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Özet : Lektinler hücre yüzeyi ve organellerindeki şekerlere spesifik olarak bağlanabilen protein yada  glikoprotein
yapısındaki maddelerdir. Lektinlerin normal ve kanserli hücre yüzeylerine bağlanma özelliklerini ve antikarsinojen
etkilerini araştırmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar daha çok ökse otundan elde edilen bir lektin olan
Viscum album Aglutinin (VAA) üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların sonucunda VAA’nın kanserin gelişimini
yavaşlattığı belirtilmiştir. Bu derleme, Avrupada ticari preparatları da bulunan VAA’nın anti-karsinojen etkisini ortaya
çıkartmak üzere  yapılan araşırmalar hakkında bilgi vermeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Antikarsinojen aktivite, lektinler,VAA.

The Anti-Carcinogen Activities of Lectins and Viscum Album Agglutinin (VAA)

Summary : Lectins are protein or glycoprotein compounds that bind sugar on cell surfaces. Due to this characteristic of
lectins, there have been numerous studies searching the binding patern of normal and cancer cell surfaces and its
anti-tumor activity. Most of studies have focused on Viscum album Aglutinin (VAA) and its anti-carcinogen activity.  As
a results of these studies, it was reported that VAA curbs the improving of cancer. The aim of the review is to give
some information about the studies on the anti-carcinogen activity of VAA launched commercially products in the
European market.
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Giriş

Günümüzde kanser hastalarının sayısı hızla art-
maktadır. Murray ve ark. (31)’ın bildirdiğine göre,
ABD’de kanserden ölümler tüm ölümlerin %25’ni
oluşturmaktadır. Yapılan tahmini hesaplamalar,
her yıl doğan dört erkekten ve beş kadından birisi-
nin kanser ve bu hastalığa bağlı gelişen kompli-
kasyonlardan öleceğini göstermiştir (31). Bu ne-
denlerle bilim dünyası kanser savaşında her yolu
denemektedir ve günümüzde klasik tedavi yöntem-
lerinin yanısıra, özellikle bitkisel kökenli maddele-
rin kullanıldığı alternatif tedavi yöntemleri de de-
nenmektedir (33).

Tümör hücreleri üzerinde yapılan çalışmalarda
normal hücrelerin tümör hücresine dönüşmesinde
hücre üs t  yüzeyi  g l i kopro te in le r in in
oligosakkaritlerinde değişimler meydana geldiği
saptanmıştır (31). Tümörlerin üst yüzeyindeki bu
özel yapılı glikoproteinlere bağlanabilecek bazı
maddeler sayesinde vücudun hücresel savunma
sistemlerince daha kolay tanınıp, yok edilebileceği
ileri sürülmüştür (7). Bu doğrultuda yapılan çalış-
malar sırasında bitkilerden elde edilen ve hücrele-
rin üst yüzey glikoproteinleriyle organellerindeki
şeker kalıntılarına bağlanabilen lektinlerin,
immunsistem hücrelerini  uyararak hücre sayısını
ve aktivitelerini artırdıkları saptanmıştır
(2,13,18,40). Bu etkileriyle lektinlerin kanser teda-

visinde kullanılabileceği düşünülmüş ve lektinlerin
antikarsinojen etkilerinin araştırıldığı birçok çalış-
ma yapılmıştır (11,14,26,27,28,29).

Lektinler Hakkında Genel Bilgiler

 Lektinler genellikle şekerlere spesifik olarak bağ-
lanabilen protein ya da glikoprotein yapısındaki
maddelerdir (11,35,37). Lektin kelimesi latince
kökenlidir ve seçmek anlamına gelir (11).
Lektinlerin virus, bakteri, mantar, bitki, hayvan ve
insanlarda birçok çeşidinin olduğu bildirilmiştir
(8,11). Franz (11), ilk lektinin 1888’de Stillmark
tarafından yüksek bir toksik etkiye sahip olan Ricin
adlı bir bitkiden elde edildiğini ve bu lektininin erit-
rositleri çöktürdüğünü belirtmiştir.

