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Gec;:irdigi prostat kanseri am.ellyatmdan sonra evin
de bir taraftan iyile~meye c;:all~1 rken , diger taraftan da 
yam ba~mdaki Golden Retriver cinsi kopegiyle vakil 
gec;:iren altm1~ ya~1nda bir adam dO~OnOn . Bu adam, 
Amerikan Ulusal Kanser EnstitOsO Ba~kan1n1n yaym
ladiQI , "2015 y1h itibariyle kanserden kaynaklanan 
ac1 ve oiOmleri sona erd irmeyi" amac;:layan ve bu 
hedefe ula~mak ic;:in kanser ara~tlrmac1lannl te~vik 
ederek harekete gec;:irmeyi de ic;:eren bildirisinden 
haberdar olabilirdi. Ancak onun belki de haberdar ol
madiQI en onemli ~ey, hemen yamndaki kopeginin bu 
c;:abalardaki en onemli aktor olabilecegiydi. 

Kanser 2015 amacma ula~1lmas1 , ara~t1rmac1lann 

yeni fikirlerin olu~mas1 ve geli~mesini saglayacak her 
yolu denemelerini gerektirecektir. Biliminsanlann1n 
kanser hOcresinin neler yapabildigini anlamaya yone
lik c;:ok say1daki spesifik cerrahi yontemlerine ragmen, 
bu bilgilerin ya~am1 korumaya donO~mesi oldukc;:a ya
va~ seyretmektedir. Ara~t1rmacllar, kemirgenlerde ya
pay olarak olu~turulan kanserlerin tedavisi amac1yla 
c;:ok say1da ilac;: geli~tirmi~ler ancak bu maddeleri insan 
deneylerinde kulland1klannda her zaman bekledikle
ri sonuc;:lan alamam1~lard1r. lnsan kanserlerin in taklit 
edildigi kemirgen modeller Ozerinde yOrOtOien c;:a l l~
malar henOz beklenen dOzeyde degildir. Eger biz kan
sere kar~1 kesin bir zafer kazanmak istiyorsak, yeni ve 
ozgOn yontemlere ihtiyac1m1z vard1r. 



Neden Kiipekler? 
Uzun y111ard1r, biliminsanlan geli~tirdikleri 

yeni kanser ilas;lann1 insanlara uygulamadan once la
boratuar kopeklerinde denemektedirler. Do~al olu~an kanser 

liimtlrlerine sahip evcil kopeklerle yap1lan Omit verici s;ah~malar, 

kontrol allma all nan anti liimor etkllerinin denemesi is;in kopeklerin iyi 
bir model olabilece~ini gostermi~tir. 

lnsan uygulamalann1n yap1lmasmm ges;erii bir nedeni olmahdlr. <;OnkO 
deneysei bir tedavi potansiyel avantajlann yanmda baz1 riskier de ta~1mak

tad1r. Bu nedenle ara~llrmac1lar, di~er yontemierle yaplian onceki tedavilerde 
temizlenemeyen bOyOk ve geli~mi~ liimorlerin tedavisinde ba~any1 ilas;larla 
de~erlendirmeyi b1rakml~lard1r. Ancak yine de baz1 kanser liirlerinin ilk a~a
malannda allernatif olarak ilas; sahm sistemlerini kullanmay1 da tamamen bi
rakml~ de~illerdir. Deneysel ilas;lar kopeklerin tedavisinde yarar saglad1~mda , 

ara~t1rmac1lar aym tedavinin insanlara da uygulanabilece~ine dair kesin bir 
kanaate sahip olacaklard1r. Dolaylslyla kar~1la~t1rmah onkolojistler ktlpek-

lerden elde ettikleri verilerin kemirgenlerde ula~1lan sonus;lara gtlre in
sanlara daha s;ok uygulanabilir oldu~unu dO~Onmektedirler ve bu 

uygulamalann bOyOk ols;ekli insan denemelerinde denene-
cek kimyasal maddelerin h1zh bir ~ekilde belirlenme-

sine yard1mc1 olaca~1 konusunda olduks;a 
iyimserdirler. 

I . 

