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Ba ı kanser türlerinin sayıca çoğalmak 

için kullandığı bir kurna ca 

y ntem ardır  üm rlerin içindeki 

sağlıklı ücreleri kandırarak, irüslere 

ben eyen partiküllerin salınmalarını 

sağlamak gibi. üm r ücrelerinin bu 

kurna  da ranışları yıllardır onkologların 

ka asını karıştırıyordu. ncak yapılan 

yeni  çalışmalar, bu ücreler içerisinde 

gerçekleşen etkileşimleri da a net 

açıklıyor e kanserin en agresi  ormların 

da da i tanı e teda i sürecinde yeni 

y ntemler geliştiriliyor.

ennsyl ania ni ersitesi ndeki bilim 

insanları tara ından yürütülen çalışmada, 

kanserin da a eki ormlarının arkasındaki 

biyokimyasal mekani malar ü erine bir 

araştırma yapıldı. Bu mekani malardan 

birisi, teda iye direnci arttıran e tüm r 

büyümesine yardımcı olan bir metabolik 

yolu akti  ale getiren sa te irüsler 

kullanılması ü erinedir. Bilim insanları 

yaklaşık on yıldır da a agresi  ba ı kanser 

türlerinin, genellikle irüslerin arlığıyla 

tetiklendiklerini e yüksek se iyede 

inter eron tara ından uyarılan genleri  

açığa çıkardığını biliyorlardı. akat çoğu 

rnekte tüm rlerde iral en eksiyonla 

karşılaşılmamıştı. 

nter eronlar, irüs gibi pato enlere 

karşı konak ücreler tara ından üretilen 

e sinyalleme sistemi ile el sa unma 

maddeleri üreten proteinlerdir. a a nce 

yapılan araştırmalarda, g ğüs kanseri 

ücrelerini, broblastlar adı erilen 

sağlıklı yapıcı  ücrelerle doğrudan 

temasa sokarak  etkileşimini teş ik 

etmişti. apılan bu son araştırmayla ise, 

broblastların etkileşiminden sonra, 

küçük sı ı dolu keseler alinde ar 

olan ekso omların arekete geçtiği 

g lemlendi.

kso omlar,  olarak adlandırılan 

bir  molekülü türü içeriyor. Bu 

parçacığın, ücrenin salgıladığı proteinleri 

sını andıran e salan molekül sını ına ait 

olması sebebiyle er angi bir ücrenin 

kendini yok etmesini isteyebilecek irüsler 

için oldukça kullanışlı bir y ntem olarak 

belirlendi. in bir kısmı ekso oma 

maru  kaldığında, kanser ücreleri, yüksek 

 se iyesinin açığa çıkma nedeninin 

bir irüs olduğunu düşünür. Bu yanlış 

alarm, kanser ücresi replikasyonunu e 

bu ücrelerin teda iye dirençlerini artırır. 

B ylece onları da a güçlü ale getirir.

elike ya , eşeren aylan e dil eni li  

acettepe ni ersitesi imya B lümü
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sıl soru şu ki kanser ücreleri 

broblastlara nasıl sa te irüs ürettirmeye 

orladı

ennsyl ania ni ersitesi nden 

baş araştırmacı ndy . inn, anser 

ücrelerinin, ellikle broblastlara 

in iral ben eri ucunu ortaya 

çıkarma talimatı ermesi nemli bir 

keşi tir  diyor. Bu bilgiler ışığında  

molekülünün çalışılan b lümü gi li kalırsa, 

kanser ücreleri broblastın ekso omlarını 

irüs annederek müda ale etmeyecek. 

Bu da, da a agresi  kanser türlerine dair bir 

teda iye yol açabilecek. retilecek teda i 

y ntemleri, mekani manın kendisini 

içerebilir.  lı  kanser ücrelerinde 

dış tara tan bir sinyal türünün bloke 

edilmesiyle broblastların iral ben eri 

ekso omları salınımı nlenebilir. anser 

astalarına yapılan kan testleriyle 

ekso omlarda maru  kalmış  

lçülebilir e bu y ntemle agresi  kanser 

türünün arlığı tespit edilebilir. B ylece 

potansiyel teda i y ntemleri araştırılabilir.

inn, osomes de maru  kalan 

 arlığı lçmek için kanserli 

astaların kanını test edebildiğimi  

için kanseri en çok agresi  ale getiren 

astaları tespit edebiliyoru  diyor. rtık 

maru  kalmış nın nasıl üretildiğini 

anladığımı  için, potansiyel terap tik 

ede ere bakabiliri .

ellikle meme kanserlerinin ini 

oluşturan stro en, progesteron e 

neu için resept r eksikliği ile 

ayırt edilebilen üçlü negati  meme 

kanseri türlerinde genellikle bu taktiği 

kullanan agresi  tüm rler tespit ediliyor. 

Bu resept rler olmadan, tamoksi en 

e trastu umab içeren g ğüs kanseri 

teda ilerinin bağlanacak bir yapıları 

yoktur. oğu durumda, kemoterapiyle 

başarılı sonuçlar alınıyor. ncak tüm rü 

da a agresi  ale getirecek e teda iye 

da a duyarlı ale getirecek er angi bir 

şey bir bonus olmalıdır.

anserin sinsi numaralarını engellemek 

için araştırmacılar bu y ntemin ncü 

olabileceğini düşünüyorlar.
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