlanm›ﬂ ölümü, yani apoptosis'i engelliyor. Bu da,
hücrenin kanserleﬂmesine zemin haz›rl›yor. Tümör bask›lay›c› genlerden biri olan RB geninin
etkisiz hale geçmesi durumunda, retinoblastoma
denen bir tümör oluﬂuyor. Retinoblastoma, ge-

Onkogenler ve Kanser

Onkogenler

Onkogenler, normal koﬂullarda hücrenin büyümesi ve ço¤almas› süreçlerinde görevli bir çok
yararl› proteinleri kodlarlar. Bu aﬂamada protoonkogen olarak adland›r›l›rlar. Proto-onkogelerin geçirdikleri mutasyonlar sonucu iﬂlevlerinde
meydana gelen de¤iﬂiklikler, hücrenin geliﬂme
ve ço¤almas›n›n kontrolden ç›kmas›na ve tümörlerin oluﬂmas›na neden olurlar. Mutasyon geçiren proto-onkogen, hücre için yararl› bir unsur
olmaktan ç›kar ve bir tümör oluﬂturucu onkogene dönüﬂür. Bu dönüﬂüm ve kanserin geliﬂmesine yönelik en ilginç örneklerden biri, ras proteini.
Ras geni, hücre zar›na ba¤l›. Hipofiz taraf›ndan salg›lanan büyüme faktörünün hücre yüzeylerine ba¤lanmas›yla oluﬂan sinyalin hücre çekirde¤ine iletilmesini ve DNA üzerinde hücre bölünmesinden sorumlu genlerin aktifleﬂmesini sa¤layan zincirin ilk halkas›nda görev al›yor.
189 aminoasitten oluﬂmuﬂ ras proteini, büyüme faktörünün ba¤land›¤› almaçtan ald›¤› sinyali, kendisinden bir sonraki kademede yer alan
raf proteinine iletir. Bu s›rada kendisini aktif hale getiren bir GTP molekülü ba¤lar. Sinyali ilettikten sonra GTP den ayr›l›r.
Ras proteininin genindeki bir mutasyon, aminellikle çocukluk ça¤›nda görülen ve kal›t›msal
kabul edilen bir hastal›k. Her geçen gün kanserden sorumlu yeni bir genetik bozukluk belirleniyor. Moleküler biyolojideki ilerlemelere paralel
olarak, kanserin gizemleri h›zla çözülmeye baﬂlanm›ﬂ durumda. Ancak, hücre kontrol mekaniz-

2- Almaç
3- Hücre içi
transdüktörler

4- Transkripsiyon faktörleri

DNA

mRNA

Protein

Çekirdek

noasit dizisinde ve nihayet proteinin yap›s›nda
bir de¤iﬂikli¤e neden olur ve ras proteininin özelliklerini de¤iﬂtirir.
Örne¤in 12. pozisyondaki bir aminoasit de¤iﬂikli¤i, ras proteininin sürekli olarak GTP molekülüne ba¤l› kalmas›na ve taﬂ›d›¤› enerji nedeniyle büyüme faktörü-almaç ba¤lanmas›ndan ba¤›ms›z olarak sürekli raf proteinini ve hücre bölünme mekanizmas›n› uyarmas›na yol açar.
Böylece büyüme faktörü kontrolden ç›kar ve
sürekli hale gelmiﬂ hücre bölünmesi, tümörlerin
ve kanserin oluﬂmas›na yol açar.
Bu olumsuz etkiyi sa¤lamas› için ras ve di¤er
tüm proto-onkogenlerin, yaln›zca bir kopyas›n›n
mutasyon geçirmesi yeterli olmakta.
Prof. Dr. Beyaz›t Ç›rako¤lu
malar› henüz tam olarak bilinmiyor. ‹nsan Genomu Projesi çerçevesinde, hücrenin var oluﬂundan
organ oluﬂumuna ve ölümüne kadar geçen süredeki tüm basamaklar tam olarak anlaﬂ›ld›¤›nda,
kanserin erken tan›s›, tedavisi ve önlenebilmesi
mümkün olabilecek.

Hücre Döngüsü Tümör Bask›lay›c› Genler ve Kanser

Hücre Döngüsü
Çekirdekteki kromozomlar›yla hücre

.

Hücrenin bölünerek ço¤almas› için iki önemli sürece gereksinim var.
- Genetik yap›n›n (DNA) kendisini kopyalayarak
iki eﬂ DNA molekülü oluﬂturmas› (Sentez-S faz›)
- Bu çift genomu hücre bölünmesiyle yar›ya indirgemesi (Mitoz- M faz›)
M ve S fazlar› aras›nda G1, S ve M fazlar› aras›nda da G2 fazlar› bulunur.
G1 faz›, büyüme ve kromozomlar›n kopyalanmas›na haz›rl›k süreçlerini,
G2 faz›ysa hücrenin bölünmeye haz›rl›k zincirini içerirler.
Hücre döngüsü sitoplazmada bulunan proteinlerce kontrol edilerek düzenlenir. Bu proteinlerin bir k›sm›, hücre döngüsünün belli noktalar›nda, örne¤in G1 faz›ndan S faz›na geçiﬂte DNA
molekülünün kalite kontrolünü yaparlar. Bu proteinlere bir örnek olarak p53 verilebilir. p53,
DNA hasarlar›n› saptayarak G1 ve G2 fazlar›nda
hücre döngüsünü durdurabilir ve böylece anormal genetik yap›l› hücre kümelerinin (tümörlerin)
oluﬂumunu engeller. Bu tür proteinleri kodlayan

1- Büyüme faktörleri

.

genlere "tümör bask›lay›c› gen" ad› verilmekte.
P53 geni, DNA hasar›n› düzeltmedi¤i koﬂullarda
hücreyi programlanm›ﬂ ölüme (apoptoza) yönlendirerek yok olmas›n› sa¤lar. Ancak, her gen gibi
tümör bask›lay›c› genler de mutasyonlar (dizi de¤iﬂiklikleri) geçirerek iﬂlevlerini yitirebilirler ve
kanser oluﬂumunu engelleyemezler.
Bu genlerin tümör bask›lama iﬂlevlerinin durmas›, her iki kopyan›n da mutasyon sonucu etkisiz hale gelmesine ba¤l›. Bir retina kanseri olan
Retinoblastoma, bu tür kanserlere ilginç bir örnek. Retinoblastoman›n iki tipi bulunur:
1- Ailesel retinoblastoma, bebeklik döneminde, her iki gözü de etkileyen çok say›da retina tümörleri ﬂeklinde ortaya ç›kar. Bu çocuklarda 2
adet 13. kromozomdan biri üzerindeki RB bölgesinin, kal›t›msal ﬂekilde yok olmas› ya da mutasyona u¤ramas› ve buna ek olarak di¤er 13. kromozom üzerindeki eﬂ genin de raslant›sal olarak
mutasyon geçirmesi, bu genin kodlad›¤› tümör
bask›lay›c› Rb proteinini etkisiz hale getirerek
kansere yol açar.