Kanser ara§ttrmacrlan geli§mi§ 
te§his ve daha iyi tedaviden 
fazlasrnr ama~;lamaktadrrlar. 

ilgin~; olan, "kanseri 
i:inlemenin" kanser 
ara§trrma gruplan arasrnda 
olduk~;a yeni bir kavram 
oldugudur. Kardiyologlann 
uzun zamandrr bildigi bir §ey 
olan "milyonlarca ya§am kalp 
rahatsrzl@nr i:inlemek yoluyla 
kurtulabilir" di.i§i.incesinin 
kanserle ilgili krsmr §imdilerde 
cazibe kazanmaktadrr. Yakla§lk 
otuz yrl once kanseri i:inlemek 
i~;in bazt kimyasal bile§iklerin 
ila~; olarak verilmesini ifade 
etmek i~;in " kimyasal ila~;larla 
koruma" kavramr ti.iretilmi§tir. 

Evcii kopekler, insanian etkileyen liimtlrierin aym tOrOn
den etkilenme e~iliminden doiay1 insan kanserleri hakkmda 
s;ok ~eyi as;1~a y1karacakiard1r. Bunun ~u ana kadar saptan
ml~ 90k say1da orne~i vard1r. Kopekierde s1khkla gorOien 
lenf kanseriyie, insaniardaki "orta-yOksek kaiite 8 hOcreii 
non-Hodking" tOrO ienf kanseri birbirine olduks;a benzemek
tedir. BOyOk ve iri tOr kopeklerde en yayg m kanser olan ke
mik kanseri , ergenlerdeki kemik kanserine iskeletsel konum 
ve yay1hm as;lsmdan benzemektedir. Bir mikroskopla ince
lendi~inde bile kemik kanserii ergendeki kanser hOcreleriy
le Golden Retriever cinsi ktlpekteki kemik kanser hOcreleri 
ay1rt edilemez. Mesane kanseri, melonama ve a~ 1z kan
seri hem kopekleri hem de insanlan benzer ~ekilde elkiie
yen ve ac1 veren di~er orneklerdir. Ba~ka bir tOr benzerlik 
ise di~i kopeklerle kad1nlann go~Os kanserine yakalanma 
ihtimallerinde ortaya y1km1~llr. Ergenlikten once klslrla~tl

nlan di~l kopekler, klslrla~tmlmaml~ di~i kopeklere oranla, 
ges; adet gormeye ba~layan ya da erken menapoza giren 
ve yumurtahklarm1 ald1rm1~ kadmlarda oldu~u gibi daha az 
go~Os kanserine yakalanma riskine sahiptirler. 

Kopek Kanserlerine Gene! Bir Baklli 
• Bu y1l milyonlarca evcii kopek kansere yakalanacakt1r. 

Bu hayvanlann s;o~unda olu~an ktltO huylu liimtlrler insan
lardakine benzer olarak ayn1 organlara yayliacakt1r. 

• Bu kanserlerin aralil1nlmas1 , insan bedeninin biyolojisini 
daha iyi anlamak ls;in ara~t1rmac1lara yard1mc1 olabilmek
tedir. Ayn1 zamanda hayvanlar Ozerinde yap1lan deneysel 
ara~t1rmalar, hangi tedaviierin kopeklerde ve insanlarda 
daha ileri boyutlarda denemesi gerekti~ini gostermektedir 
ve lias; sahm yontemlerinin ve en iyi dozlanmn tespitinde 
rehberiik etmektedirier. 

• Bu tOr cah~malar hem insanlar hem de onlann kopek 
dostlan is;in kanseri tlnlemeyi ve tedavisini geii~tirebilmeli
dir. 

Ktlpek kanserleri vOcutta en uzak yerlere yay1lm1~ olan 
ve s1k s1k canhiiQI tehdit eden metastazda da insanlannklne 

benzemektedir. En bOyOk tlnceli~e sa hip ara~t1rmalar, tumor 
hOcrelerinin belirli organlara nas1l yay!ldl~mm Slrrlnl s;tlzme
ye odakhd1r. Kanserlerin belirll baz1 tipieri uzak organlara 
yay1ldl~mda henOz kesin olamayan bir tak1m nedenlerden 
dolay1 ve tercihan di~er organlar ozerinden baz1 dokulara 
ges;me egilimlndedirler. Metastaz1n, kanser oiOmlerinin 90-
gununun sebebi ve aylklayiCISI olmas1 nedeniyle, aralitlr
macllar onun denetimini daha iyi anlamaya s;abalamakta
dirlar. Go~Os ve prostat kanserli evcil ktipekler Ozerindeki 
s;ah~malar bu s;abalara onemli katk1 sa~lam1~t1r. <;OnkO bu 
tomtlrler insanlarda oldugu gibi kopeklerde de s;ogunlukla 
iskelet Ozerinden yay1hrlar. Ashnda, evcil hayvanlar Ozerin
deki ara~t1rmalar henOz kanser hOcrelerinin kolonizasyonu 
is;in en uygun yer olan iskeletl olu~turan kemiklerle kanser 
hOcrelerinin etkileliimini s;ozOmleme aliamasmdad1rlar. 