Endojen Lektinler

Memeli hayvanlarda  bulunan lektinlere “Endojen
lektinler” ismi verilmiştir (24). Bu lektinlerden insan
plasentasında bulunan galektin-1 (9,13,15,21) ve
sığır kalbinde bulunan da sarcolektin olarak adlan-
dırılmıştır (13,15). Endojen lektinler tümörlü (13)
ve tümörsüz (23) dokularda bulunmaktadır. Fakat
bunların görevleri henüz aydınlatılamamıştır.

Kayser ve ark. (23) yaptıkları çalışmada insan
embriyonik kalp ve karaciğerini ,  N -
asetilgalktozaminli ortamda 10-50 hafta bekletmiş-
ler ve son haftalara doğru N-asetilgalaktozaminin
organlarda galektin-1 ve sarkolektine bağlandığını
bildirmişlerdir. Godt ve Gabius (19) yaptıkları çalış-
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mada jel filtrasyonu kullanarak 100 g. plasentada
1.5 mg sarcolektin olduğunu saptadıklarını açıkla-
mışlardır.

Eksojen Lektinler

Lektinler, doğada birçok bitkide tespit edilmişlerdir.
Bu lektinler tespit edildikleri bitkilerin isimleri ile
anılmaktadırlar. Örneğin: Soya fasulyesinden elde
edilen lektine “Soya fasulyesi Aglütinin” (SBA),
buğday tohumundan elde edilen lektine “Buğday
tohumu Aglutinin” (WGA), ökse otundan elde edi-
len lektine “Ökse otu Aglütinin” (VAA) adı verilmiş-
tir (11,22,39).

Hücre yüzey ve organellerindeki şeker kalıntılarına
spesifik olarak bağlanabilme özelliğine sahip
(2,3,16) olan lektinlerin normal (1,10,34) ve kan-
serli (1,34) hücre yüzey ve organellerine bağlanma
özelliklerini inceleyen birçok çalışma yapılmıştır.
Naritat ve ark. (34) normal ve metastazik gastrik
yüzey mukozası, gastrik adenoma ile intestinal ve
diffuz tip gastrik karsinoma doku örneklerinde
lektinlerin bağlanma biçimlerini araştırdıkları çalış-
mada metastazik mukozada normal gastrik muko-
zaya göre sitoplazmada Canovalia ensiformis
Aglutinin (ConA) bağlanmasında artış, Arachis
hipogaea aglutinin (PNA), Ulex europaeus
Aglutinin (UEA-1)  ve Dolichos billorus Aglutinin
(DBA) bağlanmasında azalma saptamışlardır.
Aynı çalışmada, intestinal karsinomalarda sitoplaz-
mada ConA, PNA ve UEA-1 bağlanması gastrik
yüzey mukozasındaki gibiyken, diffuz tip
karsinomada sitoplazmada Tiriticum vulgaris
Aglutinin (WGA) ve UEA-1 bağlanmasının normal
gastrik mukozadaki gibi olduğunu bildirmişlerdir.
Yine aynı çalışmada adenomlarda, sitoplazmada
ConA ve UEA-1 bağlanması intestinal
karsinomalardaki gibiyken, lümenin yüzeyinde
ConA ve UEA-1 bağlanmasının intestinal
karsinomalardan farklı olduğunu rapor etmişlerdir.
Sıçanlarda kolon kadeh hücrelerinde endoplazmik
retikulumun lektinler ile histokimyasal
karakterizasyonunu inceleyen Elinger ve Pavelka
(10) ise yaptıkları çalışmada Helix pomatia
Aglutinin (HPA), Grrifonia simlicifolia Aglutinin
(GSA-I), Ricinus communis Aglutinin (RCA), sialik
aside spesifik Limax flavus Aglutinin (LFA) ve
UEA-I’i kullanmışlardır. Şeker bağlanma deneyleri
sonucunda endoplazmik retikulumda da lektin bağ-
lanmasının çok yoğun olduğunu ve bunun da adı
geçen bölgede yoğun laktoz kalıntısının bulunma-
sından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir.

