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Ara§tumacdar, b ir hastanm kanmdan T-Hiicrelerinin baz1lanm 
ayumay1 ve onlan laboratuar kaplarmda ~ogaltJp ila~ olarak geri 
vermeyi ba§ard1lar. Bu da §U anlama gelmektedir: Gelecek 10 y1l 

i~inde "immiin sistem i"ni iyile§tirme arac1 olarak kullanmak ve olas1 
mucizeler yaratmak miimkiin ... 

AIDS herkes tarafmdan bilinen 
ve tedavisi heniiz bulunamam1~ 
bula§1C1 bir hastahkbr. AIDS viriisii , 
HIV (humun immunodeficiency vi
rus), bula§ml§ bir hastanm kanmda
ki T-hiicresi say1s1 normal seviyenin 
c;ok c;ok albna dii§mektedir. Saghkl1 
bir insamn kanmdaki yard1mc1 T
hiicresi say1s1 mililitre ba§ma 1,000 
iken AIDS hastalannda 350'ye ka
dar dii§mektedir. 

24 ya§mda gene; bir disk jokey 
olan Scott Olson da bu hastahgm 
penc;esine yakalanm1§ fakat pes 
etmeyip Washington'un Seattle 
kentindeki Fred Hutchinson Kanser 
Ara§brma Merkezi'nde bir taraftan 
dergisini okuyup, kopiiklii yemen 
kahvesini ic;erken diger taraftan da 
sol koluna enjekte edilmi§ zarars1z 
g6riiniimlii plastik bir serum §i§e5iyle 
birlikte arkasma yaslanm1§ bir 
§ekilde HIV ile sava§maktad1r. 

-Scott Olson'un vucudu zorlu bir 
sava§ gec;irirken, doktoru Riddell 'e 
sorar: "Hala her §eyi tamyorlar m1?" 

-Riddell cevaplar: "Evet, i§lerini 
hala iyi yap1yorlar" 

"Tan1mak " kelimesi , im 
miinolojide birc;ok anlamla 
yiiklenmi§ olup saghk kelimesiyle 
e§anlamh say1labilir. immiin sistem 
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hiicreleri genetiksel, biyokimyasal 
ve hatta 3-boyuUu §ekiUeriyle sonsuz 
<;e§itlikteki olas1 dii§manlan tamy1p, 
viicudu istila etmelerine izin ver
meden onlan elimine etmek i<;in 
dizayn edilmi§lerdir. 

immiin tepkide pek <;ok oyuncu 
ve oyun bulunmasma ragmen, im
miin sistemin saglad1g1 guciin 
merkez Ussiinii olu§turan T-hucreleri 
i<;in en goze c;arpan yer aynlmt§tlr. 
Ara§llrmac1lar, bir hastanm kanm
dan bu hiicrelerin baz1lanm ay1r
may1 ve onlan laboratuar kaplannda 
c;ogalttp ila<; (deneysel ama<;h) olar
ak geri vermeyi ba§ard1lar. Bu da 
§U anlama gelmektedir: gelecek on 
y1l ic;inde immun sistemi iyile§tirme 
arac1 olarak kullanmak, olas1 muci
zeler yaratmak miimkun . 

Washington Oniversitesi laborat
uan ve bu yeni yakla§lmm 
geli§tirildigi Fred Hutchinson Kanser 
Ara§!irma Merkezi ba§kam Philip 
Greenberg T-hiicreleri ic;in, im
miinolojik 6<; allcliann e§siz 
marifetlerini tammlayan bir s1fat 
kullantr: "tek bir amac; guden" 
hiicreler. 1996 Marttnda Greenberg 
ve meslekta§1 Riddell, Scot Olson'un 
kanmdan bir 6rnek alarak, 6rnekte 
iki farkl1 hucre belirlerler. Bu hucreler 

on milyon olas1 aday arasmdan H!V 
tarafmdan olu§turulmu§ kii<;iik bir 
protein par<;astn1 tamyabilme ozel
ligine sahiptirler. Onlar bu hucreleri 
laboratuar kaplannda once 20, 40 
ve daha sonra astronomik rakam
lara ula§acak §ekilde yeti§tirerek, 
hepsi genetiksel olarak HIV'i tam
maya programlanm1§ yiiz milyon
larca birbirinin aym oldiirucu T
hucrelerini geli§tirdiler. Butun bu 
hiicreleri Olson'un kolundan almas1 
ancak 20 dakika siiriiyordu. 