Hücre bölünmesi
DNA sentezi
Mitoz

Siklin

Kromozomlar›n ayr›lmas›

Kromozom
kopyalanmas›

Kopyalanm›ﬂ kromozomlarla hücre

2- Sporadik retinoblastoma çocuklukta tek
gözde ve tek tümör olarak ortaya ç›kar. Bu tipte
kal›t›lm›ﬂ RB genleri normaldir. Ancak tek bir retina hücresindeki her iki gen de mutasyon geçirerek tek tümör oluﬂmas›na yol açarlar. Tedavisi,
hasta gözün al›nmas›d›r.
Prof. Dr. Beyaz›t Ç›rako¤lu
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Gen Te
Kanserde geneti¤in rolü her geçen gün daha
fazla anlaﬂ›l›yor. Bozuk olan genlerin sa¤lamlar›yla yedeklenmesi veya etkisiz hale getirilmesi,
kanser gen tedavisinde en büyük hedef. Bunun
için kansere yol açan genetik de¤iﬂikliklerin ve
mekanizmalar›n tam olarak anlaﬂ›lmas› gerekiyor. Eldeki bilgiler henüz kanserin mutlak tedavisi için yeterli de¤il. Günümüzde, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi klasik tedavi yöntemleri
kanser hücrelerini öldürmeyi hedefliyor. Ancak
tek hedef yaln›zca kanserleﬂen hücreleri öldürmek de¤il, ayn› zamanda hücrenin kanserleﬂmesini önlemek; di¤er bir deyiﬂle kanseri kökten
yok etmek. Son y›llarda üzerinde yo¤un olarak
çal›ﬂ›lan gen tedavisinin hedefi de bu.
DNA, Genler ve Protein Sentezi
Gen tedavisinin temellerini anlayabilmek için
genlerin yap›s›n›n ve iﬂlevlerinin iyi bilinmesi gerekiyor. Genler, vücutta proteinlerin sentezi için
gerekli bilgiyi taﬂ›yor. Genlerin baﬂka bir görevi
de kodlad›klar› proteinler arac›l›¤›yla di¤er genleri kontrol etmek. Belirli bir proteinin sentezlenmesi için yetecek uzunluktaki DNA zincirine
"gen" deniliyor. DNA zincirleri, çok s›k› bir ﬂekilde katlanarak en az yer
iﬂgal edecek ﬂekilde, hücre çekirde¤i içerisindeki kromozom denilen yap›lar› oluﬂturuyorlar. Hücre bölünmesi
s›ras›nda DNA zinciri kendisini kopyalayarak iki yeni DNA zinciri oluﬂturuyor.
Bu DNA zincirleri iki ayr›
hücreye giderek genetik ﬂifrenin devaml›l›¤› sa¤lan›yor.
DNA, kendisini kopyalama gücüne sahip oldu¤u gibi kendini onarma özelli¤ine de sahip. Bu özellik sayesinde yap›s›nda meydana gelen ve mutasyon denilen bozulmalar› belli bir s›n›ra kadar onarabiliyor. Bu mekanizma, hücrenin kendini korumas›
ve normal iﬂlevlerini görebilmesi aç›s›ndan çok
önemli.
Proteinlerin yap›m› için gerekli olan DNA ﬂifresini hücre çekirde¤inden alarak çekirdek d›ﬂ›na
ç›kartan moleküllere "mesajc› RNA" (mRNA) deniliyor. mRNA bu bilgiyi çekirdek d›ﬂ›nda yer
alan ve "ribozom" denilen hücre içi yap›lara taﬂ›yor. Bu bilgi "ribozomal RNA" taraf›ndan okunarak proteinler sentezleniyor. Bir hücrede ortalama 40 bin gen bulunuyor. Genlerse binlerce bazdan, di¤er bir deyiﬂle binlerce basamaktan oluﬂabiliyor.
Bir hücredeki protein sentezi ve hücre kontrolü oldukça karmaﬂ›k. Birçok gen etkisiz halde
bekliyor. Bu genlerin hangi mekanizmayla aktif
hale geçtikleri ya da görevleri tam olarak bilinmiyor. Di¤er genleri kontrol etti¤i düﬂünülen genler, kanser oluﬂumunda önemli. Özellikle hücre
bölünmesi ve büyünmesini kontrol eden genler,
kilit pozisyondalar.
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Gen Tedavi Yöntemleri
Gen tedavisi, bozuk olan genlerin yeni DNA
ile de¤iﬂtirilmesi temeline dayan›yor. Sa¤l›kl›
genler vücuda genellikle iki ﬂekilde veriliyor.
Bunlardan ilki genlerin hücre içerisine laboratuvar ortam›nda yerleﬂtirilip bu hücrelerin kiﬂiye
verilmesi. ‹kinci yöntemse genin do¤rudan vücuda verilerek hedef hücreye yönlendirilmesi. Bu
yönlendirme s›ras›nda taﬂ›y›c› olarak içi boﬂalt›lm›ﬂ ya da etkisiz hale getirilmiﬂ virüsler kullan›l›yor. Gen tedavileri hedeflere ve kullan›lan stratejiye göre dörde ayr›l›yor. Bunlar "de¤iﬂim tedavisi", "yok etme tedavisi" , "intihar tedavisi" ve
"immünomodülatör tedavi".
Gen De¤iﬂim Tedavisi
De¤iﬂim tedavisinin amac›, hücre büyümesi ve
bölünmesini kontrol eden ve mutasyona u¤ram›ﬂ
genlerin sa¤lamlar›yla de¤iﬂtirilmesi. Mutasyona
u¤rayan bu genler genellikle "tümör bask›lay›c›
gen"ler. Bu tedaviyle hedeflenen, apoptozis'in
sa¤lanmas›, hücre ço¤almas›n›n kontrol alt›na
al›nmas› ve tümör dokusunu besleyen kan damarlar›n›n oluﬂumunun engellenmesi. Bu tedaviye
en çarp›c› örnek, mutasyona u¤ram›ﬂ
p53 geninin de¤iﬂtirilmesi. p53 geni hücrelerde protein sentezini,
hücre döngüsünü, programlanm›ﬂ hücre ölümünü, yeni
damar oluﬂumunu kontrol
eden bir gen. p53, hücrelerin bölünmesini yavaﬂlat›p
ölümlerine yol açarak aﬂ›r›
ço¤almalar›n› engelleyen,
yani toplam hücre say›s›n›
kontrol alt›nda tutan bir gen.
Kanserde en s›k karﬂ›laﬂ›lan genetik bozukluk, bu genle iliﬂkili.
p53’te mutasyon oldu¤u zaman bütün bu
kontrol mekanizmalar› devre d›ﬂ› kal›yor ve hücre
ba¤›ms›z olarak ço¤almaya baﬂl›yor. “Retinoblastoma” denilen bir kanser türünde görülen, RB1
genindeki bozukluk da benzer mekanizmayla kanser oluﬂturuyor. Bu genlerin yenileriyle de¤iﬂtirilmesi kanser tedavisinde önemli bir hedef. Tümör
dokusunda mutasyona u¤ram›ﬂ bozuk genlerin
fazlal›¤› nedeniyle hedefteki kanser hücrelerinin
tümüne sa¤lam geni ulaﬂt›rmak oldukça zor bir iﬂlem. Sa¤lam genleri hücrelere taﬂ›mak için "vektör" denilen taﬂ›y›c›lar kullan›l›yor. Bu vektörler
bölünme kapasitesini kaybetmis ve genetik yap›lar› de¤iﬂtirilmiﬂ virüsler. Bunun için genellikle retrovirüs, adenovirüs ve herpesvirüs kullan›l›yor.
Hedefe ulaﬂt›r›lmak istenilen gen, genetik yap›s›
de¤iﬂtirilmiﬂ olan virüsün içlerine yerleﬂtirilerek
vücuda veriliyor. Bu virüsler hedefe ulaﬂt›¤›nda
hücreleri enfekte ederek içerisine giriyor. Genetik
yap›s› de¤iﬂtirilmiﬂ olan bu virüsler, hücre içinde
ço¤al›p hastal›¤a yol açma yetene¤inden yoksunlar. ‹çerdikleri DNA, hücre DNA's›na entegre olarak yeni proteinler kodlamaya baﬂl›yor. Böylece
hücre çekirde¤ine, mutasyona u¤ram›ﬂ genin ye-

rine sa¤l›kl› ve görev yapan yeni bir gen yerleﬂtirmiﬂ oluyor. Hücre çekirde¤ine yerleﬂtirilen genler sayesinde kanser hücrelerinin antibiyotiklere
bile duyarl› hale gelmesi sa¤lanabiliyor. Genetik
yap›s› de¤iﬂtirilen hücre, belirlenen bir antibiyotikle karﬂ›laﬂt›¤›nda ölüyor.
Olumsuz Etkiyi Yok Etme
Yok etme tedavisi, hücreyi kanserleﬂtiren
“onkogen” etkilerin yok edilmesinde kullan›l›yor.
Bu amaçla kullan›lan yöntemlerden biri, hücreye
onkogen benzeri ancak kansere yol açmayan bir
"mutant onkogen" verilmesi. Hücreye verilen mutant onkogen daha bask›n hale gelerek kansere
yol açan as›l onkogenin çal›ﬂmas›n› engelliyor.
Di¤er bir yöntem, hücrede kanser yapan onkogenin protein kodlamas›n› engellemek. Bu teknikte
hücreye programlanm›ﬂ DNA verilerek özel bir
RNA oluﬂturuluyor. Bu da mutant onkogenin
RNA's›n› yok ediyor. Böylece hücre ço¤almas›na
ve kanserleﬂmeye yol açan proteinlerin yap›m›
engelleniyor. Onkogeni etkisizleﬂtirmede üzerinde çal›ﬂ›lan baﬂka bir yöntemse "antisens mRNA"
tekni¤i. Protein yap›m› için onkogenden ald›¤›
ﬂifreyi ribozoma taﬂ›yan mesajc› RNA'n›n etkisiz
hale getirilmesi, bu tekni¤in temeli. Hastaya verilen antisens mRNA, hücre içinde onkogenin
mRNA's›na ba¤lanarak onu görev yapamaz hale
getiriyor. Böylece onkogenin kodlad›¤› protein,
sentezlenemiyor.
Tümör Hücresini Seçerek Yok Etme
Normal koﬂullarda hücreleri öldürmeyen ilaçlar›n baz› özel genler sayesinde öldürücü hale getirilmesi, intihar tedavisinin amac›. Bu tedavide,
hücreye verilen genler ilaçlar›n zehirli olmayan
ve "pro-ilaç" denilen formlar›n› zehirli, yani "toksik" hale getiriyor. E.coli basilinde bulunan "sitozin deaminaz" (CD) geni, hücre içerisindeki 5-florositozin'i kemoterapötik bir madde olan 5-florourasil'e çeviriyor. 5-florourasil, hücre bölünmesini engelleyerek hücre ölümüne yol aç›yor. CD geni tedavisi, karaci¤ere s›çram›ﬂ ba¤›rsak kanserinin tedavisinde baﬂar›l› sonuçlar veriyor. CD geninin kanser hücrelerine ulaﬂt›r›lmas›, bu tekni¤in k›s›tlay›c› yönlerinden biri. Di¤er bir intihar
geniyse herpes virüs timidin kinaz (HSV-tk) geni.
Bu gen, herpes virisünün yol açt›¤› uçu¤un tedavisinde kullan›lan "asiklovir" adl› ilac›n yap›s›n›
de¤iﬂtiriyor. Yap›s› de¤iﬂen ilaç hücre DNA's›na
ba¤lanarak DNA bölünmesini engelliyor. Böylece
hücre ölümüne yol aç›yor. HSV-tk ve asiklovir tedavisinin beyin tümörlerinde, karaci¤er tutulumunda ve kar›n içi kanserlerde etkili olaca¤› san›l›yor. Baz› kanser ilaçlar›n›n etkisini art›ran intihar genleri de var. Örne¤in E.coli DeoD geni, 6metilpürin-2-deoksiribonükleosid'i 6-metilpürine
çeviriyor. 6-metilpürin oldukça zehirli bir madde.
E.coli gpt geni bir dizi tepkime sonucunda hücrede 6-tioguaninMP oluﬂumuna yol aç›yor. Bu madde DNA'n›n yap› taﬂ› olan nükleik asitlerin sentezini engelliyor. 2B1 olarak adland›r›lan bir gen-

edavisi
se, hücreyi "siklofofamid" adl› kanser ilac›na karﬂ› aﬂ›r› duyarl› hale getiriyor. Siklofofamidin etkisi, bu genle birlikte verildi¤inde oldukça art›yor.
‹mmünomodülatör Gen Tedavisi
‹mmünomodülatör gen tedavisi hücrenin yabanc› cisimlere karﬂ› verdi¤i cevab› art›ran, yani
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini etkin hale geçirip güçlendiren bir tedavi yöntemi. Bu tedavide üç basamak
var. ‹lk olarak, laboratuvar koﬂullar›nda kanser
hücrelerine istenilen gen yerleﬂtiriliyor. Daha
sonra bu hücreler vücuda yeniden veriliyor. Son
olarak da, genetik de¤iﬂime u¤rat›lan bu hücrelerin ba¤›ﬂ›kl›k sistemini harekete geçirmesi bekleniyor. Bu amaçla ilk olarak tümör hücreleri
radyasyona maruz b›rak›l›yor; böylece ço¤alma
yeteneklerini kaybediyorlar. Etkisiz hale getirilen
bu hücrelerin içine ba¤›ﬂ›kl›k sistemini eükinleﬂtirecek "sitokin" adl› molekülleri kodlayan genler
yerleﬂtiriliyor. Bu yöntemde kanser hücreleri içine yerleﬂtirilen sitokinler, genellikle IL1, IL2,
IL4, IL6, IL7, IL12, ve JE/MCP1 (SCYA2). Çekirde¤inde sitokin genleri taﬂ›yan bu inaktif kanser
hücreleri hastan›n cilt alt›na veriliyor. Bu hücreler vücutta ba¤›ﬂ›kl›k sistemini uyand›rarak tümöre karﬂ› savaﬂ baﬂlat›yorlar. Vücut, tümör antijenleriyle karﬂ›laﬂt›¤›nda çok daha güçlü mücadele
edebiliyor; yani bir bak›ma kansere karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k geliﬂtiriyor.
Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin kanser hücrelerini daha
çabuk tan›mlay›p savaﬂ› daha çabuk baﬂlatmas›
için uygulanan bir di¤er yöntem "ko-stimülatör"
proteinlerin kullan›lmas›. Kanser hücrelerinin ba-