Viscum album Aglutinin (VAA)  Hakkında Genel
Bilgiler

Ökse otundan elde edilen lektin değişik kaynaklar-
da Viscum album Aglutinin (VAA), b-galaktozit-
spesifik lektin ve mistlotea lektin-I (ML-I) olarak
farklı biçimlerde isimlendirilmiştir (11,14). Bird (6)
yaptığı çalışmada, VAA’nın eritrositleri çöktürdüğü-
nü belirtmiş ve Ökse otunda bulunan lektini lektin-I
(ML-l), lektin-ll (ML-ll) ve lektin-lll (ML-lll) olarak
ayırmış ve molekül ağırlıklarını sırasıyla 115000,
60000, 50000 dalton olarak bulmuştur. Viscum
album Aglutinin, A ve B olmak üzere iki zincirlerin-
den oluşmaktadır. Bu iki zincir birbirlerine disülfit
bağları ile bağlanmıştır. B zinciri lektinin haptoforik
kısmını oluşturmakta ve gerçek lektin olarak adlan-
dırılmaktadır. Viscum album Aglutinin’in
glikokonjugatlara bağlanan kısmı budur. A zinciri
ise toksoforik kısmı oluşturmaktadır (11,14).
Viscum album Aglutinin’in immunmodilatör dozun-
dan daha yüksek dozlarının çeşitli hücre
populasyonlarında tanımlanamayan toksik bir etki-
ye neden olduğu bildirilmiş ve bu toksik etkinin
VAA’nın b-galaktozit ve a-2,6-sialillaktozid ile son-
lanan glikokonjugatlara olan spesifikliğinden kay-
naklanabileceği ileri sürülmüştür (26). Luther ve
ark. (30) ML-I’in A ve B zincirinin amino asit kom-
pozisyonlarının farklı olduğunu, fakat her iki zinci-
rin de glikoprotein yapısında olduğunu bildirmişler
ve A zincirinin %10.1, B zincirinin ise %11.0 şeker
içerdiğini saptamışlardır.

Viscum album Aglutinin (VAA) Anti Kanserojen
Etkisi

Viscum album Aglutinin, immunmodülatör etkisi
olan bir maddedir. Bu etkisini immunsistem hücre-
lerinin sayısını ve aktivitesini artırarak göstermek-
tedir (5,25,40). Bunun yanı sıra tümörlü hücre yü-
zeyine ve organellerine bağlanmasının tümör hüc-
relerinin immun sistem hücrelerince daha kolay
ortadan kaldırılmasını sağlayacağı düşünülmekte-
dir (15,32). Viscum album Aglutinin bu özellikle-
rinden dolayı kanser tedavisinde kullanım olanağı
bulmuş  ve VAA içeren Iscador, Helikxor, Plenosol,
Vysorel gibi birçok ticari preparatın değişik ülkeler-
de kullanıldığı bildirilmiştir (30,33,17).

Viscum album Aglutinin’nin non toksik
immunmodilatör dozunun belirlenmesi amacıyla
yapılan çalışmalarda birbirinden  farklı birçok doz
önerilmiştir (4,12,36). Beuth ve ark. (4)  ML-I’in
immunmodülatör dozları olan 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 ng/
kg vücut ağırlığından en uygun olanının 1 ng/kg
vücut ağırlığına olduğunu ileri sürerken, Franz ve
ark. (12) ise  10, 100, 300 ng uygulamalarında
pozitf sonuçlar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Buna

karşılık araştırmacıların çoğu VAA’nın 1 ng/kg vü-
cut ağırlığına  dozunu non toksik immunmodilatör
doz olarak kabul etmektedirler (4,5,26,27).