Olson diger insanlara gore im
miin sistem hakkmda <;ok §eY ogren
di. Ornek olarak, T-hiicrelerinin iki 
onemli alt gurubu arasmdaki fark1 
biliyordu: ya rd1mc 1 T-h iicreleri 
(veya CD4 + hiicreleri) olarak bilin
en immiin tepki organizatorleri ve 
bu tepkinin uygulay1c1lan olan 
o ld iiriicii T-h iicr e leri (veya 
cos+ hiicreleri) . 

Birc;ogumuzun immun sistemi iyi 
bilmek ic;in birc;ok nedeni var. 
<;unku bu muhte~em biyolojik 
bulu§un biiyiisii bilimsel bir pat
lamaya neden olurken, giiniin her 
vaktinde hayat1m1z ona bagh . 
Hastalann bunlan ogrenmesi, ka
zandlklan tek avuntu. Kendi hiicre-
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lerini , kendi gizli molekiillerini ve 
bazen de bunlann kombinasyon
lanm, doktorlar bula§ICI ve kotiiciil 
hastahklan tedavi etmede bir silah 
olarak kullamyorlar ve bu yolda 
yaVCI§ fakat kararh bir §ekilde ilerliy
orlar. 

T-hucreleri (aym zamanda T
lenfositleri olarak da bilinirler) ozel
likle son 40 ytlda 6nemli olc;iide 
one c;tkmayl ba§ardtlar. 1950'1erde, 
c;ogu biyolog lenfositleri c;ok stk1c1 
hiicreler olarak g6riiyorlard1. <;unku 
kan dola§tmmda olan ve bir <;ekird
ekten ba§ka bir ~eyi olmayan bu 
hiicrelerdi. Fakat 1960'1arda, baz1 
ara§ltrmactlar yeni dogan fare ve 
insanlarda 'thymus' eksikligi oldugu 
zaman immun sistemlerinin zaytna-

ikle en 

veya diger patojenleri genetiksel 
olarak tamyan T-hGcreleri reseptor
lerine benzerler. Fakat B-hucreleri 
aym zamanda hiicre zanna bagh 
olmayan, hiicre dt§tnda serbest<;e 
hareket edebilen biiyiik miktarlarda 
reseptor benzeri molekiiller iiretebi
lirler. Herhangi bir B-hiicresi bir 
antijeni tamy1p yakaladtgmda ve 
faaliyete gec;tiginde, plazma hiicresi 
denilen mikroskopik bir ila<; fab
rikasma donii§iir. Bu fabrika ; 
viriisleri , bakteri proteinlerini ve 
toksinleri tutabilen ve dii§mam sp
esifik olarak se<;ebilen milyonlarca 
resept6rii kan dola§tmma sahver
mektedir. Bu serbestc;e dola§abilen 
reseptorlere antikor denilmektedir. 

Antikor kombinasyonlan bir 
taraftan hiicre dt§mdaki dii§manlan flllll••••rw saf dt§' btraktrken, 

nucu 6ldiiklerini ortaya atmca im
miinologlar fikirlerini degi§tirmeye 
ba§ladtlar. <;unkii T-hucreleri thy
musda olgunla§an hiicrelerdir. isim
lerindeki 'T' de burdan gelmektedir. 
Thymus gogus kemigi alttnda bulu
nan kii<;iik iic;genimsi bir organdtr. 
Adtm kekik (ingilizcesi:thyme) 
yapragma benzerliginden almt§br. 

T-hiicreleri sadece, tek ba§lanna 
mikroplan oldiirmekle kalmaylp 
aym zamanda antikor olu§umunu 
tetikleyen c;ok onemli sinyaUer gon
derirler. Antikorlar immun sistemin 
gii<;lii silahlandtrlarve kemik iliginde 
olgunla§an, diger bir stmf lenfosit 
olan B-hiicreleri tarafmdan iiretilirler. 