¤›ﬂ›kl›k sistemi taraf›ndan alg›lanabilmesi için ilk
basamak, bu hücrelerin kendilerine özgü ve antijenik özellik gösteren, genellikle protein yap›s›ndaki parçalar›n›n kandaki T-hücrelerine sunulmas›. T-hücrelerine sunulan bu kanser hücre proteinleri hücre yüzeyinden baﬂlayarak çekirde¤e kadar ulaﬂan bir dizi zincirleme tepkimeye yol aç›yor. Bu tepkimeler sonucunda T-hücre çekirde¤indeki bir dizi gen aktif hale geçerek, ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini harekete geçiren birçok "sitokin"in üretilmesine yol aç›yor. T-hücresine sunulan kanser
antijeni ne kadar kuvvetli alg›lan›rsa, yol açt›¤›
tepkime de o kadar güçlü oluyor. Buna ba¤l› olarak da ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin gücü art›yor. Ko-stimülatör tedavinin amac›, T hücresine sunulan
kanser antijenlerinin daha güçlü alg›lanmas›n›
sa¤lamak. Kanser hücrelerinin, T hücreleri taraf›ndan antijen, yani yabanc› olarak alg›lanan bölgelerine ko-stimülatör denilen özel yap›daki proteinler yerleﬂtiriliyor. Kanser antijenlerinin yan›na ko-stimülatör protein yerleﬂtirilince T hücreleri kanser hücrelerini daha çabuk tan›ml›yor ve
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde çok daha güçlü bir uyar›
meydana geliyor. Özel yap›daki bu ko-stimülatör
proteinlerin sentezlenmesi için hücreye farkl›
genler yerleﬂtiriliyor. Laboratuvar koﬂullar›nda
özel iﬂleme tabi tutulan kanser hücreleri etkisizleﬂtirilerek, içlerine ko-stimülatör protein geni
yerleﬂtiriliyor. Bu hücreler kiﬂiye verildi¤inde, vücutta çok etkili bir kanser savaﬂ› baﬂlat›yorlar.
‹mmünomodülatör gen tedavisindeki amaç,
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini kontrol derek vücutta kansere karﬂ› özel bir direnç geliﬂtirmek. Bu tedavi

Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaﬂ›mlar:
Hedeflenmiﬂ Tedaviler
.

Her ne kadar tüm tedavilerin, üzerinde etkilerini gösterdikleri hedefleri oldu¤undan "hedeflenmiﬂ tedavi" yanl›ﬂ bir isimlendirme gibi gözükse de burada vurgulanan, ilac›n kanserin geliﬂiminde ya da ilerlemesinde önemli bir rolü oldu¤u düﬂünülen özgün moleküle yönelik olarak
geliﬂtirilmesi. Meme kanseri tedavisinde, östrojene karﬂ› olan özellikleri nedeniyle s›kl›kla kullan›lan tamoksifen gibi örnekler ba¤lam›nda, bu
kavram kanser tedavisi için yeni de¤il. Ancak
araﬂt›rmac›lar, belirli bir almaç (reseptör) için
daha yüksek özgünlükte ilaçlar›n geliﬂtirilmesi
do¤rultusunda u¤raﬂ›yorlar. Örne¤in, birçok kanser türünde epidermal büyüme faktörü almac›
yüksek oranda üretildi¤inden, bu almac› kilitleyen moleküller geliﬂtirilmiﬂ bulunuyor.
Hedeflenmiﬂ tedavilerin geleneksel olanlar
karﬂ›s›ndaki en belirgin üstünlükleri, kanserli olmayan hücreler için daha az toksik olmalar›. Örne¤in imatinip mesilat adl› molekül sadece, kronik miyeloid lösemi geliﬂimine yol açan kromozom düzensizli¤i nedeniyle üretilen mutant tirozin proteininin etkinli¤ini engellemiyor. Bunun
gibi onlarca hedeflenmiﬂ tedavi, ya kanser hücre-

lerinde daha bol bulunan moleküllere ya da kanser hücresinin geliﬂimi için normal hücrelere göre daha önemli olan süreçlere yönelmiﬂ durumda.
Kanser hücrelerinin birçok tedaviye direnç
geliﬂtirmelerini sa¤layan h›zl› mutasyon kapasiteleri ve tümöre yol açan biyolojik süreçlerin ço¤ullu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, daha etkili klinik
yan›tlar için kombinasyon tedavilerinin gündeme
gelmesi olas›. Düﬂük yan etkileri, bu ilaçlar›n
kombine edilme olas›l›¤›n› destekliyor.
Kimi ilaçlarla yap›lan çal›ﬂmalarda olumsuz
sonuçlarla karﬂ›laﬂ›labilse de; damarlanmay› önleyici tedaviler, monoklonal antikorlar, tümör
aﬂ›lar›, imünotoksinler gibi birçok s›n›ftan çok
çeﬂitli molekül, gelece¤in etkin antikanser tedavi adaylar› olarak say›s›z klinik ve deneysel çal›ﬂmada denenerek geliﬂtirilmekte.
Dr. Kaya Bilgüvar
M.Ü. Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü
Kaynaklar
www.medscape.com/view program/2132
Clin Cancer Res. 2002;8:935-942
Expert Opin Invest Drugs 2002;11:1447-1465
www.the-scientist.com/yr2002/oct/research 021014.html

yöntemleri bir bak›ma vücudu kansere karﬂ› aﬂ›lamak olarak kabul ediliyor. Hücrelere eklenen
genlerin kontrolü, hedefe ulaﬂt›r›lmalar› ve burada görevlerini yapmalar›n› sa¤lamak, gen tedavisinin en kritk basamaklar›. Bu basamaklar ne derece iyi denetlenirse kansere karﬂ› o denli baﬂar›l› sonuçlar al›nacak.
Genetik Profilin Önemi
Kanser hastalar›n›n genetik profilinin ç›kar›lmas› da önemli. Kanser tedavisinde kullan›lan
ilaçlar›n etkinli¤ini belirleyen önemli bir faktör,
kiﬂinin genetik yap›s›. "Farmakogenetik" bilimi,
insan genlerini inceleyerek kiﬂilerin de¤iﬂik ilaçlara karﬂ› cevab›n› belirliyor. Siklofosfamid denilen
bir kanser ilac›n›n etkili hale gelmesi için vücutta
de¤iﬂim geçirmesi gerekiyor. CYP3A4 ve CYP3A5
genlerinde bozukluk olan meme kanserli kad›nlarda bu ilaç vücutta etkili hale gelemiyor. Bu hastalar›n kan›nda, de¤iﬂime u¤ramam›ﬂ olan siklofosfamid düzeyi yüksek oluyor. Bu nedenle siklofosfamid, etkisini yeterince gösteremiyor ve bu hastalarda beklenen yaﬂam süresi, genetik yap›s› normal olan kad›nlara göre daha k›sa. Buna benzer
di¤er bir gense GSTM1. Bu gen, ilaçlar›n y›k›m›na yard›mc› olan proteinleri kodluyor. GSTM1 geninde de¤iﬂiklik oldu¤u zaman kanser ilaçlar›n›n
y›k›m› yavaﬂl›yor. Hücre içinde daha uzun süre aktif halde kalan ilac›n kanser hücreleri üzerindeki
etkisi de daha uzun süreli ve etkili oluyor. GSTM1
geninde de¤iﬂiklik olan meme kanserli kad›nlar›n
yaﬂam süreleri, di¤erlerine göre iki kat daha
uzun. Kanser ilaçlar›n›n, yani kemoterapinin etkinli¤ini belirleyen faktörlerden biri de, ilaçlara
karﬂ› direnç geliﬂtirilmesi. MDR1 geni taraf›ndan
kodlanan P-glikoprotein (PGP), kanser ilaçlar›n›
hücre d›ﬂ›na pompal›yor. Bu nedenle ilaçlar yeterince etki gösteremiyorlar. MDR1 geninde yap›lan
de¤iﬂiklikler PGP yap›m›n› engelliyor. Hücrede yeterince PGP bulunmay›nca, ilaçlar d›ﬂar› at›lam›yor ve gerekli etkiyi gösterene kadar hücre içinde
kal›yorlar. MDR1 geni mutasyona u¤rayan hastalar›n kemoterapiye cevap verme oran›, di¤erlerine
göre çok daha yüksek.
Genetik ﬂifrenin ayd›nlat›lmas›yla birlikte kanser hastal›¤›n›n mekanizmas› ve tedavisi konusunda önemli ilerlemeler sa¤lan›yor. "‹nsan Genom
Projesi"yle genlerin haritas› ç›kart›larak yaﬂam›n
s›rlar› her geçen gün daha fazla anlaﬂ›l›yor. Halen
kanser tedavisinde uygulanan tedavi yöntemleri
kanser hücrelerini yok ederken sa¤l›kl› hücrelere
de zarar veriyor. Kanser hücrelerinin ilaçlara karﬂ› direnci de göz önüne al›nd›¤›nda kanser kesin
tedavi edilebilen bir hastal›k olmaktan henüz
uzak. Gen tedavisiyle kansere kesin çözüm çok
yak›n bir gelecekte mümkün görünmüyor. Fakat
son y›llarda katedilen aﬂamalar oldukça umut verici. Yaln›zca kanser hücrelerini etkileyen, sa¤l›kl› hücrelere zarar vermeyen ilaçlar üzerinde çal›ﬂ›l›yor. Modern tedavi yöntemlerindeki as›l hedefse
hücrelerin kanserleﬂmesini engellemek, yani hastal›¤›n kökenini tedavi etmek.
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en S›k görüle
emzirmek, meme kanserine karﬂ› koruyucu bir faktör. Otuz ülkede yaklaﬂ›k 50 bin kanserli ve 95 bin sa¤l›kl›
kad›n üzerinde yap›lan bu çal›ﬂmada
emzirme süresinin uzunlu¤u meme
kanseri görülme olas›l›¤›n› azalt›yor.
Ailede meme kanseri olmas›, hiç do¤um yapmam›ﬂ olmak, erken yaﬂta
adetten kesilmek ve ileri yaﬂ, meme
kanseri riskini art›ran faktörler aras›nda.