Pryme ve ark (38) non-hodgkin lenfoma tümörlü
farelere ML-I’i günlük diyetlerinde 10 mg/kg vucut
ağırlığına olacak şekilde almalarını sağladıklarında
tümörün mikotik aktivitesinin %75 oranında azaldı-
ğını ileri sürmüşlerdir. Beuth ve ark. (5) ise BALB/c
farelerde sarcoma L-1 ve RAW 117 deneysel kan-
ser modellerini oluşturmuşlar ve bu farelere VAA’
yı immunmodülatör dozda subkutan (s.c.) olarak
uyguladıklarında peritoneal makrofaj sayısında,
doğal öldürücü hücre sitotoksitesinde, granüler
lenfosit sayısında, granülositlerin fagositotik aktivi-
tesinde, tümör nekrosiz faktör a‘da, interlökin-1 ve
interlökin-6 salgısında artış olduğunu bildirmişler-
dir. Hajto ve Lanzerein (20) 20 adet meme kanserli
hastada VAA’nın ticari preparatı olan Iscador’u bir
defada 0.36 mg/kg vücut ağırlığı dozunda intra
venöz (i.v.) olarak uyguladıklarında, doğal öldürü-
cü hücre sitotoksitesinde ve granüler lenfositlerin
fagositotoksik aktivitesinde artış meydana geldiğini
bildirmişlerdir. Klett ve Anderer (25) ise VAA’nın bir
başka ticari preparatı olan Heliksor‘un periferal kan
mononükleer hücrelerine 72 saat etkimesinden
sonra doğal öldürücü hücre aktivitesinde  artış
meydana getirdiğini bulmuşlardır.

Kunze ve ark. (26) idrar kesesi tümörlü sıçanlara
tedavi amacıyla, VAA’yı immunmodülatör dozda
(1ng/kg vucut ağırlığı) 6 ay boyunca  s.c. olarak
uygulamışlar ve sıçanlarda tümör gelişiminin %
29.3’ten, %27.9’a gerilediğini bildirmişlerdir. Kuttan
ve ark. (28) ise yaptıkları çalışmada Ehrlich
ascitesli Swiss albino farelere VAA’nın ticari prepa-
ratı olan Iscador’u 83 mg/kg vücut ağırlığına tek
doz intraperitonel (i.p.) olarak uyguladıklarında
tedavi grubunun yaşam süresinin tümör grubuna
göre %75.0 uzadığını saptamışlardır. Leroi (29)’de
İsviçrede Lukas kliniğine başvuran rektum, kolon,
rektum ve kolon kanserini beraber içeren hastalar
üzerinde Iscador’un etkisini araştırmıştır. Kolon
kanseri bulunan hastalara 17 ay boyunca Iscador
vermiş ve bu hastaların yaşama oranının %48.0,
Iscador ile tedavi edilmeyen hastaların yaşama
oranının %12.0 olduğunu bildirmiştir. Aynı çalış-
mada, rektum kanserli hastalarda Iscador tedavi
grubunun yaşama oranı %63.0, tedavi edilmeyen
grubun yaşama oranı ise %35.0 olarak bulunmuş-
tur. Keza, rektum ve kolon kanserinin beraber bu-
lunduğu hastalarda Iscador ile tedavi edilen gru-
bun yaşama oranının %54.0, tedavi edilmeyen
grubun yaşama oranının ise %24.0 olarak bulun-
duğu belirtilmiştir. Benzer şekilde Kuttan ve ark.
(27) tarafından yapılan bir başka çalışmada da
farelere kimyasal bir karsinojen olan 20-

metilkolantren enjeksiyonunun yanısıra 15 hafta
boyunca haftada 2 kez 1ng/kg vücut ağırlığına
Iscador verilmiş ve bu dozun tüm hayvanlarda
tümör oluşumunu engellerken etkin dozun altında-
ki 16.6x10-2, 16.6x10-3, 16.6x10-4 ng/kg vücut ağır-
lığına doz uygulamalarında sırasıyla hayvanların
%35, %50, %83’ünde sarkom geliştiği bildirilmiştir.