Biliminsanlan evcil ktlpeklerin insan kanseri aralit1rmalan 
i9in daha makul modeller olduklan yonOnde sa~ lam teorik 
do~oncelere sahiptirler. Evrimsel biyologlar kopekler ve in
sanlann, bill~ 9izgisinde daha da gOs;lenen "Indy" yan~ ara
balan gibi tasarland1~1n1 iddia etmektedirler. Bizler de hayat 
yan~1n1 kazanmak i9in tasarlanmi~IZ fakat daha sonralan ne 
kadar yabuk da~lld1~1m1z ger9egiyle yOzle~iriz . Bu tasanm 
vOcudumuzda olu~an genetik hasan onarmak ve dayamkh 
olmak i9in bizi hastahklara a91k hale getirir. Sonus;ta, bu za
rarlar hOcrelerin iflas edip kanserle sonus;lanmasma neden 
olur. Uzak ges;mi~imizde, insan nesli ya~a ba~ 1mh kanser
lere maruz kalacak kadar uzun ya~ayam1yordu . Fakat mo
dern sa~l1k hizmetleri ve geli~en lip her ges;en gon uzun 
tlmOriOIO~O sa~lamaktad1r ve dolay1s1yla kanserlerin daha 
rahat izlenmesine olanak vermilitir. Bu evcil ktlpekler is;in de 
ges;eriidir. 

Dikkatli bir ~ekilde hastahktan ve y1rtlcl hayvanlarm sal
drnlarmdan korudugumuz evcil kopekler vah~i atalanndan 
daha uzun ya~amaktad1rlar ve bu uzun hayatlannm daha 
sonraki y1ilarmda kansere olan egillmleri daha rahat sapta
nabilmektedir. Btlylece, kanserin olu~turdu~u hayati risk
Ier ay!Sindan evcil ktlpekler ve insanlar aym kategoride yer 
ahrlar. 



RiSK ALTINDAKi KOPEK CiNSLERi 

Burada gosterilen kopek cinsleri ayn1 
zamanda insanlan da etkileyen kanser
lere kar~1 ozelliklere hassast1rlar. Koto 
huylu kopek tOmorleri mikroskop allinda 
incelendiginde insanlarda gorOien formuy
la hemen hemen aymd1r ve benzer ~ekil 
de davram§ gosterirler. llattlara kopekle
rin gosterdigi tepkiler, ayn1 ilacm insan vucudunda nas1l davranacag1n1n 
a91klanmasma gOzel bir model olu~turacakt1r. Dolay1S1yla, insan ve kopek 
kanserleri arasmdaki bu benzerlikler buyuk onem taw. Aynca spesifik ko

pek cinslerinin belirgin kanserlere olana has
sasiyetlerini art1ran genleri uzerinde yap1lan 
tta li ~malar insandaki ayn1 hassasiyete sa hip 
genlerin tespitine de yard1mc1 olmaktad1r. 

lnsanlardaki kanserlere ~enzerlikleri d1~1nda, evcil kopek
ler ba~ka nedenlerden dolay1 da degerli birer gozlem ve bilgi 
kaynakland1r. lnsanlarla k1yasla daha k1sa ya~am sOreleri 
vard1r ve bu ya~amlan sanki insan omrunun slkl~tlnlmi~ hali 
gibldir. Bu yOzden biliminsanlan, bulunan yeni bir kanser te
davisinin ya da korunma stratejlslnin insanoglunun ya~am 
oranlanm geli~tirmede faydali olup olmayacaklanna kopek
leri kullanarak daha c;;abuk karar verirler. Aynca, gOnOmuz
de veterinerler kanseri tedavi etmede onceden oldugundan 
daha donammli olmalanna ragmen, birttok kopek tomorO 
itrin gerttekle~tirilen standart tedaviler etkisiz kalmaktad1r. 
Evcil kopek kanser te~hislerinin c;;ogunun oiOmle sonuc;;lan
masl nedeniyle, kopek sahipleri kopeklerinin ya§amlannl 
kurtaracak klinik deneylere hayvanlann1 kabul ettirmek itrin 
olduk9a isteklidirler. Kopeklerle yap1lan bu uygulamalara 
alan onemli talep, insan klinik denemelerinde umut verici 
muhtemel bir tedaviyi geli~tirmek ic;;in gerekli klinik verilerin 
olu§mas1n1 saglamaktadlr. 