Tan›

Meme Kanseri
Cilt kanserinden sonra kad›nlarda
en s›k görülen kanser türü meme kanseri. Meme kanseri, kad›nlarda akci¤er kanserinden sonra ölüme en s›k
neden olan kanser türü. ‹statistiklere
göre ABD'de her y›l 200 bin civar›nda
kad›na meme kanseri teﬂhisi konuluyor. Bu hastalar›n 40 biniyse bu hastal›ktan hayat›n› kaybediyor. Meme kanseri erkeklerde de görülüyor ama oldukça nadir olarak. Meme kanseri süt
üreten ya da süt taﬂ›yan kanallardaki
hücrelerden köken al›yor. Bu hücrelerin kontrolsüz büyümesi kansere yol
aç›yor.
Meme kanserlerinin onda birinde
genetik bir bozukluk tespit ediliyor.
Genellikle BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyon, yani yap›sal bozukuluklar meme kanserine yol aç›yor.
Genlerdeki yap›sal bozukluklar annebabadan geçebiliyor. Yani kal›t›msal
faktörler de meme kanserinin oluﬂumunda rol oynuyor. Ancak meme kanserinin nedeni tam olarak bilinmiyor.
Meme kanserinin yenilen g›dalar ya
da kiﬂinin yaﬂam tarz›yla ispatlanabilmiﬂ bir ba¤lant›s› yok. "Lancet" dergisinde yay›nlanan bir araﬂt›rmaya göre
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Meme kanserinde doktora baﬂvuru
nedeni genellikle memede kitle ele
gelmesi. Nadir durumlardaysa, rutin
kontrollerde ya da periodik mamografi tetkiki s›ras›nda rastlant›sal olarak
tan› konuluyor. Hastal›¤›n tan›s› için
ilk ve en önemli basamak, meme muayenesi. Her kad›n›n belirli aral›klarla
kendisini muayene etmesi öneriliyor.
Tabii tek baﬂ›na bu yeterli de¤il. Birçok merkezde, 40 yaﬂ sonras› için y›lda bir kez doktor kontrolü ve mamografi öneriliyor. Memede kitle saptand›¤›nda bunun kanser olup olmad›¤›n›
anlamak için biyopsi yap›l›yor. Kitlenin kanser ç›kmas› durumunda, yerleﬂim yeri, büyüklü¤ü ve yay›l›m varl›¤›n›n tespit edilmesi önemli. Kotukalt›
lenf bezlerine ya da baﬂka organlara

yay›lmam›ﬂ olan, meme dokusuyla s›n›rl› kanserlerde 5 y›ll›k yaﬂam ﬂans›
%97. Meme kanserinin seyrini etkileyen tek faktör, yay›l›m de¤il. Tümörün
büyüklü¤ü de önemli. Küçük tümörlerde tedavi ve yaﬂam ﬂans› daha yüksek. Hücre türü de önemli. Baz› hücre
türlerinde çok daha h›zl› büyüme ve
yay›l›m görülüyor. Yavaﬂ büyüme gösteren kanser türlerinde tedavi daha
baﬂar›l›. Östrojen gibi baz› hormonlara duyarl› kanserlerde hormonal tedavi oldukça baﬂar›l› sonuçlar veriyor.

Meme Kanserinin
Tedavisi
Meme kanseri, tedavi ﬂans› yüksek
kanserler aras›nda. En s›k tedavi ﬂekli
cerrahi. Cerrahi tedavideki as›l hedef
kanserli dokuyu ç›karmak. Tümör küçükse ve yay›l›m ﬂüphesi yoksa memenin tümüyle al›nmas› gerekmiyor. Tümör, komﬂulu¤undaki az miktardaki
sa¤l›kl› dokuyla beraber ç›kart›labiliyor. Ancak, meme kanserinin cerrahi
tedavisinde genellikle meme dokusunun tümü al›n›yor. Ayn› zamanda koltukalt› lenf bezecikleri de ç›kart›larak
yay›l›m olup olmad›¤›, mikroskop alt›nda inceleniyor. "Sentinel lenf bezi"
biyopsisi yeni geliﬂtirilen teknikler-

en kanserler
den. Bu teknikte tüm lenf bezeciklerinin ç›kart›lmas› yerine, yaln›zca kanser hücrelerinin yay›ld›¤› lenf bezecikleri ç›kart›l›yor. Sentinel lenf bezi,
kanserin ilk yay›ld›¤› lenf bezesine verilen ad. Ameliyat s›ras›nda tümör çevresine özel bir boya veriliyor. Bu boya
akarak sentinel lenf bezine, yani yay›l›m olmas› durumunda kanser hücrelerinin ilk olarak gidece¤i bölgeye gidiyor. Ameliyat s›ras›nda bu boyan›n
izledi¤i yol gözlenerek sentinel lenf
bezi ç›kart›l›yor. Bu lenf bezinde kanser hücresine rastlanmazsa baﬂka koltuk alt› lenf bezi ç›kart›lm›yor.
E¤er kanser meme d›ﬂ›na yay›l›m
göstermiﬂse ameliyata ek olarak radyoterapi ya da kemoterapi uygulamak
gerekiyor. Ameliyatta al›nan meme dokusunun, özel kimyasal maddelerle
boyanarak yap›lan mikroskopik incelemesinde tümör hücrelerinin tipi anlaﬂ›l›yor. Bu özel iﬂaretleme sayesinde
hücrelerdeki hormon alg›lay›c›lar› tespit ediliyor. Özellikle, kad›nl›k hormonlar› olan "östrojen" ve "progesteron" alg›lay›c›lar›n›n varl›¤› araﬂt›r›l›yor. ‹ncelenen kanser hücrelerinde,
bu hormonlara karﬂ› almaçlar›n varl›¤› tedavi ﬂeklini de¤iﬂtirebiliyor. Yay›l›m oldu¤u düﬂünülen kanser vakalar›nda bu alg›lay›c›lar› bloke eden ilaçlar kullan›l›yor. Böylece kanser hücrelerinin östrojen ya da progesteron taraf›ndan büyümesi engelleniyor.
Gen tedavisi, meme kanserinde deney aﬂamas›nda olan tedavi yöntemi.
Amaç, sa¤l›kl› genin hedefe ulaﬂt›r›l›p,
hücrelerin sa¤l›kl› bölünmesini sa¤lamak. 1990'lar›n baﬂ›nda uygulanan
gen tedavisinde ilk olarak hastal›kl›
hücre, kiﬂiden al›narak ay›klan›yor.
Daha sonra laboratuvar ortam›nda bu
hücrenin içine sa¤l›kl› gen verilerek
hücre çekirde¤ine entegre ediliyor.
Yeniden ﬂekillendirilen bu hücre, sonra kiﬂiye geri veriliyor. ‹lerleyen teknolojiyle birlikte gen tedavisi de de¤iﬂim gösterdi. Hücreleri vücut d›ﬂ›nda
de¤iﬂtirmek yerine sa¤l›kl› genleri vücuda vererek, bu genlerin hücre içindeki bozuk genlerle de¤iﬂimi sa¤land›.
Vücut içinde hedefe ulaﬂana kadar

Meme kanseri kaynak hücrelerinin NASA’ya ait bir biyoreaktörde 49 gün tutulduktan sonraki görünümleri.
Mikrotaﬂ›y›c› kürecikler (okla gösteriliyor) üzerinde tümör hücreleri toplulu¤u (üstte). Resmin daha da
büyütülmüﬂ halinde (altta) meme kanser hücreleri, mikrokürecik üzerinde hücre s›n›rlar› ve kürecikten üç
boyutlu yay›l›mlar›yla görülüyorlar.

genleri taﬂ›mak için genellikle virüsler
kullan›l›yor. Son y›llarda genler "lipozom" denilen küçük keseciklerin içine
yerleﬂtiriliyor. Kan dolaﬂ›m›na verilen
bu lipozomlar, hedef hücrelere giderek hücre içine giriyor. Lipozom k›l›f›
burada y›rt›larak gen, çekirde¤e geçiyor.
Meme kanserindeki genetik bozukluklar yo¤un olarak araﬂt›r›l›yor. Meme kanseriyle ba¤lant›s› yeni keﬂfedi-

len bir gen, "BAP1". BAP1 geni bir tümör bask›lay›c› gen ve BRCA1 düzeyini kontrol ediyor. BAP1 geninde mutasyon olunca BRCA1 düzeyi art›yor.
BRCA1, hücre ço¤almas›n› art›ran ve
meme kanserine neden olan bir protein. Bozuk olan BAP1 geninin sa¤l›kl›
genlerle de¤iﬂtirilmesi ya da BRCA1
proteininin bloke edilmesi, meme kanserinin tedavisinde deneysel aﬂamada
kullan›lan bir yöntem.
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Akci¤er Kanseri
Akci¤er kanseri, kanser türleri aras›nda dünya genelinde ölüme en s›k
neden olan tür. ABD'de her y›l 170 binin üzerinde yeni akci¤er kanseri tan›s› konuluyor. Yine bu ülkede her y›l
160 bin civar›nda insan, bu hastal›k
nedeniyle kaybediliyor. Akci¤er kanserlerinin %90'› sigara kullan›m›na
ba¤l› geliﬂiyor. Ancak akci¤er kanserlerinin %10'uysa hiç sigara içmeyen
kiﬂilerde görülebiliyor. Akci¤er kanseri, oldukça öldürücü bir hastal›k. Bu
hastal›¤a yakalananlar›n ancak %15
kadar› 5 y›l yaﬂayabiliyor. Akci¤er
kanserleri hücre türüne göre kabaca
"küçük hücreli" ve "küçük hücreli olmayan" diye ikiye ayr›l›yor. Akci¤er
kanserlerinin %20'si küçük hücreli.
Bu iki hücre türü, onkogen aktivitesi,
genetik mutasyonlar›n belirginli¤i ve
bunlara ba¤l› biyolojik davran›ﬂlarda
farkl›l›k gösteriyor. Son 30 y›lda akci¤er kanserinin tedavisinde çok fazla
bir ilerleme kaydedilmedi. Beﬂ y›ll›k
yaﬂam beklentisi 1970 y›l›nda %7 civar›ndayken günümüzde ancak %14'lere
yükselebildi. Hastal›¤›n nedeni tam
olarak bilinmiyor. Tüm kanserlerde oldu¤u gibi akci¤er kanserinde de tümöre neden olarak, onkogen ya da
bask›lay›c› genlerdeki mutasyonlar
gösteriliyor. Küçük hücreli akci¤er
kanserinde 5, 10 ve 22 numaral› kromozomlarda yap›sal bozukluklar görülüyor. Ayr›ca 3, 4, 8, 9, 6, 9 ve
19'uncu kromozomlarda mutasyon
her iki hücre tipinde de saptand›. Yap›s›nda bozukluk olan genlerin say›s›ysa, 22 olarak belirlendi. Bunlar aras›nda K-ras, Erb-B1 (EGFR), Erb-B2
(HER-2/neu), myc, raf, bcl-1, bcl-2,
cyclin D1, Bcl-2, fms, rlf, Kit/SCF ve
GRP/GRP alg›lay›c› genleri var. Bu
genlerde mutasyonlara neden olan
faktörlerden en önemlisi, sigara kullan›m›.