Tüm bu çalışmaların ışığı altında VAA ve VAA’nın
ticari preparatlarının kanser tedavisinde kullanımı-
nın umut vaadettiğini söylemek yerinde olur. Mad-
denin özellikle kanser hastalarında yaşam süresini
uzatması kanser tedavisinde pratikte preparat şe-
killerinin de kullanılmasını sağlamıştır. VAA’nın
değişik kanser tiplerinde ve safhalarında  daha
fazla denenmesi bu maddenin kanser tedavisi için-
de daha kesin bir yer almasını sağlayabilecektir.
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mada jel filtrasyonu kullanarak 100 g. plasentada
1.5 mg sarcolektin olduğunu saptadıklarını açıkla-
mışlardır.

Eksojen Lektinler

Lektinler, doğada birçok bitkide tespit edilmişlerdir.
Bu lektinler tespit edildikleri bitkilerin isimleri ile
anılmaktadırlar. Örneğin: Soya fasulyesinden elde
edilen lektine “Soya fasulyesi Aglütinin” (SBA),
buğday tohumundan elde edilen lektine “Buğday
tohumu Aglutinin” (WGA), ökse otundan elde edi-
len lektine “Ökse otu Aglütinin” (VAA) adı verilmiş-
tir (11,22,39).

Hücre yüzey ve organellerindeki şeker kalıntılarına
spesifik olarak bağlanabilme özelliğine sahip
(2,3,16) olan lektinlerin normal (1,10,34) ve kan-
serli (1,34) hücre yüzey ve organellerine bağlanma
özelliklerini inceleyen birçok çalışma yapılmıştır.
Naritat ve ark. (34) normal ve metastazik gastrik
yüzey mukozası, gastrik adenoma ile intestinal ve
diffuz tip gastrik karsinoma doku örneklerinde
lektinlerin bağlanma biçimlerini araştırdıkları çalış-
mada metastazik mukozada normal gastrik muko-
zaya göre sitoplazmada Canovalia ensiformis
Aglutinin (ConA) bağlanmasında artış, Arachis
hipogaea aglutinin (PNA), Ulex europaeus
Aglutinin (UEA-1)  ve Dolichos billorus Aglutinin
(DBA) bağlanmasında azalma saptamışlardır.
Aynı çalışmada, intestinal karsinomalarda sitoplaz-
mada ConA, PNA ve UEA-1 bağlanması gastrik
yüzey mukozasındaki gibiyken, diffuz tip
karsinomada sitoplazmada Tiriticum vulgaris
Aglutinin (WGA) ve UEA-1 bağlanmasının normal
gastrik mukozadaki gibi olduğunu bildirmişlerdir.
Yine aynı çalışmada adenomlarda, sitoplazmada
ConA ve UEA-1 bağlanması intestinal
karsinomalardaki gibiyken, lümenin yüzeyinde
ConA ve UEA-1 bağlanmasının intestinal
karsinomalardan farklı olduğunu rapor etmişlerdir.
Sıçanlarda kolon kadeh hücrelerinde endoplazmik
retikulumun lektinler ile histokimyasal
karakterizasyonunu inceleyen Elinger ve Pavelka
(10) ise yaptıkları çalışmada Helix pomatia
Aglutinin (HPA), Grrifonia simlicifolia Aglutinin
(GSA-I), Ricinus communis Aglutinin (RCA), sialik
aside spesifik Limax flavus Aglutinin (LFA) ve
UEA-I’i kullanmışlardır. Şeker bağlanma deneyleri
sonucunda endoplazmik retikulumda da lektin bağ-
lanmasının çok yoğun olduğunu ve bunun da adı
geçen bölgede yoğun laktoz kalıntısının bulunma-
sından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir.