Geli§mi§ Kanser Ted avis I 
Evcil kopekleri inceleyen degi~ik kanser tedavisi ttali§

malan yeni ba~lam1~t1r ve halen surdurulmektedir. En erken 
c;;ali~malardan baz1lan ergenierin kol ve bacaklannl kemik 
kanserinden kurtarmak uzerine odaklanm1~t1r. 25 y1l once 
ergen birindeki kemik kanseri te~hisi , hasar goren kol ya da 
bacagm kesilmesi demekti. Kemoterapi olmadan ya da et
kisiz yontemler kullan1larak yap1lan bu tedaviler c;;ogunlukla 
kesin bir oiOm getlrirdi. Bu gun bacak kesilmesi, hastalikli 
kemik parc;;as1na ~ekil verilerek(grafting) ya da ana bir kemik 
parc;;as1 ekleyerek ya da metal implantla degi~tirilerek engel
lenebilir. Bu uygulama evcil kopekler Ozerinde uygulanarak 
mOkemmelle~tirilen bir yontemdir. 

Ameliyat ya da radyasyon kullan1larak bir tumorOn lokal 
etkilerinin denetlenmesine ragmen metastazla sava~mak 
oldukc;;a zordur ve ttogunlukla ilac;; tedavisi gereklidir. Geli~

tirilme a~amasmda alan yeni kimyasai bile~ikler, kanserle 
sava~an ilac;;iara alan duyarlilikian oramnda vucutta y1gmlar 
halinde olu§an metastatik tOmorlerin ya§amas1n1 ve c;;ogal-

mas1n1 duzenleyen anahtar hucre faaliyetlerini engelleme
yi amac;;lamaktad1r. Yeni yeni olu~maya ba~layan ve tumor 
buyumesini ve metastaz1 besleyen kan damarlannm ~ekil
lenmesini yava~latan yeni bir deneysei ajan alan ATN-161 
bile~igi , ~u anda akcigerierine tUmor yay1lm1~ alan iri cins 
kopeklerde denenmekledir. ATN-161 'in geleneksel kemote
rapilerin etkisini art1ran pozitif katkilan Ozerinde halen c;;ali
~~lmaktadir. Eger bu c;;ai1~malar ba~anli olursa, insanlar ic;;in 
klinik uygulamalann da yolu ac;;1labilir. 

Kanser ara~t1rmac1lan aym zamanda, "nonsteroidal 
anti enflamatuar iiac;;lan" da kapsayan ve Ibuprofen ic;;eren 
bile~enler s1mfmdan alan daha tanmm19 ilac;; !Orlerine dik
katlerini c;;evirmektedirier. Baz1 enflamatuar ilac;;lar kopek 
tOmorlerinden bir c;;e§idine kar91 onemli anti tOmor faaliyeti 
gostermi~tir. 

Yeni kanser tedavilerini geli~tirmek sadece yeni ilac;;lar 
bulmak demek degildir. As1l tedavinin esas1 yeni geli~tirilen 
ilac;;larm hastalara uygulanmasmm ve tedavinin optimizas
yonudur. Damarlarda ya da burunda bu optimizasyon ne 
duzeyde olmalid1r? Czellikle akciger kanserine kar~1 yeni 
etken maddeler deneyen biliminsanlannm bunu bilmeleri 
gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi ve izlenmesi gere-
ken en onemli husus, ilacm bOton vOcuda verilmesi degil , 
ilac;;taki etken maddenln ne kadannm tumorle etkile~tigi , et
kile~imin tedavide ne olc;;ude verimli oldugu, geride kalacak 
ve tumorle etkile~meyecek alan maddenin vucudun ba~ka 
bir yerinde herhangi bir komplikasyon olu~turup olul?turma
yacagl , olul?turacaksa da bu tahribatm ne boyutlarda ola
cagldir. llac;;lann dogrudan hedefe salim1 olarak da bilinen .§ 
bolgesel tedavinin, bOtOn vocudu etkileyen sistemik tedavi- ci5 
den kaynaklanan toksisiteyi azaltmak gibi ekstra bir faydas1 
da vard1r. Eger uygun miktarda ilac;; tO more gidemezse, petri 
kabmdaki kanser hOcrelerini oldOrmede etkileyici bir per
formans gosteren bu ilac;;lann hasta insanlan tedavide hie;; 
§anslan olmayacakt1r. 



