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Türkiye’de intihar oranlar› son y›llarda büyük
bir art›fl göstermektedir. Bu art›fl bizi intihar üze-
rinde bir çal›flma yapmaya yönlendirdi. Türkiye’de
intihar›n nedenlerinden biri olarak kabul edilen
genetik faktörler üzerine yap›lm›fl kapsaml› bir
çal›flma yok. Yurt d›fl›nda yap›lan çal›flmalar ise
genelde serotonerjik sistem bozukluklar› ile ilgili.

Bizim incelemeyi planlad›¤›m›z gen özellikle
son y›llarda intihar e¤ilimi ve psikiyatrik rahats›z-
l›klar ile ilgisi sorgulanan WFS1 geni. WFS1 geni
8 exondan oluflan ve kromozom 4’ün k›sa kolun-
da bulunan bir gen (tam lokalizasyonu 4p16.3).
Bu genin homozigot mutasyonlar› DIDMOAD diye
de bilinen Wolfram sendromuna yol aç›yor. Bu
hastalarda çeflitli psikiyatrik rahats›zl›klar ve inti-
har e¤ilimi de s›k görülüyor. Tafl›y›c›lar›n da psi-
kiyatrik hastal›klara yakalanma ve intihar etme
risklerinin normal popülasyona göre 26 kat artt›-
¤› belirlenmifl. Yap›lan çal›flmalarda bulunan bir-
kaç mutasyonun (A559T ve H611R gibi) psikiyat-
rik rahats›zl›klar ve intihar e¤ilimi ile ilgili olabi-
lece¤i düflünülüyor. 

Biz de projemizi intihar vakalar›ndan doku ör-
ne¤i al›p; WFS1 geninde mutasyon analizi yap-
mak, bu vakalar›n yak›nlar›na vakalarla ilgili sos-
yoekonomik düzey anketi uygulamak ve buldu¤u-
muz verileri psikiyatrik bozukluklar› olmad›¤› öl-
çeklerle saptanacak kiflilerden oluflan kontrol gru-
bunun verileri ile karfl›laflt›rmak üzerine kurduk.

Gelelim geçen aydan beri yapt›klar›m›za ve
duyurular›m›za:

Adli T›p Kurumu Ankara Grup Baflkanl›¤›’na
giderek yetkililere projemizin uygulanabilirli¤ini
dan›flt›k. Gerekli izinleri ald›ktan sonra projenin
gerçekleflebilece¤ini, Adli T›p Kurumunun bu tip
projelere destek verdi¤ini söylediler. Yaln›z öneri
formunu doldurup baflvururken hangi ilde kimle-
rin çal›flaca¤›n› da kesin olarak bildirmemiz ge-
rekti¤ini söylediler.

Projemizin genetik analiz aya¤›n› yürütmek
henüz moleküler biyoloji ve genetik bölümünden
projeye kat›lan bir arkadafl›m›z olmad›¤› için zor
oluyor. Bunun için Hacettepe Üniversitesi T›p Fa-

kültesi Pediatrik Hematoloji Anabilim Dal› ö¤re-
tim üyesi Doç. Dr. Nurten Akarsu ile görüflüyoruz.
Bu konuda çal›flmalar›m›z devam ediyor fakat bu
konuyla ilgilenecek moleküler biyoloji ve genetik
bölümü ö¤rencilerinin yard›m›na ihtiyac›m›z var.

Psikiyatri ile ilgili sorular›m›z› dan›flmak için,
intihar konusunda Türkiye’de önemli çal›flmalar›
bulunan Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Psiki-
yatri Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Doç. Dr. Halise
Devrimci Özgüven ile görüflüyoruz.

Geçen ayki yaz›m›zdan sonra Çukurova Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümün-
den ve Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden arka-
dafllar›m›z bizimle iletiflime geçtiler. Teflekkür edi-
yoruz ve ilgilerinin devaml› olmas›n› diliyoruz.

28-30 Nisan 2006 tarihlerinde GATA’da dü-
zenlenecek olan 7. Genel T›p Ö¤renci Kongre-
si’nde projemizi poster halinde sunaca¤›z. Ayr›ca
Konya Selçuk Üniversitesi’nde 5-7 May›s 2006 ta-

rihlerinde gerçekleflecek 1. Ulusal Psikiyatri Ö¤-
renci Kongresi’nde projemizin hem sözlü hem de
poster olarak sunumunu yapaca¤›z. Yine bu ay
Hacettepe Üniversitesinde 19-21 May›s 2006 ta-
rihlerinde düzenlenecek olan 2. Ulusal Genel T›p
Ö¤renci Kongresi’ne de sözlü sunumla kat›laca-
¤›z. Bu sayede daha fazla insanla iletiflime geçme-
yi hedefliyoruz.

Son olarak, bizimle çal›flmak isteyen insan-
lara gerçekten çok ihtiyac›m›z var, bu nedenle
Türkiye’nin her köflesinden -ö¤renci, uzman, arafl-
t›rma görevlisi, herkesten-  maddi manevi destek
ve kat›l›m bekliyoruz. Her türlü öneri ve elefltiri-
lerinizi wolframproje@gmail.com adresine iletebi-
lirsiniz.

