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KANSERİ ÖN LEM EDE
p53 PROTEİNİNİN
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KANSER
l(anser, gen hasarları sonucu
bir hücremizin l<antrolsüz
çoğalmaya başlaması ve bu
süreçte çoğalan hücrelerin
yapılarının ve işlevlerinin
bozulmaya devam etmesi
olarak tanımlanabilir.
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her 1000
kişiden 5'i
kanser oluyor
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her insanda
200 çeşit
40 trilyon adet
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Diğer proteinler gibi p53
proteini de kendisini
kodlayan genlerdeki
hasarlar sonucu
bozulabilir. Bu durumda
kanser oluşma riski artar.
l<anserlerin %50'sinde
p53'ün bozuk olduğunu
gözlemliyoruz!

p53, kansere karşı
savaşan proteinlerden
biri. Genlerinde hasar
oluşmuş hücrelerde
p53 üretimi artar ve
DNA'ya bağlanarak

PROTEİNLER
her hücrede
10 milyar adet
100.000 çeşit
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GEN DİZİSİNE GÖRE
PROTEİN YAPIMI
(ÇEVİRİ)

Proteinler, kromozomları
oluşturan DNA molekülünün dört
parçasının {A,c, T, G)
sıralanmasından oluşan gen
dizilerine göre üretilirler ve çoğu
biyokimyasal işlevi yerine getirirler.

Genlerdeki bazı
mutasyonlar, bozuk
proteinlerin üretilmesine
neden olarak kansere
dönüşecel< süreci başlatır.
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GENLER
her insanda
20.000 çeşit,
her hücrede
ikişer kopya,
23 çift
kromozoma
serpiştirilmiş
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... AGTGCGCCGCTAGAT... '?r
,
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Bazı hücrelerimiz normalde de
çoğalarak dokuları yeniler. Hücre
bölüneceği zaman tüm genlerini ikiye
kopyalar ve oluşturduğu iki yeni hücre
bu genleri alırlar. Mutasyonların çoğu,
bu gen kopyalama sürecindeki
hatalardır. Çeşitli fizikse[ (radyasyon,
Güneş ışınları, vs.), kimyasal (sigara
dumanı, kanserojen maddeler) ve

biyolojik (bazı virüsler, bakteriler ve
toksinler) etkenler de mutasyon
ihtimalini arttırır. Bazı mutasyonları
ise kalıtsal olarak ebeveynlerimizden
alırız. Tek bir mutasyon genelde
kanserin oluşması için yeterli değildir,
bir hücrede birçok mutasyonun
birikmesiyle kanser oluşur.

p53 Üzerine Çalışmalarımız
Bazı kemoterapi ilaçları gen hasarı yaratıp p53 proteininin seviyesini
arttırarak kanser hücrelerini ölüme sürükler. Peki gen hasarı
yapmadan da p53 etkinliğini arttırıp kanser hücrelerini öldürebilir
miyiz? Bunun için p53 proteinini etkisiz hale getiren molekülleri
hedefleyen kimyasallar tasarlıyoruz O ve kanser hücrelerinin vücutta
ölüme neden daha dirençli olduğunu anlamaya çalışıyoruz.O
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iSTiN İLE

NORMAL DÖNGÜ

Kanser hücreleri kemoterapi
ilaçları verildiğinde bile p53
seviyelerini arttırmaktan
kaçarak, p53 tarafından
ölüme sürüklenmeye direnç
gösterebiliyorlar. Bu direncin
sorumlusu olabilecek, hem
p53'ün yüzeyine hem de
p53'ün DNA'da bağlandığı
bölgeye bağlanarak

p53

MDM2

MDM2

PATZl!!f'
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p53-DNA birleşmelerini
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engelleyen yeni bir protein
(PATZl) keşfettik ve

iSTiN

bilgisayar kullanarak yüzey
haritasını çıkardık.

Normalde MDM2 adlı başka bir protein, sürekli olarak
üretilen p53'lere bağlanarak parçalanmalarına yol
açar. Kanserin daha da sık görülmemesinin nedeni,
genlerde hasar olduğunda p53 proteininin MDM2'den
ayrılarak hücreleri ölüme sürüklemesidir. Kemoterapi
ilaçları bu bağlantıyı daha da engelleyerek, kanser
hücrelerini daha kolay öldürür. MDM2'ye bağlanan
küçük moleküller bulabilirsek p53-MDM2

Bu amaçla iSTiN adlı bir molekül ürettik.* Bu

molekül MDM2'ye bağlanıyor ve böylece MDM2'nin
p53'le birleşmesini engelliyor. Bu da, p53'lerin serbest
ve işlevsel kalmasını sağlıyor. Dört p53 birimi birleşip
DNA'ya bağlanıyor ve iSTiN ile muamele edilmiş
kanserli hücrelerin ölümüne neden oluyor.

HÜCRESİ

ÖLÜME DAHA
DİRENÇLİ
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* l<oç üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iş birliği ile. Molekülü
istanbuL'da üretilmiş lnhibitör anlamında isimlendirdik.
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KANSER HÜCRESİ

Hücrelerde PATZl
proteininin miktarının
artması kansere yol
açıyor olabilir; kanser
val<alarında bu
proteini azaltmaya
yönelik hamleler yeni
bir tedavi yöntemi

bağlantısını bozup bu döngüyü kırarak p53 sayısını
arttırarak kanser hücrelerini öldürebiliriz.

KANSER

sunabilir.
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