Butiin lenfositler, tek bir atom 
seviyesindeki degi§imleri bile fark 
edebilen c;ok zeki ve kesin dokun
abilme kabiliyetinde uzuvlar olan 
duyarh hiicre yiizey reseptorleri ile 
donalllml§lard1r. B lenfositlerinin 
yiizeyindeki reseptorler daha <;ok, 
her k1sm1 degi§ik bakteri par<;alanm 
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oldiiriicii T
hiicreleri ise hasta 
hiicrelerin i<;ine 
gizlenmi§ 
dii§manlan yok 
ederler, bu da 

==~~iill mikroplar nerede 
olursa olsun im
miin sistem 
taraftndan 
yakalanmalann1 
saglar. Yard1mc1 T

hiicreleri ise yonetici koltugunda 
oturarak, saldm kollanndan olan 
antikorlara ve oldiiriicii hiicrelere 
sinyaller gondererek bu hiddet dolu 
olay1 y6netirler. 

T-hiicreleri onemli bir dedektif 
ve katil olarak, viicutta mucizeler 
yaratacak yasalann i§lemesini sa
glarlar. Antijen i<;eren hiicreler 
(APC) yabanc1 protein molekiiUerini 
peptid ad1 verilen kii<;uk par<;alara 
bolerler. Bu peptidler APC hiicre 
yiizeyi molekiillerine baglanmt§ bir 
§ekilde T-hiicrelerine sunulurlar. Bu 
hiicre yiizeyi molekiillerine MHC 
(major histocompatibility complex) 
denir. Greenberg ve Riddell'in 
gen;ekte yapmaya ~ah§llklan; 6r
negin bir grip viriisii buiCI§b!jl zaman 
viicutta ger<;ekle§en olay1 test tiipler
inde gen;ekle§tirmektir. 

Marrack'm ac;tklamalarma gore 
grip gibi bir virus bir insanda MHC 
molekiiliiyle birle§en 20 veya 30 
degi§ik peptide neden olurken 

ba§ka bir insanda 20 veya 30 farkh 
peptid olu~umuna neden olmak
tad1r. BOylelikle T-hiicrelerinin tamy
abilecegi 20 veya 30 hedef 
olu~maktad1r. Tahminlere gore, 
yakla~1k bir milyon T-hiicresinden 
sadece bir tanesi bu hedenerden 
birini tamyabilme kabiliyetine sa
hiptir. 

T-hiicreleri, yard1mla~mak i<;in 
iyi bir tepki olu~tururlar ve giinde 
iki kez b6liinerek c;ogalmaya 
ba§larlar. Boylelikle yedinci giiniin 
sonunda gec;irdikleri on dart b6liin
meyle her hiicreden (214) yakla~1k 
olarak 10,000 hiicre olu~ur. 

Ara~ttrmac1lar bir hastamn kan 
6rnegindeki bir milyon T-hiicresi 
i<;inden belirli bir viriisii hedeneye
bilen bir T-hiicresini c;ekip, onu lab
oratuarda yeni bir ilac; 
geli~tirilmesinde kullanmaya 
ba§lad1lar. 

Diinyadaki hic;bir laboratuar, bu 
sanatta Seattle'daki Greenberg ve 
Riddell kadar ustala§abilmi§ degill
erdir. Simdi ise T-hiicrelerini hasta
hklarla daha iyi sav<l§mak, viriisleri 
ve tumor hiicrelerini azaltmak ve 
kanser 3§1S1 olu~turmak ic;in gene
tiksel olarak olu§turmaya ba§lad1lar. 

Greenberg ve Riddell bu i§e 
1980'in ortalarmda ba§lad1klan 
giinden bu giine kadar T-hiicreleri 
hakkmda ad1m ad1m 6Qrendikleriyle 
iyi bir line sahip oldular. 

Greenbergin ilgisi 6zellikle 
oldiiriicii T-hiicreleri iizerine 
yogunla§ml§b. Yard1mc1 T-hiicreleri 
bir antijeni (immiin tepkiye neden 
olan bir yabanc1) tamd1klan zaman, 
kontrol altma alma ve yok etme 
olaymm stratejisini §ekillendirip or
ganize eden immiinolojik hiicrelere 
sinyaller gonderirler. Fakat oldiiriicii 
T-hiicreleri bir antijeni tamd1klannda 
fevkalade bir §ey olur ve 6nceden 
tasarlanml§ olan cinayet i§lemeye 
ba§lar. 

