Ýnsan Genom Projesi: Umut mu, Kabus mu?
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James Watson ve Francis Crick 1953 yýlýnda DNA'nýn çift sarmal
yapýsýný ortaya çýkardýklarýnda yaþamýn sýrrýný keþfettiklerini ileri
sürmüþlerdi. DNA'nýn yapýsal ve iþlevsel özelliklerine dayanan ve
resmi olarak 1990 yýlýnda baþlatýlan Genom Projesi, yüzyýlýmýzýn en
büyük araþtýrmalarýndan biri ve sonuçlarý 2003 yýlýnda açýklanacak
olan bu proje tamamlandýðýnda insan DNA'sýndaki genlerin sayýsý,
yerleri, düzenleri ve iþlevleri konusunda ayrýntýlý bilgiler içeren bir
kaynak hazýrlanmýþ olacak.

Ýnsan genom projesinin amaçlarý
Ýnsanýn da içinde bulunduðu ökaryot
canlýlarda genetik bilgiyi taþýyan, aktaran
DNA molekülü olaðanüstü bir paketlenme
sistemiyle kromozomlarý oluþturmaktadýr. DNA
molekülünde bulunan genler, kalýtsal
bilgilerimizin depolandýðý birimlerdir. Bir insan
hücresinde 46 kromozomun içine paketlenmiþ 3
milyar baz çifti içeren yaklaþýk 2 metre
uzunluðunda DNA bulunur. Bütün genetik bilgiyi
içeren kromozom setinin tamamýna genom
denir. Genomdaki bilgiler canlýyý diðer türlerden
ve kendi türündeki diðer canlýlardan ayýran boy,
göz rengi gibi özelliklerinden baþka hastalýklara
direnç ya da bazý hastalýklara yakalanmada
kalýtsal risk gibi özellikleri de belirler.
Bu projede ilk amaç, günümüzde tedavisi
olmayan 3.000 den fazla genetik hastalýða
yatkýnlýðý belirlemek, ilgili genlerin yerlerini,
yapýlarýný aydýnlatarak taný ve tedaviyi olanaklý
kýlmak, gereken genetik düzeltmeleri yapmaktý.
Proje ile bazý kanser türleri, hemofili, multiple
skleroz, kistik fibrozis, Huntington hastalýðý,
Crohn hastalýðý, tip I diabet, skleroderma, lupus,
pernisiyöz anemi, tiroidit, Graves hastalýðý gibi
birçok hastalýðýn taný ve tedavisi ve ilaçlarýn
geliþtirilmesi mümkün olacaktýr.
Ýnsan saðlýðý dýþýnda, elde edilecek bilgiler,
biyoarkeoloji, antropoloji, insan göçleri ve evrim
süreci ile ilgili verilere ulaþmada, bunlarý
deðerlendirmede kullanýlacaktýr. Ayrýca tarým,
hayvancýlýkta verimin arttýrýlmasý, çeþitli
hastalýklara, olumsuz çevre koþullarýna dirençli
türlerin geliþtirilmesi mümkün olabilecektir. Ýnsan
Genom Projesi’nin (HUGO) saðladýðý olanaklarla
mikroorganizmalarý daha iyi tanýyacaðýmýz için
hem insanda hastalýk yapan özelliklerinin
saptanmasý kolaylaþacak, hem de bu bilgiler
endüstride enerji üretiminde, zehirli atýklarýn
azaltýlmasýnda, yenilenebilir kaynaklarýn
geliþtirilmesinde kullanýlacaktýr.

Ýnsanlarýn dýþ görünüþlerindeki farklýlýklara
karþýn DNA yapýmýzýn %99,8'i ortaktýr. DNA
üzerindeki kiþiden kiþiye farklýlýklar gösteren tüm
bölgelerin tanýmlanmasý, babalýk davalarý ve adli
týp uygulamalarýnda temel kriter olacaktýr.
Genom projesi ve olasý tehlikeler
Daha saðlýklý, daha kaliteli uzun bir yaþam
için kullanýlmasý gereken bilgi ve tekniðin hýzý ve
ulaþtýðý güç karþýsýnda bazen kaygý duymaktayýz.
