Kansere ve Şeker Körlüğüne Karşı Çay
Çayın hayvanlarda akciğer ve yemek borusu kanseri de dahil çeşitli kanser türlerinin gelişmesini
ketlediği İsveçli araştırmacılarca ortaya kondu. Aynı araştırmacılara göre çay, özellikle de (Çin’de ve
öteki Uzak Doğu ülkelerinde yaygın olarak tüketilen) yeşil çayla düşük kanser olgusu arasında bir ilinti
bulunuyor. Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü araştırmacılarından Yihai Cao ve Renhai Cao, yeşil
çayın, tümörlerin büyümesi ve metastas için gerekli damar oluşumu sürecini ketleyip ketlemediğini
araştırmışlar. İngiliz bilim dergisi Nature’da yayımlanan gözlem sonuçları, yeşil çay ve etkin
maddelerinden olan epigallokatekin-3- gallate’in (EGCG), hayvanlarda yeni damar oluşmasını göze
çarpacak ölçüde azalttığı. Buluş, çay içmenin damar oluşumu gerektiren, örneğin kanser ve şekere bağlı
körlük gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yararlı olabileceğini gösteriyor.
EGCG’nin, bazı tümörlerce komşu sağlıklı hücreleri istila etmek için kullandıkları rokinaz adlı enzimi
ketlediği, daha önce gözlemlenmişti. Ancak bunun için gerekli EGCG düzeylerinin, çay içmekle
erişilemeyecek kadar yüksek olduğu anlaşılıyor. Oysa neredeyse tüm kanser türlerinin yeni damar
oluşumuna bağlı olduğu düşünülünce, bu süreci engellemenin daha akılcı bir strateji olduğu anlaşılıyor.
Karolinska Enstitüsü araştırmacıları, varsayımlarını sınamak için yeşil çayın damar içi astar
(endotelyel) hücrelerin çoğalmasını önleyip önlemediğini araştırmışlar. Bunun için fibroblast büyüme
faktörü FGF-2 ile uyarılmış sığır kılcal damarlarında çayın etkisini izlemişler. Görülmüş ki, EGCG
maddesi, damar içi astar hücrelerinin gelişmesini, dozajla orantılı olarak ketliyor. Ancak etkilenen
yalnızca endotelyel hücreler. Fare fibrosarkoma, fare fibroblast hücreleriyle sıçanlardaki düz kas
hücreleri, uygulanan dozlardaki EGCG yüklenmesine duyarsız kalmışlar.

Solda, su verilen bir fare korneasının VEGF implantından 5 gün sonraki görüntüsü.
Sağdaysa yeşl çay verilen fare korneasının aynı süre sonundaki görüntüsü
Araştırmacılar, çayın damar oluşumunu ketlediğini kanıtlamak için farelerle de deney yürütmüşler. Bir
grup fareye içecek olarak yalnızca yeşil çay karıştırılmış su verip bunun gözlerindeki damar endotelyel
büyüme faktörü aşılanmış kornea tabakasındaki etkisini gözlemişler. Farelere verilen içecekteki çay
oranı yalnızca yüzde 1,25. Bu da insanların günde içtiği üç fincan çaya karşılık geliyor. Sonunda, katıksız
su verilen kontrol farelerinin göz kornea tabakaları hızla damarlanırken, çay tiryakisi olan farelerde
damar oluşumunun belirgin biçimde frenlendiği görülmüş.
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