Oldiiriicii T-hiicresi herhangi bir 
hiicre (viriislii veya kanser hiicresi 
olabilir) iizerinde bir hedefi tamd@ 
zaman kendini hemen bu hiicre 
i.izerine baglar. Bu oli.imci.il 
kucakla§may1 takip eden biyologlar 
yiiksek performansh mikroskoplar 
sayesinde siiratli , zekice ve 
miikemmel devam eden bu 

27 



suikastm tamklan olmu~lardir. 
Grani.il diye adlandmlan oldi.iri.ici.i 
T-hi.icreleri i<;indeki toksin etkisi ya
pan ki.ic;;i.ik baloncuklar T-hucresinin 
hedefle birle~tigi noktaya dogru 
hareket etmeye ba~larlar. 5 veya 
10 dakika i<;inde ti.im baloncuklar 
T-hi.icresinin hedefle birl~tigi yi.izeye 
go<; etmi~ olurlar. Bir saatten az bir 
si.ire ic;;inde ise bu ki.i~k baloncuklar 
hedef hucrenin d1~ yi.izeyine dogru 
pi.iski.iri.irler. 

Oldi.iri.ici.i T-hi.icreleri , hedef 
hi.Jcrenin d1~ duvanna dogru su 
baloncuklan f1rlatan bir hucre olarak 
di.i~i.ini.ilebilir. Fakat bu baloncuklar 
gi.Jc;;lu bir silah olan perforin (hedef 
hucreyi delen, i.izerinde delikler ac;;an 
anlammda) i<;erdiginden, bu hi.icre 
sonunda patlar. Bilinen hic;;bir ilac;; 
inatc;;IliQI, oli.imci.il amac1, bu kesin
likte hedefi bulan ve uzun donemli 
bir hafiZaya sahip olan T-hi.icreleri 
kadar etkili olmam1~b . i~te bu 
yi.izden Greenberg ve Riddell 
oldi.iri.ici.i T-hi.icrelerini hastahklara 
(ozellikle kanser) ~~ kullanabilecek 
uzman silahlar olarak du~i.induler. 

Washington Oniversitesi gurubu, 
T-hi.icrelerinin koti.ici.il bir hi.im!yi 
nas1l gordi.igi.J konusunda daha c;;ok 
bilgi edinmek ic;;in T-hi.icreleri ve 
bilinen bir di.i~man olan cytomega
lovirus adtndaki yaygtn bir viral 
patojen arasmdaki ili~kiyi incelem
eye b~lad1. Bu il~ki immi.in sistem
in , hi.icre i<;ine gizlenmi~ 

di.i~manlarla nas1l sava~t@na clair 
bir model olu~turacakll . 

Cytomegalovirus (genellikle 
CMV olarak kisalbhr) herpes ailesine 
ail bir viri.isti.ir. <;:ogu zaman dikkati 
<;eken bir hastahga neden olmadan 
bin;ok insana bula~Irlar ve zarars1z 
olarak bilinirler. Fakat kemik iligi 
nakli yaplim~ AIDS ve losemi hasta
lannda oldugu gibi immi.in sistemi 
zayiflami~ hastalarda oli.imci.il 
sonuc;;lara neden olabilirler. Kemik 
iligi nakli yap1lmi~ hastalar, ozellikle 
ilk i.i<; ay boyunca, immi.in sistemleri 
tekrardan kendini toparlayana ka
dar herhangi bir saldm veya tenkide 
ac;;Iktirlar. Bu yi.izden Riddell ve 
Greenberg spesifik olarak CMV 
virusuni.i hedefleyen oldi.iri.ici.i T
hi.icrelerini ara~brmay1 planladliar. 
Bunun i<;in kemik iligi vericisinin 
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kamm taradiiar, c;;i.inkii bu hi.icreler 
ahcmm immiin sistemiyle uyumlu 
olmahyd1. 