Genom projesinin ileriye dönük bilimsel, sosyal,
ahlaki yansýmalarý insanoðlu için bir umut mu
yoksa kabus mu olacak? Kalýtsal yapýmýzýn
çözümlenmesini kendi ölüm fermanýmýzý okumak
olarak deðerlendirenler de var. Kalýtsal bir
hastalýðýn genini taþýdýðý belirlenen bir kiþinin
bunu önceden bilmesinin, kiþinin yaþamýný, yakýn
çevresiyle iliþkilerini nasýl etkileyeceðini
kestiremiyoruz. Kiþi "ileride yakalanacaðý"
hastalýk nedeniyle umutsuzluða kapýlýp intiharý
düþünebilir. Umutsuz hastalara gen tedavisini
kesin tedavi olarak sunan, bundan maddi kazanç
saðlayanlar da olabilir.
Birden çok genin etkisiyle oluþan hastalýklarýn
gelecekte ortaya çýkýp çýkmayacaklarýný önceden
bilmek olanaklý deðil. Bir hastalýða neden olan
geni taþýyan herkeste hastalýk ortaya
çýkmayabilir, hastalýðýn ortaya çýkmasýnda
genlerin dýþýnda etkili olan çevre, yaþam koþullarý
gibi etkenler de vardýr. Örneðin kalýn barsak
kanserine yol açan gen mutasyonlarý bilinmekle
birlikte bu mutant genleri taþýyan kiþilerin yalnýz
%10’u hasta olmaktadýr.
Ýþverenler, sigortacýlar gen taramasý
sonuçlarýný isteyip bu sonuçlarý adeta bir hastalýk
dedektörü gibi kullanabilirler. 1970'li yýllarda
ABD'deki saðlýk þirketlerinin çoðu, zencilerde
Akdeniz Anemisi testini zorunlu koþuyorlardý. Bu
testi yaptýrmayan ya da test sonucu pozitif
olanlar sigortalanmýyordu. Sigortacýlýkta bu tür
ayrýmcýlýklar yasak olmasýna karþýn sigorta
þirketlerinin umutsuz hastalarý
sigortalamayacaklarýný ya da anormal derecede
yüksek primler isteyeceklerini söylemek
kötümser bir bakýþ olarak deðerlendirilmemelidir.
Ýþverenler de potansiyel hastalarý iþe
almayacaklardýr. Böylece iþe alma koþullarý
arasýna "iþ verimini azaltacak derecede uzun
süreli tedavi gerektiren bir kalýtsal hastalýðý
olmamasý" gibi bir kriter eklenecektir.
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Hastalýklara yatkýnlýk taramasý, gen
tedavisinin çok pahalý olmasý bunlarý zengin
ülkelerin, zengin insanlarýn yararlanabildiði
hizmetler haline getirecektir. Yoksul insanlar
adeta bir kobay gibi kullanýlarak istenilen bazý
özellikler kazandýrýlmýþ güçler oluþturulacak,
hakim güçlerce çýkarlarý doðrultusunda
kullanýlabileceklerdir.
Genetik verilerin ekonomik kazanç kaynaðý
olmasý olasýlýðý yüksektir. Hatta bu bir olasýlýk
olmaktan çýkmýþ, bir kazanç kaynaðý olmasý için
projeler geliþtirilmiþtir. Bunun ilk uygulamasý 200
araþtýrýcý tarafýndan internette açýlan bir bahis
sitesidir. Bir dolar ödeyerek bu bahise katýlanlar
arasýnda gen sayýmýzý tam olarak bilen kiþi
havuzda toplanan parayý kazanacaktýr!
Genom Projesi çalýþmalarýna katýlan
hükümetlerin dýþýnda çeþitli kuruluþlar ve özel
þirketler büyük bir rekabet ortamý
oluþturmuþlardýr. Bu þirketlerin baþýnda ABD'deki
bir biyoteknoloji þirketi olan Celera Genomics
gelmektedir. Hayranlýk uyandýracak ölçüde yeni,
geliþmiþ teknoloji kullanan bu þirket bazý özel
genlerin patent hakkýný istemektedir. Celera'nýn
elde ettiði verileri saklayacaðýndan, özel genleri
patentleyeceðinden korkan kamu kuruluþlarý
araþtýrýcýlara verilen maddi desteði arttýrmýþlar,
çalýþma süreleri de iki katýna çýkarmýþlardýr.
Genlerden kazanç saðlama giriþimleri giderek
artmaktadýr. Son olarak ABD'de bir aile
çocuklarýnda ortaya çýkan, ender görülen bir
hastalýða neden olan genin patentini almak için
mahkemeye baþvurmuþtur. Genin patentini
almak, o genle ilgili her türlü giriþime izin
hakkýný ve bunun karþýlýðýnda maddi kazaç
saðlamayý olanaklý kýlmaktadýr.