Viscum album Aglutinin (VAA)  Hakkında Genel
Bilgiler

Ökse otundan elde edilen lektin değişik kaynaklar-
da Viscum album Aglutinin (VAA), b-galaktozit-
spesifik lektin ve mistlotea lektin-I (ML-I) olarak
farklı biçimlerde isimlendirilmiştir (11,14). Bird (6)
yaptığı çalışmada, VAA’nın eritrositleri çöktürdüğü-
nü belirtmiş ve Ökse otunda bulunan lektini lektin-I
(ML-l), lektin-ll (ML-ll) ve lektin-lll (ML-lll) olarak
ayırmış ve molekül ağırlıklarını sırasıyla 115000,
60000, 50000 dalton olarak bulmuştur. Viscum
album Aglutinin, A ve B olmak üzere iki zincirlerin-
den oluşmaktadır. Bu iki zincir birbirlerine disülfit
bağları ile bağlanmıştır. B zinciri lektinin haptoforik
kısmını oluşturmakta ve gerçek lektin olarak adlan-
dırılmaktadır. Viscum album Aglutinin’in
glikokonjugatlara bağlanan kısmı budur. A zinciri
ise toksoforik kısmı oluşturmaktadır (11,14).
Viscum album Aglutinin’in immunmodilatör dozun-
dan daha yüksek dozlarının çeşitli hücre
populasyonlarında tanımlanamayan toksik bir etki-
ye neden olduğu bildirilmiş ve bu toksik etkinin
VAA’nın b-galaktozit ve a-2,6-sialillaktozid ile son-
lanan glikokonjugatlara olan spesifikliğinden kay-
naklanabileceği ileri sürülmüştür (26). Luther ve
ark. (30) ML-I’in A ve B zincirinin amino asit kom-
pozisyonlarının farklı olduğunu, fakat her iki zinci-
rin de glikoprotein yapısında olduğunu bildirmişler
ve A zincirinin %10.1, B zincirinin ise %11.0 şeker
içerdiğini saptamışlardır.

Viscum album Aglutinin (VAA) Anti Kanserojen
Etkisi

Viscum album Aglutinin, immunmodülatör etkisi
olan bir maddedir. Bu etkisini immunsistem hücre-
lerinin sayısını ve aktivitesini artırarak göstermek-
tedir (5,25,40). Bunun yanı sıra tümörlü hücre yü-
zeyine ve organellerine bağlanmasının tümör hüc-
relerinin immun sistem hücrelerince daha kolay
ortadan kaldırılmasını sağlayacağı düşünülmekte-
dir (15,32). Viscum album Aglutinin bu özellikle-
rinden dolayı kanser tedavisinde kullanım olanağı
bulmuş  ve VAA içeren Iscador, Helikxor, Plenosol,
Vysorel gibi birçok ticari preparatın değişik ülkeler-
de kullanıldığı bildirilmiştir (30,33,17).

Viscum album Aglutinin’nin non toksik
immunmodilatör dozunun belirlenmesi amacıyla
yapılan çalışmalarda birbirinden  farklı birçok doz
önerilmiştir (4,12,36). Beuth ve ark. (4)  ML-I’in
immunmodülatör dozları olan 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 ng/
kg vücut ağırlığından en uygun olanının 1 ng/kg
vücut ağırlığına olduğunu ileri sürerken, Franz ve
ark. (12) ise  10, 100, 300 ng uygulamalarında
pozitf sonuçlar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Buna

karşılık araştırmacıların çoğu VAA’nın 1 ng/kg vü-
cut ağırlığına  dozunu non toksik immunmodilatör
doz olarak kabul etmektedirler (4,5,26,27).

