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Sigaradaki Kanserojen
Maddelerle Gen Bölgeleri
Aras›ndaki ‹liﬂkiler
Uyuﬂturucu ya da uyar›c› maddelerin kullan›m›
ve bu maddelere olan al›ﬂkanl›k, insan ve toplum
sa¤l›¤› aç›s›ndan oldukça önemli. Sigara ve tütün
türevlerinin ba¤›ml›l›¤a neden oldu¤u ve bu ba¤›ml›l›¤›n sürdü¤ü bilinmekte. Sigara insan sa¤l›¤›n›, dolay›s›yla toplum sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyen en önemli tehlikelerden biri. Sigara içme
al›ﬂkanl›¤›, genetik kal›t›m modeli aç›k olmayan
karmaﬂ›k bir hastal›k olup geri dönüﬂümü olmayan pek çok kal›c› hastal›¤a da neden olmakta. Uzmanlar, gelecek 20 y›lda dünya genelinde kanser
vakalar›n›n üç kat artaca¤›n› bildiriyorlar. Dünya
Sa¤l›k Örgütü istatistiklerine göre; birçok ülkede
en çok rastlanan ve ölüme en çok neden olan hastal›klar aras›nda ilk s›ray› akci¤er kanserleri al›yor. Son 40 y›lda yüzde 250 oran›nda art›ﬂ gösteren akci¤er kanserine sadece ABD’de her y›l 160
bin kiﬂi yakalan›yor. Ülkemizdeyse her y›l yaklaﬂ›k
30-40 bin kiﬂide akci¤er kanseri ortaya ç›kmakta.
Akci¤er kanserinin %80-90’›n›n sigaradan kaynakland›¤› ve sigara içiminin akci¤er kanserinin en
büyük nedeni oldu¤u kabul ediliyor. Dünyada, her
y›l 5 milyon kiﬂi sigara yüzünden yaﬂam›n› kaybediyor. Ülkemizdeyse her y›l 110 bin kiﬂinin sigaraya ba¤l› nedenlerden öldü¤ü ve son 20 y›lda sigara tüketiminin %80 oran›nda artt›¤› bilinmekte.
Ayr›ca, sigara kullanma yaﬂ› da giderek düﬂüyor.
Gelecek 20 y›l içinde dünyada y›lda 10 milyon kiﬂinin sigaraya ba¤l› hastal›klar yüzünden ölece¤i
tahmin ediliyor. Sigaraya ba¤l› akci¤er kanserlerinde, içilen sigaradaki çok say›daki kanserojen
madde ve tepkimeler sonucu oluﬂan metabolitler,
parçalay›c› (glutatyon S-transferazlar) genler taraf›ndan parçalanabildikleri gibi, genler üzerinde
toksik (zehirli) etki de yapabiliyorlar (özellikle p53
geni). Sigara kullan›c›lar›nda geliﬂen kötü huylu
tümörler üzerinde yap›lan moleküler çal›ﬂmalar,
alkol ve sigaraya maruz kalman›n kanser geliﬂiminde risk oluﬂturdu¤unu ortaya ç›karm›ﬂ bulunuyor. Bu da, sigara kullan›m›n›n baz› kanser genlerini harekete geçirdi¤ini gösteriyor.
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›’›nda yürütülen bir
çal›ﬂma, sigaran›n genler üzerinde gösterdi¤i toksik etkiyle ilgili. Çal›ﬂmada ele al›nan iki gruptan
birincisi, alkol ve di¤er uyar›c› maddeleri kullanmayan ve en az 10 y›ldan beri yaln›zca sigara
içenler, di¤eriyse hiç sigara kullanmayan gönüllüler. Çal›ﬂma sonucunda, sigara içme al›ﬂkanl›¤›yla
kromozomal hasarlar›n (k›r›klar, gap, k›r›k ve yeniden düzenlemeler) frekans› aras›nda bir iliﬂki
saptanm›ﬂ bulunuyor. Daha önce yap›lan benzer
çal›ﬂmalarda da, a¤›r sigara kullan›c›lar›yla sigara
içmeyenler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, birinci grupta kromozom hasarlar›n›n artt›¤› gözlenmiﬂti. Ortaya ç›kan sonuçlardan biri, sigara içmeyenlerle k›yasland›¤›nda, aktif sigara içen kiﬂilerde 1p36, 3q21
ve 5p15 kromozom bölgelerinin ekspresyon (gen
ifadesi) frekans›n›n önemli oranda yüksek olmas›.

Burada, aktif tütün kullan›m›na ba¤l› olarak kromozom hasar bölgelerinin, özellikle bu üç kritik
kromozom bölgesinde yo¤unlaﬂt›¤› gözlendi. Baﬂka bir deyiﬂle, tütündeki kanser oluﬂturan maddelere (kanserojenler) maruz kalma, kanser gen bölgelerinde k›r›lganl›k potansiyelini yükseltmekte.
