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Kolorektal kanserler, günümüzde dünyanın
hemen her bölgesinde farklı ancak giderek artma
eğilimi değişmeksizin görülen ve tanıdan sonra
kür şansı bulunmayan hastalıklar grubudur.
Epidemiyolojik verileri güvenli batı ülkelerinde,
ölüme neden olan kanserler içinde akciğer
kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülmekte-
dir(1). Dolayısıyla kolorektal kanserler bir halk
sağlığı problemi olarak da karşımıza çıkmak-
tadır.

Kolorektal kanser ile çok sayıda epidemiyolojik
çalışma yapılmış ve bu çalışmaların sonucunda
kolorektal kanser gelişiminde diyete bağlı faktör-
lerin ciddi rol oynadıkları gözlenmiştir; 2).
Yine bu epidemiyolojik çalışmalar kapsamında
ancak farklı boyutta yapılan moleküler epi-
demiyolojik çalışmalarda artmış insulin-like
growth faktör-1 ile kolorektal kanser görülme
sıklığı arasında pozitif anlamda bir ilişkinin
varlığı gösterilmiştir (3). Bu ilişkinin gösterilmesi
aşamasına gelinme öyküsü gerçekten multidisip
liner yaklaşımların ve bilimin sürekliliğinin
gösterilmesi açısından önemi çok büyüktür.
Kısaca özetlemek gerekirse, değişik toplumlarda
değişik sıklıkta kolorektal kanser geliştiğinin
gözlenmesi (4); aynı ırktan olan kişiler göç
nedeniyle beslenme alışkanlıklarını değiştirdik-
lerinde, orjinal toplumdakinden farklı sıklıkta bu
hastalığa yakalanmalarının saptanması;
kolorektal kanserli olgularda diabet ve bağlı
patolojilerin sıkça görülmesi nedeniyle insulin ve
insulin metabolizması gerek kolorektal kanser
riski  olanlarda gerekse  bu hastalık tanısını
almış bireylerde ayrıntılı olarak çalışılmıştır.

Görülmüştür ki bozulmuş insulin metabolizması
sonucunda IGF-1 biyoyararlanım aktivitesi yani
serbest IGF-1 miktarı artmaktadır. Bir yandan bu
artışın nedeni IGF-1 bioaktivitesini düzenleyen
altı farklı subtipteki bağlayıcı proteinin (IGFBP 1-
6) birinci ve ikincisinin sentezinin plasma insulin
konsantrasyonu ile ilişkili olmasıyla açıklan-
maya çalışılırken(5), öte yandan azalmış IGFBP 1
ve 2 nedeniyle artmış IGF-1 'in gerek normal
kolonik mukoza hücreleri gerekse kolorektal
kanser hücreleri üzerinde mitojenik ve antiapop-
totik etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir(6). Bu
aşamadan sonra, çalışmalarda genel bütünleşme
ortaya çıkmış ve bulguların her bir birey üzerinde
nasıl pratik olarak kullanılabileceği tartışılmaya
başlanmıştır.

Konuyla ilgili literatür gözden geçirildiğinde,
temel bilgilerin kliniğe yansımalarının yavaş
yavaş ortaya çıktığını görmekteyiz. Klinik uygu-
lamada bu bilgilerin kullanımı, kolorektal
karsinogenezisten kolorektal kanserin prognozu-
nun belirlenmesi hatta tedavisinde kullanımına
kadar farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır ve
giderek de artan bir şekilde çıkacaktır. Derginin
bu sayısında, Topalak ve arkadaşlarının 9 Eylül
Üniversitesi Tip fakültesi hastanesinde izledikleri
hastalara ait materyelle yapmış oldukları
retrospektif çalışmanın sonuçlarının kolorektal
kanseri için önemli veriler içerdiğine inanıyorum.
Çalışma retrospektif oimakla birlikte konunun
güncelliği de gözönüne alındığında sağladığı bil-
gilerin prospektif olarak kullanılabileceği açıktır.
Sözkonusu makalede, konu ile güncel literatür
karşılaştırılarak tartışıldığından, okuyucunun
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yararlanma oranı çok daha yüksek olacaktır.
Bugün elde bulunan verilerle, IGF ve IGF-R
ekspresyonlarının prognostik önemleri kolorektal
kanser için tam olarak kestirilemez. Ancak, evre
ve diğer belirteçlerin birlikte kullanımında
yardımcı olabilecekleri kesindir. Dolayısıyla,
kolorektal kanserli hastaların sağkalımı üzerinde
bu belirteçler kullanılarak en azından şu
aşamada yorum yapmak bile doğru olmaz
kanısındayım.

IGF v 1GFR moleküllerinin çalışma sayıları

arttıkça kolorektal kanserin hem prognozunun

belirlenmesinde hem de tedavisinde önemli yer-

leri olacağı kesindir. Bu nedenle, bu konudaki

çalışmaların, özellikle de iyi dizayn edilmiş

prospektif çalışmaların desteklenmesi uygun ola-

caktır.
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