Bu <;abaya 1985'1erde ba~ladliar 
ve yogun bir ~kilde CMV i.izerinde 
c;;ah~blar. Bunun sonucunda ise an
tijenler i.izerinde olduri.ici.i T
hiicrelerinin tamyabilecegi ki.ic;;i.ik 
<;Ikmlllar ve viral protein par<;alan 
olan viral "epitoplar" belirlediler 
(her antijende farkh tepkilere yol 
a<;abilen bir di.izine farkh epitop 
bulunabilir) . En onemlisi , yakla~1k 
k1rk milyon beyaz kan hucresi i~ren 
kan iligi vericilerinin bir test ti.ipi.i 
kan orneginden b~layarak ve yeni 
belirleme teknolojisini kullanarak. 
CMV i<;in tek ama<; guden baz1 
oldi.iri.ici.i T-hi.icrelerini ay1rmaya 
c;;ah~IIIar. Birka<; y1l i<;inde, Riddell 
tek bir T-hi.icresiyle ba~lay1p bu tek 
CMV-spesifik immi.in hi.icresinin 
yi.izmilyonlarca kopyasm1 <;o§altabi
lecegi bir strateji geli~rdi. Bu strateji, 
hiicreleri <;~iUi ko~ullar alllnda Gret-

ken boli.inmelere dogru yonlendire
bilecek molekiiler ve hi.icresel bir 
stratejiydi. 

Stratejinin ilk testi bir rastlanll 
sonucunda bir kemik iligi nakli son
rasmda gerc;;ekle~ti. <;:i.inki.i Hutch
inson merkezinde iilkedeki diger 
llbbi merkezlerden daha <;ok kemik 
iligi nakli yap1hyordu. LOsemi hasta
lan, kan dola~1mm1 tamamen istila 
edene kadar si.irekli olarak c;;o§alan 
ve oldiirme amac1yla saga sola 
sald1ran di.izenbaz kan hi.icrelerine 

sahiptirler. Bi.iti.in olas1 kanser hi.icre
lerini yok etmek i<;in yap1lan bir 
giri~imde , hastalann ti.im vi.icutlanm 
radyasyona maruz b1rakarak bek
lendigi gibi ti.im kanserli hiicrelerin 
yanmda diger buti.in kan hucreleri
nin de oli.imi.i soz konusudur. Bu 
radyasyon olaymdan sonra hasta 
ikizinden, ba~ka bir akrabasmdan 
veya farkl1 bir insandan (kan uyum
lulugu dikkate ahnarak) kan nakli 
kabul eder. Hutchinson gurubu ilk 
kez 1991de kemik iligi nakli yap1lmi~ 
hastalara laboratuarda geli~lirilmi~ 
T-hiicrelerini ila<; olarak verdiler. 
Greenberg uygulamaya tamkhk et
meleri 1c;;In ti.im takimini 
(ara~IIrmaciiar, teknisyenler ve 
hem~ireler) bir araya getirdi. 

Hasta durum ciddiyetinin farkm
da olmadan uyurken, umut veren 
nokta T-hi.icrelerinin i~ b~mda olup 
uyumamalanyd1. Seattle doktorlan 
kendi geli~tirdikleri T-hi.icrelerini 
~retleyerek nereye gittiklerini, hast-

anm viicudunda ne kadar 
kaldiklanm ve etki edip etmediklerini 
gorerek hi.icrelerin kaderini takip 
edebiliyorlard1. Science dergisinde, 
hic;;biri CMV zatiirreeye yenik 
dii~meyen ilk 14 hastalan hakkinda 
bir geli~me raporu yay1rrliad11ar. Bu 
bir ba~langu; olmasma ragmen, 
Riddell'e g6re sonuc;;lar bu yontemin 
ba§ansmm bir kan1llyd1. 

Hutchinson merkezinde ~u ana 
kadar karde~lerinden kemik iligi 
nakledilen hastalann 26sl olduri.ici.i 

T-hiicreleri ile tedavi edildi. Bun
lann yansmm ciddi CMV enfeksiy
onundan dolay1 koti.il~mesi bekle
nirken sadece bir hastanm kamnda 
viri.is kamb bulunabildi; ve gozlenen 
bu viri.is dahi bir hastahga neden 
olmad1. Diger bir dey~le , geli~rilen 
T-hiicrelerinin kemik iligi naklinde 
saldm veya tenkide a<;1k hastalan 
olas1 oliimcul enfeksiyonlara kar~1 
korudugu gori.ilmii~ti.ir. 