Pryme ve ark (38) non-hodgkin lenfoma tümörlü
farelere ML-I’i günlük diyetlerinde 10 mg/kg vucut
ağırlığına olacak şekilde almalarını sağladıklarında
tümörün mikotik aktivitesinin %75 oranında azaldı-
ğını ileri sürmüşlerdir. Beuth ve ark. (5) ise BALB/c
farelerde sarcoma L-1 ve RAW 117 deneysel kan-
ser modellerini oluşturmuşlar ve bu farelere VAA’
yı immunmodülatör dozda subkutan (s.c.) olarak
uyguladıklarında peritoneal makrofaj sayısında,
doğal öldürücü hücre sitotoksitesinde, granüler
lenfosit sayısında, granülositlerin fagositotik aktivi-
tesinde, tümör nekrosiz faktör a‘da, interlökin-1 ve
interlökin-6 salgısında artış olduğunu bildirmişler-
dir. Hajto ve Lanzerein (20) 20 adet meme kanserli
hastada VAA’nın ticari preparatı olan Iscador’u bir
defada 0.36 mg/kg vücut ağırlığı dozunda intra
venöz (i.v.) olarak uyguladıklarında, doğal öldürü-
cü hücre sitotoksitesinde ve granüler lenfositlerin
fagositotoksik aktivitesinde artış meydana geldiğini
bildirmişlerdir. Klett ve Anderer (25) ise VAA’nın bir
başka ticari preparatı olan Heliksor‘un periferal kan
mononükleer hücrelerine 72 saat etkimesinden
sonra doğal öldürücü hücre aktivitesinde  artış
meydana getirdiğini bulmuşlardır.

Kunze ve ark. (26) idrar kesesi tümörlü sıçanlara
tedavi amacıyla, VAA’yı immunmodülatör dozda
(1ng/kg vucut ağırlığı) 6 ay boyunca  s.c. olarak
uygulamışlar ve sıçanlarda tümör gelişiminin %
29.3’ten, %27.9’a gerilediğini bildirmişlerdir. Kuttan
ve ark. (28) ise yaptıkları çalışmada Ehrlich
ascitesli Swiss albino farelere VAA’nın ticari prepa-
ratı olan Iscador’u 83 mg/kg vücut ağırlığına tek
doz intraperitonel (i.p.) olarak uyguladıklarında
tedavi grubunun yaşam süresinin tümör grubuna
göre %75.0 uzadığını saptamışlardır. Leroi (29)’de
İsviçrede Lukas kliniğine başvuran rektum, kolon,
rektum ve kolon kanserini beraber içeren hastalar
üzerinde Iscador’un etkisini araştırmıştır. Kolon
kanseri bulunan hastalara 17 ay boyunca Iscador
vermiş ve bu hastaların yaşama oranının %48.0,
Iscador ile tedavi edilmeyen hastaların yaşama
oranının %12.0 olduğunu bildirmiştir. Aynı çalış-
mada, rektum kanserli hastalarda Iscador tedavi
grubunun yaşama oranı %63.0, tedavi edilmeyen
grubun yaşama oranı ise %35.0 olarak bulunmuş-
tur. Keza, rektum ve kolon kanserinin beraber bu-
lunduğu hastalarda Iscador ile tedavi edilen gru-
bun yaşama oranının %54.0, tedavi edilmeyen
grubun yaşama oranının ise %24.0 olarak bulun-
duğu belirtilmiştir. Benzer şekilde Kuttan ve ark.
(27) tarafından yapılan bir başka çalışmada da
farelere kimyasal bir karsinojen olan 20-

metilkolantren enjeksiyonunun yanısıra 15 hafta
boyunca haftada 2 kez 1ng/kg vücut ağırlığına
Iscador verilmiş ve bu dozun tüm hayvanlarda
tümör oluşumunu engellerken etkin dozun altında-
ki 16.6x10-2, 16.6x10-3, 16.6x10-4 ng/kg vücut ağır-
lığına doz uygulamalarında sırasıyla hayvanların
%35, %50, %83’ünde sarkom geliştiği bildirilmiştir.

Tüm bu çalışmaların ışığı altında VAA ve VAA’nın
ticari preparatlarının kanser tedavisinde kullanımı-
nın umut vaadettiğini söylemek yerinde olur. Mad-
denin özellikle kanser hastalarında yaşam süresini
uzatması kanser tedavisinde pratikte preparat şe-
killerinin de kullanılmasını sağlamıştır. VAA’nın
değişik kanser tiplerinde ve safhalarında  daha
fazla denenmesi bu maddenin kanser tedavisi için-
de daha kesin bir yer almasını sağlayabilecektir.
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