Ideal Hayvan Modell: Ge~erslz Blr Konsept 
Kemirgenler kanser ara~llrmacllanmn 90k tercih ettigi bir modeldir, 

ancak s1yan ve farelerde gayet iyi yali~an tedaviler lnsanlarda ba~an
SIZiikla sonuylanmaktad1r. 

Baz1 uzmanlar kanser tedavllerine ytlnellk ara~llrmalann , hayvan 
modellerinin insan kanserlerine oranla yetersizliginden dolay1 sinir bo
zucu blr ~ekilde yava~ llerlediginl lleri sOrmektedlrler. Fakat problem 
sadece hayvanlann kendisinde degll, onlann kullam~ bi9imlerinde ve 
Ozerlerinde uyguladlglmlz ytlntemlerin uygunlugundad1r. 

Modelin stlziOk anlam1 "imitasyon" olarak tan1mlanmaktad1r. Bu 
yOzden lammsal olarak kanserli blr hayvan modell kanserll blr insanla 
aym degildir. Kemirgen modeller "h1zli anlik kanserler" olu~turularak 
Oretilml~lir. Bu hayvanlara IOmtlr hOcreleri enjekle edllerek ya da her
hangl bir insan1n hayat1 boyunca maruz kalacag1ndan daha yOksek 
dozlarda kanserojen madde ya da radyasyon vererek geryekle~lirillr. 

Bu ~ekllde Orelilen kanserlerin insanlarda 20 lila 30 y1ldan daha uzun 
sOre gerekliren kompleks i~lemleri dogru tlzetleyecegi ~Ophelidlr. Evcil 
ktlpeklerde oldugu glbi do!jal yollarla olu~an hayvan tomtlrleri kanser 
gibi kompleks bir fenomeni daha dogru ve ger9ek9i bir bi9imde ince
lememizl saglar. 

Evcil ktlpekler aynca lnsan denemelerinde henOz geli~llrilmi~ ila9la
nn dozlan ve salim miktar1anmn belirlenmeslnde ara~llrmac11ara yar
d1mc1 olmaktad1rlar. Ara~llrmacllar evcil ktlpekleri , akci!jer kanserinin 
dogal olu~umunu anlamak i9in k090k bir bag1~1klik sistem molekOIO 
olan ve "lnter15kln-2 (IL-2)" olarak da billnen sltokinin tOmtlre salimln
da da kullanml~lardlr. Bu deneylerden ali nan olumlu sonu9lar akciger 
metastazh hasta lnsanlarda IL-2 llac1mn uygunluk deneylerinln yapll
mas~na olanak saglam1~l1r. Ba~ka bir sitokinin de granulosit kolonisi 
bask1lama fakttlrO olarak uygulanmas1 yah~llml~lir. 

Evcil hayvanlann, Osteslnden gelinmeye yard1m ettikleri ba~ka bir 
ba~an da klinik gtlrOntOieme ad1 verilen tomtlr yay11imlnln boyutlanmn 
bellrlenmesldlr. Do!jru gtlrOntoleme, henOz gell~me a~amas1nda olan 
ve lleri safhalarda tedavl edllemeyecek tOmtlrlerin tam geli~meden ve 
ba~ka organlara yay1lmadan tespitl B91Sindan oldukya kritiktlr. Orne!jin 
bir ergenin kemlk kanserinden kurtulma ihtimali akclger metastazlan
nln do!jru tan1mlanmas1yla ve sonraki cerrahl i~lemlerle artm1~11r. 

Kanserl Onlemeyl Ama~lamak 
Kanser ara~llrmac11an gell~ml~ te~hls ve daha lyl tedaviden fazla

Sim amaylamaktad1rlar. ligin9 olan, "kanseri tlnlemenin" kanser arall
llrma gruplan aras1nda oldukya yeni blr kavram oldugudur. Kardiyo
loglann uzun zamand1r blldl!jl bir ~ey olan "mllyonlarca ya~am kalp 
rahats1zh!jlm tlnlemek yoluyla kurtulabilir" dO~Oncesinin kanserle ilgill 
k1sm1 ~imdllerde cazibe kazanmaktad1r. Yakla~1k otuz y1i tlnce kanseri 
tlnlemek i9in baz1 kimyasal bile~lklerin ila9 olarak verilmesini lfade et
mek i~tin "klmyasallla91ar1a koruma" kavram1 tOrelilmi~tir. 
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