Oldiiri.icii T-hiicreleri, canh kahp 
<;o§almalan i<;in sadece hedef hiicre 
i.izerindeki bir antijenden degil aym 
zamanda yard1mc1 T-hucresinden 
de bir dizi sinyaller almahd1rlar. Bu 
sinyalleri almadiklan takdirde , 
oldiiriicii T-hiicreleri bir~eylerin 
yanh~ gittigini anlayarak hiicre 
oldiirme karga§aSml b1rak1r ve inti
har ederler. Riddell ve meslekta~1 
Kathe Watanabe taralindan iiretilen 
hiicreler, kemik iligi nakil hasta
lannm kritik donemlerini a§malan 
i<;in yeterli olan 12 hafta boyunca 
etkilidirler ve daha sonra kay
bolurlar. Bu yuzden , Riddell ve 
Greenberg geriye donerek daha iyi 
bir dogal immun tepki olu~turmak 
ic;;in yardimCI T-hiicrelerinin de yard
Imini isteyecekleri bir plan 
olu§turdular. 

Genellikle vi.icuda CMV benzeri 
bir viri.is bula~bg1 zaman, olayda iki 
gurup T-hiicresi gorev ahr. Oldiiri.icii 
T-hiicreleri istilac1 viri.isii i~ren her
hangi bir hiicreye saldmr fakat 
yardimCI T-hiicreleri oldiiriicii T
hiicrelerine sinyal gondermeye de
vam etmesse bu saldm k1sa siireli 
olur. Yard1mC1 T-hiicreleri ise, im
mun sistemin diger hiicrelerinden 
olan antijen i<;eren hiicreler (APC) 
tarafmdan uyanlmad1kc;;a sinyal ver
meye devam etmezler. Boylelikle 
Seattle gurubu ~imdi yardimCI ve 
oldiiriici.i T-hiicrelerini birlikte 
geli~tiriyorlar. Bu iki gurup hiicreyi 
birlikte hastalara vererek tedavi 
si.iresini 9 giine indiriyorlar. Green
berg yard1mc1 T-hiicrelerinin , B
hiicreleri tarafmdan antikor iiretilm
esinde elkili olduklanm a<;1klayarak 
aym zamanda hem yardimCI hem 
de oldi.iriicii T-hiicre tepkisi yarabldi
gi zaman dogal immi.in tepkinin 
yaratlimii oldugunu da dile getiriyor. 
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Teknigin pahah ve zahmetli old
uguna hie;; ~iiphe yok, ama Green
berg bu yontemin uzun donemde 
kemik iligi nakil hastalan i<;in gan
cyclovir olarak bilinen antiviral il
ac;;tan daha ucuz ve saghkh hale 
gelecegini iddia ediyor. ita<; CMV'ye 
kar~1 elkili fakat immiin sistem iiz
erinde <;ok zararh etkileri de var. 
Devamh ahnmad1g1 zaman, baz1 
hastalarda CMV nedeniyle son
radan ortaya c;;1kan zatiirree 
goriilebilir. T-hiicresi imminoterapisi 
tam olarak dogal olmamasma ~m 
alternatif bir tedavi yolu olmu~tur. 

Greenberg'in s6ylediklerine gore, 
a<;1k<;a bu yontem pek fazla pahah 
degil ve daha az zehirli; sonu<; olarak 
da yeteri kadar <;ok etkili say1labilir. 
Eger durum boyleyse bu yontemi 
daha biiyiik popiilasyonlara yay
mak i<;in pek c;;ok neden var demek
tir. 

Butiin iyi klinik deneylerde old
ugu gibi Hutchinson gurubu anti
CMV hiicresi immiinoterapisinde 
edindikleri deneyimlerle, <;ogu 
klinikte test edilen libbi uygulama
lara yol gosterdiler. immiin sistem 
yeteri kadar c;;ok yonlii ve etkili 
oldugundan, <;ogu c;;ah§ma bu ter
apotik konunun degi§ik libbi du
rumlara uygulanabilen varyasyon
lan olmu~tur. 

