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Crohn Hastalığının Tedavisi ve Önlenmesi için Modern
Aşı ve MAP Testi
Mevcut durumun umutsuzluğu üzerine düşünün:  İnsan barsağının kronik inflamasyonu olan Crohn hastalığı, dünya
çapında, özellikle de çocuklarda artış gösteriyor. Hastalığın sebebi bilinmiyor ve hastalığı tamamen sonlandıracak bir kür
yok. Tedavi inflamasyonun baskılanmasını denemekten oluşuyor; ancak bu, uzun vadede nâdiren başarı sağlıyor. Mevcut
tedavilerin yan etkileri oldukça yaygın ve ağır ameliyatlar hastalar için çoğunlukla kaçınılmaz. Hastalık yaşamın tüm zevk
alınabilir yanlarını etkiliyor ve tüm aileye darbe vuruyor. Eğer gidişat böyle devam ederse, binlerce kişi daha Crohn
hastalığının pençesine düşmeye devam edecek.
Crohn hastalığına Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP)’in neden olduğuna yönelik güçlü bulgular var.
MAP, Tüberküloz ile uzaktan akraba olan bir bakteridir. Bu bakteri toprakta yaşayabilir ve antibiyotiklerin çoğuna dirençlidir.
Bu bakterinin primatlar da dahil olmak üzere birçok hayvanın barsağında kronik inflamasyona sebep olduğu kanıtlanmıştır
ve MAP’in insanlar için zararsız olduğuna dair hiçbir bilimsel ya da tıbbî kanıt yoktur. İnsan nüfusu, besin zinciri ve çevresel
bulaşım ile MAP’e maruz kalmaktadır. Örneğin Birleşik Devletler verisi, süt elde edilen hayvan sürülerinin %91’inin enfekte
olduklarını belirtmektedir. MAP’in insanlarda saptanması çok zor; lâkin var olan testler doğru yapıldıklarında Crohn
hastalarının çoğunun enfekte olduğu bulunuyor. MAP’in insanlarda da tıpkı birçok hayvanda olduğu gibi kronik barsak
inflamasyonuna sebep olması baskın bir olasılıktır. MAP’e karşı aktif olan az sayıdaki antibiyotikler bazı kişilere yardım
edebiliyor olsalar da, MAP enfeksiyonu ve Crohn hastalığı için çok daha iyi tedavilere ve insanlarda, hayvanlarda bulunan
MAP için çok daha iyi klinik testlere acilen ihtiyaç vardır. 
Biz Modern bir anti-MAP Aşısı yarattık. Yapımı 10 yıl aldı ve 850.000£ ücrete mal oldu; ki bu paranın çoğunluğu Crohn
hastaları ve hastaların aileleri tarafından bağışlandı, bu bağışlar olmasaydı bu aşı da var olamazdı. Modern aşılar kronik
enfeksiyonel hastalıkların tedavilerinde ve önlenmelerinde kullanılabilirler. Bunu, vücutta devriye gezen ve enfekte olmuş
hücreleri elimine eden eğitilmiş anti-MAP bağışıklık hücrelerinin üretimini uyararak yaparlar. Fare ve sığırlar üzerinde
yapılan kapsamlı çalışmalarda, hayvanlara 2 kere yapılan aşı, anti-MAP bağışıklık hücreleri için güçlü, güvenli ve uzun
süreli bir uyarıcı (stimulant) olduğunu ciddi yan etkiler göstermeden kanıtladı. Aşı, MAP enfeksiyonuna karşı son derece
etkilidir. Aşı aynı şeyi Crohn hastalarına da yapmak için mükemmel bir olanağa sahiptir.
Crohn MAP Aşısının üretilmesine ve klinik deneye sokulmasına ihtiyacımız var. Bu, yardımsever bağışlardan ziyade
yatırım ile finanse edilecek. Yatırım yapmak ile ilgileniyorsanız, daha fazla bilgi edinmek için lütfen
info@crohnsmapvaccine.com adresine e-posta gönderiniz.
İnsanlarda MAP enfeksiyonunu teşhis edebilmek için ayrıca yeni ve basit bir akıllı teste ihtiyacımız var. MAP, insan
hastalığına neden olan diğer pek çok bakteri gibi değildir. Laboratuvarda üzerine çalışılması çok zordur. Bunun sebepleri,
insan dokusundaki MAP’in mikroskop altında görülememesi ve MAP’in laboratuvar ortamında güvenilir bir biçimde
üretilememesidir. MAP bağışıklık sistemi tarafından tanınırlığını minimize eder ve hücrelerin içinde saklanır, çok küçüktür
ve çetindir. Son 5 yıl içinde King’s College London’da yeni bir tanılayıcı (diagnostic) MAP testi yarattım. Bu, bir kez daha
Crohn hastaları ve hastaların aileleri tarafından yapılan bağışlarla mümkün oldu. Bu yeni test aşının Klinik Deneylerinin
hayatî bir parçasıdır; çünkü bu test kimin tedavi edilmesi gerektiğini ve aşının ne kadar iyi çalışacağını gösterebilecektir.
Yeni MAP testi ile biz şimdiden, hem de ilk defa, Crohn hastalığı dokularında MAP’i görebiliyor ve onu basit kan tahlilleri
ile ölçebiliyoruz. Yeni testin bir yıllık çalışmaya daha ihtiyacı var. Testin laboratuvar çalışmasının tamamlanması
için 80.000£ ücrete, Klinikte denenmesi için 300.000£ ücrete gereksinim var.

Anti-MAP aşı tedavisi ile tanısal testi, Crohn hastalığı problemini ardına kadar açımlayarak
çözebilir.
Siz, aileniz, arkadaşlarınız ve tanıdıklarınız yardım edebilirler mi? Lütfen insanları haberdar edin ve bağış yapın:

ÇEK: ‘King’s College London’ a ödenebilir olan başlıca para birimleri ile çekin arkasına MEN3936 (Crohn hastalığı kodu)•
yazarak gönderilebilir.(Birleşik Krallık vergi mükellefleri, doldurulmuş bir hibe formu
ile birlikte göndermelidirler.) Lütfen sayfanın başındaki adrese postalayınız.
İNTERNETTEN: Just Giving ile: http://www.justgiving.com/CrohnsMAPVaccine-•
MEN3936
DOĞRUDAN MEVDUAT ya da KREDİ KARTI: +44 (0)20 7848 4701 ya da•
giving@kcl.ac.uk ile irtibâta geçin ve Crohn hastalığı ödenek referans numarasını
kullanın: MEN3936
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