‹nsan akci¤er kanseri hücrelerinin
görünümü. Mikrotübül a¤›ndaki
ola¤anüstü de¤iﬂim ve hücre çekirde¤inin
y›k›m› dikkat çekiyor. Mikrotübül
a¤›ndaki de¤iﬂim geriye çevrilemiyor ve
böylece bölünmeyi engelleyerek hücrenin
ölümüne yol aç›yor.

rak gö¤üs kafesi ve akci¤erlerin 5mm
ya da daha ince kesitsel görüntülerini
al›n›yor. Son y›llarda s›kl›kla kullan›lan di¤er bir yöntemse "bronkoskopi".
Fiberoptik görüntüleme sistemine dayal› bu yöntemde ince bir boruyla nefes borusundan girilerek akci¤erlerin
içini do¤rudan görmek mümkün. Buradan balgam örne¤i ya da doku parças› da al›nabiliyor. Bu örnekler mikroskop alt›nda inceleniyor. Böylece
akci¤er kanserinin kesin tan›s› konulup hücre tipi anlaﬂ›l›yor. Akci¤er kanserinin erken tan›s› önemli. Akci¤er
d›ﬂ›na ç›kmayan tümörlerin tedavisi
daha kolay. Küçük hücreli akci¤er
kanseri genellikle tan› an›nda akci¤er
d›ﬂ›na yay›lm›ﬂ oluyor. Bu tip tümörler çok sald›rgan davran›yor ve erken
dönemde h›zl› yay›l›m gösteriyor. Küçük hücreli akci¤er kanserinin tedavisinde ameliyat, genellikle tek baﬂ›na
yeterli de¤il. Bu kanser türünde ameliyat sonras› kemoterapi vermek gerekiyor. En s›k kullan›lan kemoterapi
protokolü, sisplatin ve etoposid kombinasyonu. Küçük hücreli akci¤er
kanseri ilk baﬂta kemoterapiye duyarl› olsa bile daha sonra hücreler %90
oran›nda ilaca direnç kazan›yor. Küçük hücreli olmayan akci¤er kanserleri, skuamöz hücreli kanser, adenokarsinom ve büyük hücreli akci¤er kanseBir gariplik yok mu?

Tan› ve Tedavi
Akci¤er kanseri, uzun süren öksürük, kanl› balgam, kilo kayb› ve ateﬂ
gibi belirtiler verebiliyor. Tan› için ilk
yap›lmas› gereken, bir akci¤er filmi
çektirmek. Akci¤er kanseri kuﬂkusu
varsa ileri inceleme yap›l›yor. Bilgisayarl› tomografi bunlardan biri. Tomografi incelemesiyle, X-›ﬂ›nlar› kullan›laB‹L‹M ve TEKN‹K 18 ﬁubat 2003

Sol akci¤erde normal d›ﬂ› bir opakl›k görülüyor.

ri olarak ayr›l›yor. En s›k görülen türü adenokarsinom. Bu üç türün de biyolojik davran›ﬂ› benzer oldu¤u için
bunlar "küçük hücreli olmayan akci¤er kanseri" olarak adland›r›l›yor. Küçük hücreli olmayan akci¤er kanserlerinin tedavisinde ilk olarak, e¤er tümör ç›kart›labilecek büyüklükteyse
cerrahi uygulan›yor. Buna ek olarak
radyoterapi veriliyor. Tümör ç›kart›lamayacak kadar büyük ve yayg›nsa kemoterapi uygulan›yor. Kemoterapi
protokollerinde en s›k kullan›lan ilaçlar sisplatin, karboplatin, paklitaksel,
docetaksel, gemsitabin ya da vinorelbin. Kemoterapiye dirençte en önemli
moleküllerden biri "NF-kB" proteini.
Kemoterapi bu proteini aktif hale geçiriyor. Aktif hale geçen NF-kB proteini, hücrelerin kemoterapiye yani kanser ilaçlar›na karﬂ› dirençli hale gelmesine yol aç›yor. Bu protein etkisiz hale getirildi¤inde kemoterapiye direnç
azal›yor ve çok düﬂük doz kullan›m›
yeterli olabiliyor. Bu da kemoterapiye
ba¤l› yan etkilerin önemli ölçüde azalmas› demek.
Kanser hücrelerinin bir süre sonra
tüm geleneksel tedavi çeﬂitlerine direnç geliﬂtirmesi ve kuvvetli yan etkileri nedeniyle, yeni tedavi yöntemleri
üzerinde çal›ﬂ›l›yor. Kanser oluﬂumunun moleküler temelleri ve mekanizmas› anlaﬂ›ld›kça, hedefe yönelik köktenci tedavilerin geliﬂtirilmesi olas› hale geldi. Kanser hücrelerindeki proteinleri etkisiz hale getiren çeﬂitli tedavi
yöntemleri var. Protein kinaz blokörleri, antisens oligonükleotidler, antisinyal ileti molekülleri, yeni tedavi
yöntemlerinden yaln›zca birkaç›. Bu
tedavi yöntemleri akci¤er kanserinin
etkili tedavisi için büyük bir umut taﬂ›rken yan etki profili de kemoterapiye göre daha düﬂük.

Akci¤er Kanserinin
Tedavisindeki Yenilikler
Akci¤er kanserinin tedavisi hastal›¤›n teﬂhis edildi¤i andaki evresine, yani yay›l›m durumuna ba¤l›. Erken dönemde yakalanan, evre I ya da II denilen kanserlerde tedavi, ameliyatla tümörün ç›kar›lmas›. Fakat genellikle
hastal›¤›n tan›s› ileri evrelerde, yani
kanser lenf bezlerine ya da di¤er organlara yay›ld›¤›nda konulabiliyor. Bu
durumdaysa kemoterapi, radyoterapi
ya da her ikisi birlikte uygulan›yor.
Ancak ileri evredeki hastalar›n %90'›ndan fazlas›, k›sa süre içerisinde kemoterapiye direnç kazan›yor ve hastal›¤a
yenik düﬂüyor. Kemoterapide kullan›lan de¤iﬂik ilaçlar›n çeﬂitli kombinasyonlarda uygulanmalar› da bu kiﬂilerde yaﬂam süresini belirgin ölçüde
uzatm›yor. Bu nedenle son y›llarda
klasik kemoterapi ilaçlar›n›n d›ﬂ›nda,
hedefe yönelik çok özel tedavi yöntemleri geliﬂtirilmekte.
Tümör hücrelerinin büyümesine
yol açan çeﬂitli molekülleri bloke eden
özel ilaçlar geliﬂtiriliyor. Bunlardan biri ZD1839, ya da di¤er ad›yla "Iressa".
Tümör hücrelerinin büyümesi için gereken moleküllerden biri, epidermal
büyüme faktörü. Epidermal büyüme
faktörü özel bir almaca ba¤lanarak
görevini yapabiliyor. ERBB1 olarak
da bilinen bu özel almaç, Iressa taraf›ndan bloke ediliyor. Böylece kanser
hücrelerinin ço¤almas› engelleniyor.
Bu ilaç halen akci¤er, meme ve ba¤›rsak kanserinin tedavisinde deneme sürecinde. Epidermal büyüme faktörü almac›n› bloke eden di¤er ilaçlar OSI774 (Tarceva), ve cetuximab (Erbitux,
C225). Deneme aﬂamas›nda olan
C225, epidermal büyüme faktör almac›n› bloke edebiliyor. OSI-774 ise epidermal büyüme faktör alg›lay›c›s›n› inaktif hale getiren ve
a¤›z yoluyla verilebilen di¤er
bir küçük moleküllü ilaç. Bu
ilaçlar›n yan etki profilinin anlaﬂ›ld›¤› faz I denemeleri büyük
ölçüde tamamland›. Etkinlikleriyse faz II deneylerinden ç›kacak sonuçlara göre belirlenecek.
Tümör dokusunda yeni damar oluﬂumunu engelleyerek
dokunun kanlanmas›n› bozmak

ve böylece tümörü yok
etmek, di¤er bir yeni
tedavi yöntemi. Üç
milimetreden fazla
büyüyen tümörlerin
beslenmesi için yeni
kan damarlar›na ihtiyaç var. Büyüyen
tümör kitlesinde,
"anjiyogenez" denilen yeni damar oluﬂum sürecini engelleyen ilaçlar geliﬂtirildi. Bunlardan baz›lar› damar büyüme almaçlar›n› bloke ederek büyüme
faktörlerinin buraya yap›ﬂmas›n› engelliyor. Antikor yap›s›nda olan "Bevacizumab" damar geliﬂimi için gerekli
olan büyüme faktörlerinin yap›ﬂt›¤› almaçlar› bloke ediyor. Böylece damar
büyümesi ve oluﬂumu engelleniyor.
Faz II deneylerden ç›kan ilk sonuçlar
oldukça baﬂar›l›. Damar geliﬂimini
sa¤layan büyüme faktörü VEGF'nin
ba¤land›¤› Flk-1 alg›lay›c›s›, "SU5416"
adl› ilaç taraf›ndan bloke ediliyor. Bu
ilaç da tümör kitlesinde yeni damar
oluﬂumunu engelliyor. Ayn› mekanizmayla etki eden di¤er ilaçlarsa
SU6668 ve ZD4190. "Matrix metalloproteinase" (MMP) adl› proteini engelleyen ilaçlar da tümörü yok edebiliyor. BB2516 ve BMS-275291 adl› ilaçlar, bu proteinin gruptan. Köpekbal›¤›
k›k›rda¤›ndan elde edilen "Neovastat"
adl› ilaçsa, ilerlemiﬂ akci¤er kanserinin tedavisinde deneme aﬂamas›nda.
Akci¤er kanserlerinin ilerlemesinde etkili olan proteinlerden biri de
"nöropeptidler". Nöropeptidler özel
alg›lay›c›lara ba¤land›klar›nda hücre
içerisinde bir dizi zincirleme tepkimeye yol aç›yorlar. Bu tepkimeler sonucunda diasilgliserol (DAG), protein kinaz-C (PKC) ve tirozin kinaz gibi moleküller etkinleﬂiyor ve kanser hücreleri h›zla büyüyor. Protein kinaz-C'yi