Proje Ekibi: Onur Çil, fiafak Alpat, Sad›k Taflk›n Tafl, Ekim Gümeler,
Görkem Alper Solako¤lu, Hemra Altafl, fiükrü Alper Aç›kgöz,
Ezgi Deniz Ç›plak, ‹brahim Halil Erkengel, Esin Merve Erol

‹letiflim: wolframproje@gmail.com

B‹L‹M veTEKN‹K

Geçti¤imiz y›l gençli¤imize mühendislik alanlar› d›fl›nda da azimlerini, yarat›c›l›klar›n› ve iddialar›n›
gösterebilecekleri s›navlar ortaya koyaca¤›m›z› aç›klam›flt›k. Ancak bu konudaki haz›rl›klar›m›z hem bizler hem
de ö¤rencilerimiz aç›s›ndan san›landan daha uzun sürdü. fiimdi üniversitelerimizin genetik, t›p, biyoloji, eczac›l›k,
veterinerlik, psikoloji bölümlerinde e¤itim gören ö¤rencilerimiz aras›nda büyük bir yank› yarataca¤›ndan kuflku
duymad›¤›m›z, ö¤rencilerimizle TÜB‹TAK olarak birlikte yürütece¤imiz bu proje için ilk ad›m› atman›n heyecan›n›
yafl›yoruz. ‹ste¤imiz, çeflitli üniversitelerden, farkl› bilim dallar›ndan ö¤rencilerimizin biraraya gelerek bu
projeleri, ve kendilerinin önerece¤i daha baflkalar›n› yaflama geçirmeleri. Projelerin seyrini önümüzdeki say›larda
dergimiz sayfalar›ndan ve web sayfam›zdaki özel köflesinden hep birlikte heyecanla izleyeca¤iz. BTD

Türkiye’de ‹ntihar Sorunu ve Wfs1 Geni Heterozigotlu¤unun 

‹ntihar E¤ilimi Üzerine Etkisi
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  Projeleri
Ay boyunca Androctonus cras-

sicauda projesinde çeflitli gelifl-
meler kaydettik. Bunlardan yaz›

içerisinde k›saca bahsedilecek; an-
cak bu geliflmelerden bizi en çok se-

vindireni ile bafllamak istiyoruz.
Bu ay projemize kat›lmak istedi¤ini belirten

baz› arkadafllar›m›zdan çeflitli e-postalar ald›k.
Bafllang›ç için say› henüz az olsa da projemizle il-
gilenen arkadafllar›m›z›n varl›¤›n› bilmek bize bü-
yük sevinç kayna¤› oldu. Haber yay›ld›kça ve cofl-
ku büyüdükçe daha da çok arkadafl›m›z›n proje-
mizle ilgilenece¤i günleri sab›rs›zl›kla bekliyoruz.

Kaydetti¤imiz di¤er geliflmelerin bafl›nda ise
projenin daha çok biyoloji ö¤rencilerini ilgilendi-
ren akrep saha çal›flmas› geliyor. Akrep saha ça-
l›flmas› kapsam›nda yapt›¤›m›z görüflmeler sonu-
cunda Türkiye’deki akrep popülasyonlar›n›n da¤›-
l›m›n› saptamak üzere yap›lan baflka bir çal›flma-
n›n bitme aflamas›n› ö¤rendik. Bu nedenle ilk bafl-
ta biraz hayal k›r›kl›¤› yaflad›k; ancak daha sonra
akrep saha çal›flmas›n›, hibridoma teknolojisini
kullanarak üretmeyi tasarlad›¤›m›z panzehir için
çeflitli hammaddeler sa¤layacak bir yol olarak
gördük. Buna göre, toplanacak akrepler 2 farkl›
ifle birden yarayacak. Birincisi, toplanan Androc-
tonus crassicauda türü akreplerin zehri projenin
ilk aflamas›nda teknolojiyi uygulamak amac›yla
kullan›lacak. Daha sonra ise üretece¤imiz Androc-
tonus crassicauda panzehri ile ilgili bir olas›l›¤›
test etmek için Türkiye’deki baz› akrep türlerinin
zehirlerinden faydalanmay› planl›yoruz. Bu olas›l›-
¤a göre Androctonus crassicauda panzehri, akrep
zehirlerinin birbirine benzemesi nedeniyle farkl›
türden akreplerin sokmalar›na karfl› etkili olabilir.

E¤er projemiz sonunda böyle bir sonucun do¤ru-
lu¤unu ispatlarsak bu oldukça heyecan verici bir
sonuç olacak; çünkü üretece¤imiz panzehir sade-
ce Androctonus crassicauda sokmalar›nda de¤il,
bütün akrep sokmalar›nda kullan›labilir nitelikte
olacak.