Gurubun ilk olarak yapmaya 
<;ah~hg1 CMV'ye kar~1 geli~tirilen 
T-hiicrelerinde oldugu gibi AIDS 
viriisii olan HIV ' e kar~1 T
hi.icrelerinin geli~tirilmesiydi. Scott 
Olson da bu HIV antijenine kar~1 
geli~tirilen oldiiriicii T-hiicrelerini 
kabul eden ilk 12 hasta arasmday
di. 

ikinci olarak ise, CMV T-hi.icresi 
tedavisini daha geni~ bir gurup 
kemik iligi nakil hastalarma yay
maya ba~lami~Iardi. Bu yakla~1m 
~imdi sadece karde~ler arasmdaki 
nakillerde degil hastanm yakm1 
olmayan ba~ka vericilerin de kul
landmasiyla geni~lemektedir. 

Bu yakla~Imi i.imit verici bir hale 
getiren ise doktorlann bu eski 
problemi harikulade bir avantaja 
<;evirebilecek olmaland1r. <;:ogu 
nakil hastalan, nakledilmi§ T
hi.icrelerinin ahcmm dokulanna 
sald1rdig1 GVH (graft-versus-host) 

olarak bilinen immiinolojik yan 
etkiden dolay1 1shrap <;ekmektedir. 
Bu yan etki deh~et verici oldugu 
kadar bazen de oli.imciil sonu<;lar 
dogurabilir. Doktorlann belirt
tiklerine gore ise GVH'dan kurtu
lan losemi hastalannm koti.ile~me 
oran1 daha azd1r. <;:i.inku 
goriini.i~te, nakledilen T-hiicreleri 
aym zamanda radyasyon tedavis
inden geriye kalm1~ losemili 
hi.icrelere de sald1rmaktad1r. Bu 
ikincil etki ise GVL (graft-versus
leukemia) olarak bilinir. 

Greenberg ve Riddell ' in ~imdiki 
planlan ise CMV'ye ka~1 ba§anyla 
kamtlad1klan bu teknolojiyi kulla
narak, nakil hastasmtn kanmdaki , 
sadece losemi hiicrelerini antijen 
olarak tan1yan vericinin T
hi.icrelerini tespit edip, onlan lab
oratuarda geli§tirip c;;ogaltarak sp
esifik kanser ilac1 olarak geri ver
mektir. 

Tiim normal kan hiicreleri nakil 
Slrasmda oJdiigiine gore, hastanm 
kanmda kalan tek hedef hiicreler 
losemi hiicreleri olacaklir. Bu 
yakla§lm ayn1 zamanda T
hiicrelerinin gerc;;ekte kotiici.il bir 
hastahga ka~1 b~nh olup olamay
acagmi da gosterecektir. 

Son olarak Seattle grubu bu 
egitilmi§, tek bir amac;; giiden T
hiicrelerinin diger kanserler ic;;in de 
kullamlmasma on ayak olmu§lardlr. 

Tabi ki tiim bunlann en umut 
verici yam Seattle'da yapilanlann 
temsil ettikleridir. Fakat en heyecan 
verici yeni yakla~Imlar da klinik 
test ~masma gelen immiin sistem 
yakla~1mland1r. Hepsinin ba§anh 
olmasma imkan yok, ancak immiin 
sistemin fevkalade gi.ici.i onceden 
tahmin edilebilecegi gibi pozitif 
etkilere yol ac;;acak somut bir heye
can olu~turmu~tur. 
immiin sistem , milyonlarca y1l 
boyunca kendini evrimle~tirmek 
ve kendine yararh ilaveler kazandlr
mak i<;in <;abalaml§hr. Greenberg 
ve meslekta§lannm yapmaya 
c;;ah§llklan ise, immiin sistemin bu 
kadar zaman i<;inde kazand1g1 
yararh ilavelerini {spesifikligi ve 
etkinligi) kullanmak ve bunu 
geni§leterek yap1lmak istenileni 
daha kesin ve elkin k1lmaklir. e 
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