bloke eden " ISIS 3521" adl›
ilaç, akci¤er kanserinin tedavisinde kullan›lan yeni ilaçlardan.
Mutasyona u¤ram›ﬂ tümör bask›lay›c› "p53" genine yönelik tedaviler,
akci¤er kanserine di¤er bir umut kap›s›.
Normal
koﬂullarda
hücrenin kontrolsüz ço¤almas›n› önleyen p53 geni mutasyona u¤rad›¤›nda, hücre bölünmesi yeterince kontrol edilemiyor ve hücreler
kanserleﬂiyor. Adenovirüs içine yerleﬂtirilen normal p53 genleri, bu virüs sayesinde tümör dokusuna ulaﬂt›r›labiliyor. Bu virüsün bronkoskopi sayesinde do¤rudan kanser dokusuna verilmesi üzerinde çal›ﬂ›l›yor. Etkinleﬂti¤inde kanser oluﬂumuna yol açan onkogenlerdeki bozukluklar da akci¤er
kanserlerinde görülüyor. K-ras onkogeninde mutasyonlar, akci¤er adenokarsinom
vakalar›n›n
yaklaﬂ›k
%30'unda mevcut. Ras geni aktif hale
geçti¤inde hücrelerde bir dizi tepkime
baﬂlayarak, hücre ço¤almas› ve büyümesi h›zlan›yor. Bu genin etkinleﬂtirdi¤i moleküllerden biri olan "Ras proteini"ni bloke eden "R115777", ileri
evre akci¤er kanserinin tedavisinde
deney aﬂamas›nda kullan›l›yor.
Bütün yeni tedavi yöntemlerine
karﬂ›n akci¤er kanserlerinin ancak
%10-15'i tedaviye olumlu cevap veriyor. Bu nedenle hastal›¤› önleyici yöntemler üzerinde de çal›ﬂ›l›yor. Son y›llarda retinoik asit, yani "A vitamini"nin koruyuculu¤u üzerinde de duruluyor. Düzenli olarak A vitamini tüketen kiﬂilerde daha az akci¤er kanseri görüldü¤üne ait raporlar var. Ancak
henüz bu tez tam olarak kan›tlanabilmiﬂ de¤il. En önemli korunma yöntemi sigaradan uzak durmak. Zehirli
kimyasallardan korunmak da
Yeni teknikler akci¤er
önemli. Erken tan›y› mümkün
kanserinin erken tan›s›,
k›lan modern yöntemlerin geliﬂtedavisi ve ölümlerin
önlenmesi için umut
tirilmesi de önemli. Bu yöntemvaadediyor.
lerin son derece hassas olmalar›n›n yan›nda kiﬂiye verebilece¤i zarar›n da en az olmas› gerekiyor. Teknolojik geliﬂmeye paralel olarak tan› ve tedavi yöntemlerinin ilerlemesiyle ileride
belki de akci¤er kanserinin tedavisi zatüre tedavisi kadar kolaylaﬂacak.
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Prostat Kanseri
Prostat kanseri erkeklerde en s›k
görülen kanser türü. ABD'de her y›l
yaklaﬂ›k 200.000 erke¤e prostat kanseri teﬂhisi konuluyor ve 40.000'i bu hastal›ktan ölüyor. Prostat kanseri genellikle ileri yaﬂlarda görülüyor. ‹nsan hayat›n›n uzun oldu¤u ülkelerde görülme
s›kl›¤› daha fazla. Bir erke¤in yaﬂam›
boyunca prostat kanserine yakalanma
olas›l›¤› 5-6 da bir. Elli yaﬂ›n üzerindeki erkeklerin %40'›nda mikroskobik
düzeyde, yani muayene ya da di¤er tetkiklerle anlaﬂ›lamayacak kadar küçük
prostat kanseri oldu¤u düﬂünülüyor.
Yetmiﬂbeﬂ yaﬂ üzerinde yap›lan otopsi
çal›ﬂmalar›nda bu oran %75 civar›nda.
Ancak mikroskopik olarak prostat kanseri görülmesi, kiﬂinin mutlaka bu hastal›¤a yakalanaca¤› anlam›na gelmiyor.
Yap›lan taramalarda klinik olarak teﬂhis edilebilen prostat kanseri oran› yaklaﬂ›k %8 civar›nda. Ancak yaﬂam süresi
uzad›kça bu hastal›¤a yakalanma oran›
art›yor. Prostat bezi yaln›zca erkeklerde bulunan bir yap›. Prostat, idrar kesesinin hemen ç›k›ﬂ›nda ve d›ﬂ idrar kanal›n›n (üretra) baﬂlang›c›nda bulunuyor. Prostat bezinin salg›lad›¤› birtak›m moleküller, d›ﬂ idrar kanal›nda meniye kar›ﬂarak d›ﬂar› at›l›yor. Bu moleküller menideki spermleri destekleyici
rol oynuyor. Prostat kanseri, prostat
bezindeki salg› hücrelerinin kontrolsüz
büyümesine ba¤l›. Genellikle prostat
bezinin d›ﬂ k›sm›ndaki hücrelerden olmak üzere, prostat›n her bölgesinden
geliﬂebiliyor.

Prostat kanseri için
dondurarak ameliyat yöntemi.

muayene. Muayene s›ras›nda prostat›n
sert olmas› ya da üzerinde nodüller
(küçük yumrular) ele gelmesi kuﬂkuland›r›c› bulgular. Ancak tek baﬂ›na
muayenenin tümüyle normal bulgular
vermesi, kanser olmad›¤› anlam›na da
gelmiyor. Tan›da ikinci basamaksa
kan tetkiki. Kanda bak›lan ve prostat
bezine özel bir protein olan "prostatspesifik antijen" (PSA) prostat kanserinin tan›s›nda yard›mc› tetkiklerden
biri. PSA, 33 bin dalton a¤›rl›¤›nda ve
prostat hücreleri taraf›ndan salg›lanan
bir glikoprotein. Eriﬂkin bir erkekte
normal s›n›r› 0-4 ng/ml. PSA'n›n bu
s›n›r›n üzerine ç›kmas› prostat kanserini düﬂündüren bir bulgu. Fakat tek
baﬂ›na PSA'n›n yüksek olmas› da kesin tan›ya götürmüyor. Bazen prostat›n aﬂ›r› büyüdü¤ü durumlarda ya da
ﬂiddetli prostat enfeksiyonunda PSA
yükselebiliyor. Prostat kanseri tan›s›n›
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Tedavi
Tüm kanser türlerinde oldu¤u gibi
prostat kanserinde de tedavi plan›n› belirleyen faktör, tümörün yay›lma derecesi. Ultrason, akci¤er filmi, tomografi
ve kemik sintigrafisi gibi tetkiklerde
prostat›n d›ﬂ›na ç›kmayan bir tümör teﬂhis edildi¤inde, hastan›n yaﬂ›na ve genel sa¤l›k durumuna göre ameliyat ya
da radyoterapi öneriliyor. Yaln›zca
prostat bezine s›n›rl› kanserde en iyi sonuç, cerrahi yöntemle al›n›yor. Cerrahi
yöntemde prostat bezi, çevresindeki

Prostat

PSA
say›m›

Tan›
Prostat kanserinin çok de¤iﬂik belirtileri var. ‹drar yapmada güçlük, idrarda kanama, zor idrar yapmak, s›rt
ve bel a¤r›s› gibi ﬂikayetler, prostat
kanserinin belirtilerinden. Tabii bu belirtilerin oldu¤u her erkek prostat
kanserine yakalanm›ﬂ demek de¤il.
Prostat bezinin iyi huylu büyümesi, idrar yolu iltihab›, romatizmal hastal›klar da ayn› belirtileri verebiliyor. Yaln›zca prostat kanserine özgü bir ﬂikayete yol açmad›¤› ve ileri yaﬂlarda çok
s›k görüldü¤ü için, 50 yaﬂ üstündeki
tüm erkeklerin, ﬂikayeti olsun ya da
olmas›n y›lda bir kez mutlaka üroloji
uzman›na muayene olmas› gerekiyor.
Tan› için en önemli ilk basamak

kolaylaﬂt›ran di¤er bir tetkik de
“transrektal ultrasonografi”. Ultrasonda ﬂüpheli bir nodül görülmesi prostat
kanserini düﬂündürür. Kesin tan›
prostat biyopsisiyle konulur. Prostat
bezindeki nodülden ya da di¤er bölgelerden özel bir i¤neyle küçük parçalar
al›n›yor ve mikroskopta inceleniyor.
Mikroskobik inceleme sonucunda
kanser olup olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. Kanser tan›s› konulursa, bu sefer yay›l›m
olup olmad›¤›n› anlamak için ileri tetkik olarak tomografi ve kemik sintigrafisi yap›l›yor. Prostat kanseri, ilk
olarak komﬂulu¤undaki lenf bezeciklerine s›çrama yap›yor. En s›k uzak
s›çramas›n›ysa kemiklere yap›yor.

kan

Prostat

Prostat

Parmakla
Muayene

Transrektal
ultrason sondas›

Sonda

Prostat kanserinin erken belirlenmesi için üçlü tan› yöntemi: Parmakla rektal muayene, prostat spesifik antijen
(PSA) taramas› ve transrektal ultrasonlu prostat biyopsisi. A: Parmakla muayene için hasta gövdesinin üstünü
muayene masas›n›n üzerine bacaklar›yla doksan derece e¤im yapacak biçimde yat›r›r, ayaklar›n› 60 cm kadar
açar ve dizlerini hafifçe k›rar. Normal prostat›n yumuﬂakl›¤› küçük parma¤a de¤dirilen baﬂparma¤›n yumuﬂakl›¤›
kadard›r. Prostat daha sertse ya da ayr› nodüller hissediliyorsa kanserden ﬂüphelenilmeli. B: Kanda PSA düzeyi
immün taramayla belirlenebilir ve genellikle yaﬂla ortaya ç›kan prostat kanserinde yüksek düzeylerde belirlenir.
C: Transrektal sondayla yönlendirilmiﬂ biyopsi için hasta yan yat›r›l›r ve ultrason sonras› yavaﬂça rektuma
sokulur. Prostat biyopsileri sondan›n ucundaki bir biyopsi tabancas› arac›l›¤›yla da izlenebilir.