Yüksek IQ ile baðlantýsý saptanan ve 4.
kromozom üzerindeki yeri belirlenen gen özel
genlerden birisidir. Zeka geriliði tedavisi için bir
umut olarak görülen bu gen bazý insanlarý daha
zeki yapýp daha az zeki olanlara karþý üstünlük
kurmak için kullanýlabilir. Üstün zekalý nesil
yaratmak için çeþitli düþüncelere, uygulamalara
zaten rastlanmaktadýr. Örneðin ABD'deki bazý
sperm bankalarý zeka ve çeþitli yetenekler
yönünden üstün olduðu düþünülen erkeklerin
spermlerini toplamakta, bunlarý yine üstün zekalý
kadýnlar için saklamaktadýrlar.
Bu uygulamalarý genom projesinin beklenen
en olumsuz sonuçlarýndan biri olan öjeni
(eugenics) kavramý içinde deðerlendirmek
olanaklýdýr. Ýnsanlarý bazý genetik özelliklerine
göre ayýrarak toplumu ýslah etme anlayýþý, bir
baþka tanýmla üstün ýrk kurma saplantýsý 20.
yüzyýlda milyonlarca insanýn ölümü ile
sonuçlanmýþtýr. Ýnsan genomuyla ilgili bilgilerin

yine insan türünü iyileþtirme gerekçesiyle
kullanýlabileceði düþüncesi ciddi bir endiþe
kaynaðý olmuþtur. Bu düþüncenin egemen olmasý
durumunda "normal-anormal" ve "hastalýk-saðlýk"
kavramlarý genetik bilgilere sahip güçlerin
anlayýþý doðrultusunda, onlarýn deðer yargýlarýna
göre yeniden tanýmlanabilecektir.
Nazi Almanya'sýnda ki gibi eþcinseller, zihinsel
engelliler ýrk temizliðini bozduklarý için imha
edilmesi gereken anormaller olarak
deðerlendirilebileceklerdir. Çevre faktörü
tamamen gözardý edilerek alkolizm, madde
baðýmlýlýðý, saldýrganlýk, suça yatkýnlýk gibi
toplumsal sorunlar genetik düzenleme adý
altýnda toplanacak uygulamalarla
çözümlenecektir. Hatta embriyodaki
hastalýklarýn, bozukluklarýn saptanmasý ya da
tedavisi amacýyla kullanýlan amniyosentez,
cinsiyetin önceden planlanmasý gibi bir amaçla
erkek egemen kültürlerde kullanýlabilir.
Araþtýrmacýlarýn bir kýsmý bu kötüye kullaným
riskinden o kadar endiþe duymaktadýrlar ki,
radyasyona dayanýklý Deinococcus radiodurans
bakterisinin ya da menenjit etkeni Neisseria
menengiditis'in genomunun bütünüyle
çözümlenmesinden, bunlarýn biyolojik, kimyasal
savaþ silahý olarak kullanýlabileceði düþüncesiyle
rahatsýz olduklarýný belirtmektedirler. Tüm bu
yaklaþýmlar aþýrý kötümserlik olarak
nitelendirilebilir. Güç, maddi çýkar uðruna
insanlarýn neler yapabileceðini insanlýk tarihi
göstermektedir.
Genom projesi ve Türkiye
Ýnsan genom projesi ile baðlantýlý olarak etik,
hukuksal, sosyal sorunlarýn üstesinden
gelebilmek için gereken düzenlemeleri yapmak
üzere dünyanýn en önemli biyoetik programý
olan Etik Hukuksal ve Sosyal Konular (ELSI)
çalýþmalarýný sürdürmektedir.
Türkiye'de genom projesi çalýþmalarýný
yürütecek akademisyenlerin, hukukçularýn,
eðitimcilerin, psikologlarýn, sosyologlarýn
katýlacaðý bir çalýþma kurulu oluþturulduktan
sonra yapýlmasý gerekenler: Ulusal düzeyde
genom projesini planlamak, çalýþmalarý koordine
etmek, uluslararasý çalýþmalara katkýda
bulunmak, bilgi paylaþýmýný saðlamak, genetik
bilgilerin gizliliði, ticari amaçlý kullanýmý, birey
haklarý ile ilgili yasal, etik, düzenlemeleri
planlamak, ilgili kurumlara önerileri iletmek.
Türkiye bu çalýþmalarda ve sonuçlarýnda söz
sahibi olmak, elde edilen bilgilerden haberdar
olmak, yalnýzca gereken bilgilerin verildiði bir
ülke konumunda olmamak ve olasý çeþitli
genetik uygulamalarýn muhatabý olmamak için
bu çalýþmalarý en kýsa zamanda baþlatmalýdýr.
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