Bu üç bölgenin, hem baz› kanserlerin geliﬂimini
hem de sigara içme al›ﬂkanl›¤›n›n geliﬂimi için potansiyel bölgeler olduklar›, daha önce baﬂka araﬂt›r›c›lar taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalarda da belirtilmiﬂti. Birinci kromozomun p34-p36 bölgesinde,
kötü huylu kansere dönüﬂümde potansiyel rolü
olan pek çok gen bulunuyor. “Miyelodisplastik
sendrom” ve kan kanserinde (lösemi), üçüncü
kromozomun q21 bölgesiyle di¤er kromozomlar
aras›nda karﬂ›l›kl› parça al›ﬂveriﬂinin gerçekleﬂti¤i, di¤er araﬂt›r›c›lar›n çal›ﬂmalar›nda da aç›k bir
ﬂekilde ortaya konmuﬂ durumda. Lösemili hastalarda, 3. kromozomun q21 bölgesinde bulunan
GR6 genin aktif oldu¤u da bildirildi. Baﬂka çal›ﬂmalardaysa; uzun süre sigara içen kiﬂilerdeki
anormal bronﬂ epitel hücrelerinde, 5. kromozomun p15 bölgesinde önemli derecede hasarlar rapor edildi. Bununla birlikte, rahim a¤z› kanserlerinde de ayn› bölgede genetik de¤iﬂimlerin oluﬂtu¤u ve bu de¤iﬂimlerin kanser geliﬂiminin erken
dönemlerinde oluﬂtuklar› gösterildi. Buna ek olarak, bir veritaban› çal›ﬂmas›nda; sözkonusu bölgede tümör bask›lay›c› iﬂlev gösterdi¤i düﬂünülen üç
aday genin daha bulundu¤u bildirildi.
Çukurova Üniversitesi’nde yürütülen ve yukar›da sözü edilen çal›ﬂmada, tütün bileﬂiklerinin di¤er
kromozom bölgelerini de¤il de, yaln›zca kanser riski taﬂ›yan kromozom bölgelerini etkilemesi oldukça ilginç ve bu durum hâlâ aç›klanabilmiﬂ de¤il. Di¤er bir deyiﬂle; sigaradaki nikotin ve di¤er katran

türevleri, neden özellikle kanser oluﬂumunda etkin
bölgelerde hasar oluﬂturuyor? Bu tehlikeli bölgelerle sigaradaki kanserojen maddeler aras›ndaki çekim ya da iliﬂkiyi sa¤layan moleküler mekanizmalar neler? Bu mekanizmalar›n bilinmesi, kanserin
önlenmesi aç›s›ndan oldukça önemli. Bundan sonra da, bu ba¤lant›n›n çözülmesi konusunda çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekecek. Sigara duman›; mutasyon oluﬂturucu, kanser oluﬂturucu maddeler
serbest radikalleri içermekte. Sözkonusu bileﬂiklerin, DNA sentezi s›ras›nda tek iplikte DNA çentiklerinin oluﬂumuna yol açt›klar› ve bu ﬂekilde DNA
sentezini engelledikleri biliniyor. Çal›ﬂmada gözlenen kromozom k›r›lmalar› ve di¤er hasarlar,
DNA’n›n ço¤almas› s›ras›nda gözlenen anomalilerle iliﬂkili olabilir. DNA tek ipli¤inde meydana gelen
boﬂluklar (gap’ler), e¤er tamir edilmezse k›r›lgan
bölgelerde kromozom parça kay›plar›na, kromozomlar aras›nda parça al›ﬂveriﬂine ya da yine kromozomlar›n yeniden düzenlenmesiyle kendini gösteren farkl› türden kromozom hasarlar›na yol açabilirler. Sözkonusu çal›ﬂma ve di¤er araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalardan elde edilen veriler, tütündeki zararl› maddelerin, kanser genlerinin bulundu¤u kromozom bölgelerinde hasar oluﬂturarak, uyuyan
kanser genini veya genlerini uyand›rarak, kanser
geliﬂimini tetikleyerek, kansere neden oldu¤unu
gösteriyor. Tüm bu bilimsel veriler ›ﬂ›¤›nda; sigara
içmeyle gelen sa¤l›k risklerinden kurtulmak için yap›lacak en iyi ﬂey, sigaray› b›rakmak ve ondan uzak
durmak. Sigaray› b›rakmak zor olabilir; ancak sigara içen ve b›rakmaya çal›ﬂan milyonlarca kiﬂi (üstelik birço¤u da yard›m almadan) baﬂar›l› olmuﬂ durumda. Sigaray› b›rakmak isteyen ancak zorlanan
kiﬂilere yard›mc› olmak amac›yla grup kurslar›, hipnoz, nikotin ikame terapileri ve içmeyi cayd›r›c›
ürünler gibi birçok ürün ve program bulunuyor.
Ölüm, size sigara duman›n›n arkas›na saklanarak
gelmeden önce sigaray› b›rak›n. Sigaras›z, sa¤l›kl›
bir yaﬂam dilekleriyle...
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