kapsülle birlikte al›n›yor. E¤er tüÇevre bölgesi
mör mikroskopik olarak prostat
‹drar kanal›
(kuﬂkulu alan görünmüyor)
d›ﬂ›na ç›kmam›ﬂsa, cerrahi tedavi
tam baﬂar›l› kabul ediliyor. Yetmiﬂ
yaﬂ›ndan sonra teﬂhis edilen prosTüm kanser türlerinde oltat kanserlerinde erken evrede bidu¤u gibi prostat kanserinde
le cerrahi yöntem önerilmiyor.
de gen tedavisi denenmeye
Prostat kanserinin çok yavaﬂ ilerbaﬂland›. California Üniversiledi¤i göz önünde bulundurulurtesi'nde son y›llarda yap›lan
sa, erken evrede tan›s› konulan
bir çal›ﬂmada " Leuvectin"
bir kanserin yay›l›m göstererek
adl› bir ilaç geliﬂtirildi. Leölümcül hale gelmesi yaklaﬂ›k 10uvectin do¤rudan prostat be15 y›l al›yor. Yetmiﬂ yaﬂ›ndaki erzine uygulan›yor ve vücudun
Rektum çeperi
keklerde beklenen yaﬂam süresi
kendi ba¤›ﬂ›kl›k sistemini habu süreden daha k›sa kabul edilirekete geçirerek kanser hücHipo-yans›mal› alan
yor. Yani, 70 yaﬂ›ndaki bir erke¤in
relerinin öldürülmesine yol
(kansere rastlanmad›)
‹drar kanal›
erken evre prostat kanserinden
aç›yor. Leuvectin, ba¤›ﬂ›kl›k
PZ/TZ kavﬂa¤›nda,
iyi huylu
dolay› ölme olas›l›¤›, kalp ya da disistemindeki beyaz kan hüc‹yi huylu kist
hiper-yans›mal›
¤er nedenlerden ölme olas›l›¤›nrelerinin ço¤almas› için gekireçlenme
dan daha düﬂük. Di¤er taraftan,
rekli olan interlökin II (IL-2)
ameliyata ba¤l› geliﬂebilecek
gibi moleküllerin genlerini
ölüm, idrar tutamama, ereksiyon
etkinleﬂtiriyor. Bu tedavinin
kayb› gibi komplikasyonlar, düﬂük
önemli bir yan etkisi yok. Teoranda da olsa, var. Bu nedenle
davi baﬂlad›ktan bir süre
70 yaﬂ ve üzerindeki kiﬂileri amesonra kandaki PSA düzeyi
liyat etmenin, beklenen ortalama
önemli ölçüde düﬂüyor. PSA
yaﬂam süresini art›rmayaca¤› gibi,
düzeyi, hastal›¤›n takibi için
Çevresel bölge
kiﬂinin yaﬂam kalitesini de düﬂüreönemli. PSA'n›n düﬂmesi
hastal›¤›n geriledi¤ini göstebilece¤i düﬂünülüyor.
ren önemli bulgulardan biri.
Prostat bezinin çok küçük bir
Bu ilac›n kullan›m›ndan sonk›sm›n› kaplayan erken evre türa kan PSA düzeyinde %50
mörlerde radyoterapi de di¤er
Hipo-yans›mal› alan
(Biyopsiyle do¤rulanm›ﬂ
oran›nda düﬂüﬂ görülüyor.
seçenek. Baz› araﬂt›rmac›lara göGleason 7 kanseri)
Prostat kanserinin tedare, prostat beziyle s›n›rl› kanservisinde di¤er bir yenilikse
lerde radyoterapinin sonuçlar›,
p53 geninin verilmesi. Hüccerrahi yöntem kadar baﬂar›l›.
relerin ço¤almas›n› kontrol
Radyoterapi genellikle 6-7 hafta
‹drar kanal›
eden bu genin vücuda verisürüyor ve prostata toplam 7000
lerek tümör dokusuna ulaﬂrad uygulan›yor. Vücut d›ﬂ›ndan
t›r›lmas›, kanser tedavisinde
verilen radyoterapiye seçenek
Çevresel bölge
olarak geliﬂtirilen di¤er bir yönönemli geliﬂmelerden biri
olarak kabul ediliyor. Geneltemse, "brakiterapi". Bu yöntemlikle virüs içerisine yerleﬂtide radyasyon vücuda d›ﬂar›dan
rilerek verilen p53, son y›lverilmiyor. Radyoaktif I125 içeren
yüme h›z› da azalt›labiliyor. "Leuproküçük metal i¤neler prostat içine yerlarda "lipozom" denilen mikro keselid", "goserilin", "buserilin", "siproteleﬂtiriliyor. Bu radyoaktif metaller, becikler yoluyla kana veriliyor. Kesecikron", "megesterol" gibi ilaçlar, yumurlirli bir süreyle prostata radyasyon veler tümör hücrelerini besleyen kan dariyor. Do¤rudan prostat dokusuna uytalardan tetosteron salg›lanmas›n› enmarlar›n›n içine s›zabilecek boyutta.
guland›¤› için, bu tedavi yönteminde
gelliyor. Ayda bir ya da üç ayda bir cilt
Bu keseciklerin içinde bulunan p53
daha düﬂük radyasyon uygulanabilialt›na yap›lan bu ilaçlar, böbreküstü
genleri "ligand" denilen özel bir taﬂ›y›yor.
bezlerden az miktarda tetosteronun
c› moleküle ba¤l›. Bu moleküller kansalg›lanmas›n› engellemiyor ve bu neLenf bezeleri, kemik, akci¤er gibi
ser hücrelerini tan›y›p onlara ba¤lanadenle tek baﬂ›na yeterli olmuyor. Kanprostat bezinin d›ﬂ›ndaki doku ya da
biliyor. Böylece p53 genleri yaln›zca
daki az miktardaki tetosteronun etkiorganlara yay›lm›ﬂ kanserlerde en s›k
kanser hücrelerine ulaﬂt›r›l›yor. Bu
sini yok eden "flutamid", "nilutamid",
uygulanan tedavi yöntemi "hormonal
genler kanser hücresi içinde normal
"kasadex" gibi ilaçlar da ek olarak kultedavi". Tetosteron, yani erkeklik horgörevlerini yaparak hücre ço¤almas›n›
lan›l›yor. Yay›lm›ﬂ prostat kanserinde
monu prostat kanserinde hücrelerin
kontrol alt›na al›yorlar; ayr›ca radyotebeklenen ortalama yaﬂam süresi 1-2
h›zl› ço¤almas›na yol aç›yor. Bu horrapi ya da kemoterapiye duyarl› hale
y›l aras›nda.
monun etkisi azalt›l›rsa kanserin bügeliyorlar.

Yeni Tedavi
Yöntemleri
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en önemli yöntem "kolonoskopi". Kolonoskopi, ›ﬂ›kl› ince boru ﬂeklinde bir aletle ba¤›rsaklar›n incelenmesi yöntemi. Bu
inceleme s›ras›nda ﬂüpheli görülen polip ya da tümörden
parça al›narak, kesin teﬂhis konulabiliyor.

Kolon
(Kal›n Ba¤›rsak)
Kanseri
Kal›n ba¤›rsak kanseri, kanser türleri aras›nda en s›k ikinci ölüm nedeni. ABD'de her y›l
140 bin civar›nda yeni ba¤›rsak kanseri vakas› saptan›yor
ve her y›l yaklaﬂ›k 50 bin insan bu nedenle hayat›n› kaybediyor. Ba¤›rsak kanseri genellikle 45-50 yaﬂ üzerindeki kiﬂilerde görülüyor. Anne, baba,
kardeﬂ gibi yak›n aile bireylerinde ba¤›rsak kanseri ya da
polipleri olanlar, daha yüksek
risk alt›nda. Ülseratif kolit,
Crohn hastal›¤› gibi kronik ba¤›rsak
hastal›klar› olanlarda ya da rahim, yumurtal›k ve meme kanseri olan kad›nlarda ba¤›rsak kanseri daha s›k görülüyor. Ba¤›rsak kanserine yol açan nedenler tam olarak bilinmiyor. Sigara
kullan›m›, yeme al›ﬂkanl›klar›, çevresel faktörler kanser oluﬂumunda rol
oynuyor. Kal›n ba¤›rsak kanserinden
korunmak için diyetisyenlerin önemli
uyar›lar› var. Diyetle al›nan hayvansal
kaynakl› ya¤› ve proteini azaltmak, tavuk, bal›k gibi az ya¤l› et ürünlerini
tüketmek öneriliyor. Yiyecekleri haz›rlarken k›zartma ya da kavurma yerine
›zgara, f›r›nda piﬂirme ya da haﬂlamay› tercih etmek gerekiyor. Taze sebze
ve meyve tüketimi de önemli. Vitamin
ve minerallerin kayna¤› olan ›spanak,
karn›bahar, lahana, brokoli, brüksel
lahanas›, havuç, domates, k›rm›z›-yeﬂil
biber ve turunçgillerin bol miktarda
tüketilmesi de öneriliyor. Sar›msak,
so¤an, arpac›k so¤an›, nane, maydanoz
gibi besinleri de ihmal etmemek gerekiyor.

Tedavi

Erken evrede kanser

s›k tuvalete ç›kma iste¤i, buna karﬂ›n
tam boﬂalamama hissi, kar›n a¤r›s›,
aç›klanamayan zay›flama, ba¤›rsak
kanserinin belirtileri aras›nda. Bu belirtiler birçok hastal›kta da görülebiliyor, ancak bunlar›n birkaç haftadan
fazla devam etmesi ya da aral›klarla
tekrarlamas› durumunda, mutlaka hekime baﬂvurmak gerekiyor. Yak›n aile
bireylerinde ba¤›rsak kanseri ya da
polip olan kiﬂilerin, hiçbir ﬂikayetleri
olmasa bile 45 yaﬂ›ndan sonra mutlaka doktora giderek muayene olmalar›
ve tetkiklerinin yap›lmas› gerekiyor.
Kan biyokimyas› ve kan say›m›na ek
olarak gaytada gizli kan bak›lmas› da
tan›da önemli. Muayene ve tetkikler
sonucunda ﬂüpheli bir durum oldu¤unda ultrasonografi, ilaçl› mide-ba¤›rsak röntgeni, tomografi gibi ileri
radyolojik tetkikler yap›l›yor. Ancak
halen ba¤›rsak kanserinin tan›s›nda

Ba¤›rsak kanserinin tedavisinde ilk seçenek cerrahi yöntem. Cerrahide hedef, tümörün
oldu¤u ba¤›rsak bölümünü ç›kararak geriye kalan ba¤›rsak
uçlar›n› birbirine dikmek. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Bazen tümör ç›kart›lamayacak kadar büyük oluyor ya da ç›kart›ld›ktan sonra geri kalan uçlar›
birleﬂtirmek mümkün olmuyor. Bu
durumlarda tümörün yukar›s›ndaki
bir hizadan ba¤›rsak kesilerek kar›n
cildine a¤›zlaﬂt›r›l›yor, yani kolostomi
aç›l›yor. Ameliyat sonras› tedaviye radyoterapi ve kemoterapi ekleniyor. "5florourasil" ve "lökovorin" ilerlemiﬂ
ba¤›rsak kanserinin tedavisinde en s›k
kullan›lan ilaç kombinasyonu. 5-florourasil kanser hücerlerini öldürüyor,
lökovorinse normal hücreleri 5-florourasil'in zehirli etkilerinden koruyor.
Hastalar›n ortalama %15 kadar› bu tedaviye olumlu yan›t veriyor. Son y›llarda bu kombinasyona eklenen "oxaliplatin" adl› ilaçla, oldukça baﬂar›l› sonuçlar al›n›yor. Oxaliplatin, 5-florourasil ve lökovorin üçlüsü kullanan hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s› tedaviden yarar
görüyor.

Yatay kolon

Küçük
ba¤›rsaklar

Tan›
Rektumdan kan
gelmesi ve d›ﬂk›n›n
kanla bulaﬂ›k olmas›, ba¤›rsak kanserinin önemli belirtilerinden. Ani baﬂlayan kab›zl›k ya da
ishal durumu, s›k
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Ç›kan kolon

Apandisit
‹nen kolon
Rektum
Anüs

Kolon (kal›n ba¤›rsak),
8 cm çap›nda ve 1.7 m
uzunlu¤undad›r

1) Kal›n ba¤›rsa¤›
çevreleyen hücreler
son derece
hareketlidirler;
sürekli bölünüp,
polip diye
adland›r›lan yeni
uçlar üretirler.
Poliplerin ço¤u
küçük, iyi huylu
yap›lard›r ve bir süre
sonra büyümeleri
durur.

2) Ancak, bu
poliplerin çok küçük
bir yüzdesi, bazen
10 y›l ya da daha
fazla süreyle
büyümeye devam
eder. Çeﬂitli genetik
mutasyonlar bunlar›
kanserli tümörlere
dönüﬂtürebilir.

3) Bu tümörler
büyüdükçe daha
fazla mutasyona
u¤rarlar ve kolonu
çevreleyen kas
çeperine giderek
daha derin bir
biçimde gömülürler.

4) Kanser kan
dolaﬂ›m ve lenf
sistemlerini istila
etti¤inde kötü huylu
hücreler ana
tümörden ayr›larak
karaci¤er, akci¤er ve
mide gibi öteki
organlara yay›l›rlar.

Kolon Kanserinin Moleküler Temeli
.

Kolorektal (kal›n ba¤›rsak, rektum) kanserlerin
görülme s›kl›¤›, geliﬂmiﬂ ülkelerde az geliﬂmiﬂ ülkelere göre daha fazla. Kolon kanserleri, ABD'de kansere ba¤l› ölümlerde ikinci s›ray› al›yor. Ülkemizdeyse erkeklerde beﬂinci, kad›nlarda dördüncü s›rada. Tarama testleri, diyet ve yaﬂam tarz›ndaki küçük de¤iﬂimlerle hastal›¤›n geliﬂme riski büyük
oranda azalt›labilmekte.
Kolorektal kanserlerin geliﬂimine neden olan
risk faktörlerinin baﬂ›nda, ateﬂli ba¤›rsak hastal›¤›
(UC ve Crohn), kal›t›m (FAP ve HNPCC) ve yaﬂ
(50'nin üzeri) geliyor. Ayr›ca yüksek ya¤l› diyet, içki ve sigara, düzenli fiziksel aktivite eksikli¤i ve olas›l›kla lif içerikli diyet eksikli¤i de önemli bir rol oynuyor.
Kolorektal kanserler "kal›tsal" ve "sporadik"
(arîzi, rastlant›sal) olarak iki gruba ayr›l›yorlar. Kal›tsal kanserler, sporadik forma göre çok daha ender görülüyor. Bu iki grubun genetik mekanizmas›
da temelde baz› farkl›l›klar gösteriyor.
Kolorektal kanserlerin genetik temeline bakt›¤›m›zda ilk olarak ortaya konmuﬂ olan genetik
model göze çarp›yor. Bu modelde kolorektal kanserlerin geliﬂim sürecinde rol alan APC, K-ras,
p53 ve DCC genlerinde de¤iﬂimler sözkonusu. Model, günümüzde geçerlili¤ini korumakta olup daha
sonraki y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarla yeni genler ve
bu genlerin içinde bulundu¤u özgün moleküler
mekanizmalar da ortaya konmuﬂ bulunuyor. Bu
mekanizmalar neoplastik hücrelerde yay›lma ve
programl› ölüm gibi önemli hücresel iﬂlevleri yönetiyorlar.
Kolorektal kanserler genetik de¤iﬂimlerin birikimiyle belirli bir süreç içerisinde geliﬂiyorlar. Bu süreçte K-ras onkogeniyle APC, MADR2, p53 ve DCC
tümör bask›lay›c› gen de¤iﬂimleri önemli yer tutuyor. Bugüne kadar bu genlerdeki de¤iﬂimlerin mekanizmas› tam olarak ortaya konmuﬂ olsa da bunun

APC

MCC
DCC

K-RAS

Adenoma
baﬂlang›c›

Minimal de¤iﬂim

Normal kolon

klinik önemi hâlâ tart›ﬂma konusu ve sonuçlar birbiriyle çeliﬂiyor.
Kolon kanser geliﬂiminin çeﬂitli evrelerini içeren
lezyonlar›n (hasarl› ya da de¤iﬂime u¤ram›ﬂ dokular) incelenmesinden, tümör geliﬂiminin farkl› evreleriyle bu genetik de¤iﬂimlerin olas› iliﬂkileri ortaya
ç›kar›lm›ﬂ durumda. Örne¤in, APC geninin etkisizleﬂmesinin, tümör geliﬂiminin erken evresinde rol
ald›¤› görülüyor. FAP’l› hastalarda mutant geçirmiﬂ
APC geninin genetik geçiﬂikal›n ba¤›rsak hücrelerinin anormal ço¤almas›, ba¤›rsakta hastalar›n çoklu
adenom geliﬂimine yol açar. APC mutasyonlar› ayn›
zamanda HNPCC’li hastalarda da s›kl›kla görülür ve
genellikle hastal›k sürecinin erken evresinde tan›mlan›r.
K-ras geni, hücre d›ﬂ›ndan gelen mutasyon yap›c› sinyallerin iletiminde rol alan, GTP ba¤layabilen
bir zar proteini. Kolorektal kanserlerde gözlenen en
yayg›n mutasyonlar›n k-ras geninin, 12. ve 13. kodonlar› üzerinde oldu¤u biliniyor. Bu de¤iﬂimler kolorektal kanserlerin geliﬂimi sürecinde, erken evrede beliriyor. Bu gen de¤iﬂimiyle ilgili klinik çal›ﬂmalar, k-ras mutasyonlar›n›n özellikle erken evrede yaﬂama ﬂans›n› azaltt›¤›n› ve önemli bir belirteç oldu¤unu,tedaviye karﬂ›n hastal›¤›n yinelendi¤i grupta
yüksek oranda bulundu¤unu göstermiﬂ bulunuyor.
K-ras mutasyonlar›n›n, daha çok p53 gen de¤iﬂimleriyle birlikte klinik anlam taﬂ›d›¤› da belirtiliyor.
K-ras gen mutasyonlar›n›n aksine, MADR2 ve
p53 tümör bask›lay›c› genleri, etkinliklerini geç evrede yitirirler. Bu genlerdeki mutasyonlar ender
olarak erken evre adenomlarda da bulunur. Fakat
daha yüksek oranda ileri adenomlar ve kötü huylu
karsinomlarda görülürler. 17. kromozomun k›sa
kolunda yer alan p53 tümör bask›lay›c› geni, hücre
döngüsü ve programl› hücre ölümü kontrolünde
anahtar rol oynayan, bir nükleer fosfoprotein kodlar. Kolorektal kanserlerin en az %50’sinde, etkin-

Proto-onkogen

p53

Geliﬂkin
adenoma

Kanser

Tümör bask›lay›c› gen
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enfeksiyonu

?p53
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?
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?

?

LGSIL

HGSIL
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Kolon ve rahima¤z› kanserlerinin oluﬂum sürecindeki histolojik de¤iﬂimler, bu süreçten bir dizi mutasyonun
sorumlu oldu¤unu gösteriyor. Kolon kanserinde (üstte) mutasyon geçirmiﬂ genler en az›ndan k›smen biliniyor.
Bir proto-onkogen olan k-ras’›n d›ﬂ›nda bunlar›n hepsi tümör bask›lay›c› genler. Rahima¤z› kanserindeyse
(altta) mutant genler genellikle bilinmiyor. Öte yandan, rahima¤z› kanserinin baﬂl›ca nedeninin bir hastal›k
yap›c› virüs oldu¤u görüﬂü ﬂimdilerde yayg›n kabul görüyor. ‹nsan papilloma virüsü (HPV), p53 taraf›ndan
kodlanan proteini bask›l›yor. Bunun iﬂlevsel sonucuysa, genin kendisindeki her iki aleli de saf d›ﬂ› eden
mutasyonlarla ayn›. Kolon kanserinde p53’ün devre d›ﬂ› kalmas› hastal›¤›n seyrinin sonlar›nda görülürken
rahima¤z› kanserinde bunun, hemen baﬂlang›çta gerçekleﬂiyor olabilece¤i düﬂünülüyor.

li¤ini yitirmiﬂ p53 proteininin varl›¤› sözkonusu.
Ras mutasyonlar›n›n aksine p53 gen mutasyonlar›,
genin büyük bir k›sm›na saç›lm›ﬂ durumdad›r. Ço¤u
mutasyon sonucunda p53’ün yar›lanma süresi artar
ve hücre içinde birikir.
p53 gen de¤iﬂimleri, kolorektal kanserlerin geliﬂimi sürecinde, geç dönemde yer al›r. Hastal›¤›n
kötüye gidiﬂi, kanamal› s›çrama (metastas) ve tedaviye direncin geliﬂiminden, ço¤unlukla bu durumun
sorumlu oldu¤u düﬂünülüyor. Yap›lan çal›ﬂmalar
da, p53 gen de¤iﬂimlerinin tek baﬂ›na veya k-ras
mutasyonlar›yla birlikte, hastal›¤›n olumsuz yönde
ilerlemesiyle iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂ bulunuyor.
Kolorektal kanserlerin tedavisinde kullan›lan
kemoterapi ajanlar›n›n bir k›sm›, etkilerini, p53 geninin de içinde bulundu¤u kontrollü ölüm mekanizmas› üzerinden gösteriyor. Dolay›s›yla, p53 geninde meydana gelen de¤iﬂimler, bu ajanlarla yap›lacak olan tedaviyi etkisiz k›l›yor. Bu nedenle, p53
gen de¤iﬂimlerinin belirlenmesi, tedavi seçiminde
önemli bir kriter olarak görülüyor. Son yap›lan çal›ﬂmalarda, p53 genindeki anlaml› mutasyonlar ve
p53 proteini birikiminin, bu hastalarda p53 antikorlar›n›n geliﬂimine neden oldu¤u gösterildi. Bu
ba¤›ﬂ›kl›k tepkisinin, p53 proteininin güçlü ba¤›ﬂ›kl›k tetikleyici etkisiyle iliﬂkili bir ba¤›ﬂ›kl›k kazanma
süreciyle ortaya ç›kt›¤› biliniyor.
Kolorektal kanserli hastalarda p53 antikorlar›n›n oldukça yüksek ölçülerde (%96) ortaya ç›kmas›na karﬂ›n bunlar›n duyarl›l›¤› %30’lar civar›nda.
Bu antikorun klinik de¤eri hâlâ tart›ﬂmal›. Ancak elde edilen veriler aras›nda tutarl› sonuçlar da var;
özellikle de habis tümör ve hastal›¤›n kötü seyriyle iliﬂkili oldu¤u konusunda. Ayr›ca tedavinin seçiminde ve takibinde, yan›t oluﬂumunun gösterilmesi
ve hastal›¤›n yinelenme sürecinin önceden belirlenebilmesi mümkün olabilir. Ancak, bugüne kadar
yap›lan çal›ﬂmalar›n azl›¤›, bu önemli belirtecin klinik uygulamaya geçmesini engellemekte.
DCC geni, kolorektal kanserlerde 18q21 kromozom band›nda tan›mlanm›ﬂ, tümör bask›lay›c› bir
gen. DCC etkisizleﬂmesi, hücre-hücre etkileﬂimi ve
ba¤l›l›¤›n›n azalmas›yla iliﬂkili oldu¤u için, bu genin
etkisizleﬂmesi, metastaz potansiyelini art›r›r.
Son y›llarda üzerinde yo¤unlaﬂ›lan di¤er bir
önemli moleküler belirteç de, DNA dizilimlerinde
mikrosatellit denen bölgenin uzunlu¤unda görülen
farkl›l›klar. Mikrosatellitler genom boyunca saç›lm›ﬂ
basit, yineleyen DNA dizileri. Genom üzerindeki veya tamir mekanizmas› genlerindeki (MSH2, MLH1)
kal›tsal veya edinilmiﬂ mutasyonlar›n yönlendirmesiyle, mikrosatellitlerin uzunluklar› farkl›laﬂabilir.
Bu genetik de¤iﬂimlerin daha çok kolon kanserlerinin kal›tsal biçimi olan HNPCC’de görüldü¤ü ve tamir mekanizmas›yla iliﬂkili oldu¤u biliniyor.
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