Bu ay giriflti¤imiz baflka bir ifl ise akrep sok-

malar› ile ilgili halk sa¤l›¤›n› ilgilendiren form uy-
gulama projemiz için form haz›rlama çal›flmalar›-
na bafllam›fl olmam›z. Bu konu ile ilgili ön çal›fl-
malara bafllad›k ve Hacettepe Üniversitesi’nden
ö¤retim üyeleriyle çok yak›n zamanda temasa
geçmifl olaca¤›z. Form haz›rland›ktan sonra ise
onlar› uygulamaya gönüllü ve sonuçlar› yorumla-
yacak arkadafllara ihtiyac›m›z olacak. Bu aç›dan
da yard›mlar›n›z› bekliyoruz.

Hibridoma teknolojisi ile ilgili araflt›rmalar›-
m›z ve çal›flmalar›m›z ise halen devam ediyor. Bu
ifl için, önümüzdeki ay içerisinde bu teknolojinin
nas›l kullan›ld›¤›n› bilen kurulufllardan maddi ve
manevi yard›m talep etme aflamas›na gelmeyi
planl›yoruz.

Bu ay kaydetti¤imiz geliflmeler k›saca bunlar.
Ayr›ca, Türkiye’nin her yerinden projemize ilgi
duyan, bize zaman ay›r›p çal›flmay› arzulayan ar-
kadafllar›m›zdan destek bekliyoruz. Özellikle pro-
jenin halk sa¤l›¤› ve akrep saha çal›flmas› ayakla-
r› için Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki ve çev-
resindeki üniversitelerden arkadafllara özel ça¤r›
yap›yoruz. Ayr›ca, buradan bizi maddi aç›dan des-
teklemeye niyeti olan sponsorlar› da projemize
yard›ma davet ediyoruz.

Proje Ekibi:
Arda ÇET‹NKAYA, Sad›k Taflk›n TAfi
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencileri
Merve fiAH‹N
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ö¤rencisi
‹letiflim: ardabiochem@yahoo.com

Sahada Akrep Çal›flmas› ve A. crassicauda Antiserumu Üretimi
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20. yüzy›lda “ça¤›n vebas›” olarak nitelendi-
rilen tüberküloz ile en s›k görülen ölümcül kal›t-
sal hastal›klardan biri olan kistik fibröz aras›nda
nas›l bir iliflki var? 

Tüberküloz (TB), hemen hepimizin verem
olarak tan›d›¤›, M.tuberculosis adl› bakterinin
neden oldu¤u bulafl›c› bir hastal›kt›r. En önemli
bulaflma yolu solunumdur. Vücudun birçok yerin-
de görülebilen tüberküloz, büyük oranda akci-
¤erleri etkiler. Bakteri vücuda girdi¤inde bir ba-
¤›fl›kl›k yan›t›yla karfl›lafl›r. Bu yan›t›n gücüne gö-
re ortadan tamamen kald›r›labilir veya sessiz hal-
de vücudun de¤iflik bölgelerinde kalabilir. Bugün
dünya nüfusunun yaklafl›k 1/3’ü bu bakteriyle
enfekte durumdad›r.

Kistik fibröz (CF), beyaz ›rkta en s›k görülen
öldürücü kal›tsal hastal›kt›r. CF’nin nedeni, hüc-
relerimizdeki CFTR adl› klor kanal› proteinini
kodlayan gendeki mutasyonlard›r. Bafll›ca bulgu-
lar›, pankreas yetmezli¤i, süre¤en akci¤er hasta-
l›¤› ve erkek hastalarda k›s›rl›kt›r. Tafl›y›c›lar kli-
nik aç›dan normal olmakla birlikte, bu kiflilerin,
hastalara ait baz› bulgulara sahip olduklar› tespit
edilmifltir. 

Beyaz ›rkta CF hastalar›n›n görülme s›kl›¤›
1/2500, tafl›y›c›lar›n›n görülme s›kl›¤› ise
1/25’dir. Ancak, Afrika’ya ve Asya’ya gelindi¤in-
de bu oran oldukça azalmaktad›r. Buradan hare-
ketle bilim adamlar› CFTR mutasyonlar›n›n Avru-
pa’da bu denli s›k görülmesinin nedenlerini sor-
gulamaya çal›flm›fllard›r. Yine tarih boyunca as-
t›m, tüberküloz, grip, kolera gibi ölümcül salg›n-
lar›n Avrupa’da s›k s›k görülmesi, bilim adamlar›-
n›, CFTR mutasyonlar›n›n bu hastal›klara karfl› bir
tafl›y›c› (heterozigot) avantaj› sa¤lam›fl olabilece¤i

düflüncesine yöneltmifltir. Yani, çekinik kal›t›lan
bir hastal›k olan CF’de, CFTR geninin tek allelin-
de mutasyon görülmesiyle ortaya ç›kan tafl›y›c›l›-
¤›n, bu hastal›klara karfl› bir avantaj sa¤layabile-
ce¤i öne sürülmüfl. Ancak, bu düflüncelerin yay›n-
lanmaya bafllad›¤› 1970-80’li y›llardan beri yap›-
lan çal›flmalara bak›ld›¤› zaman, birbirinden fark-
l› ve çeliflkili birçok sonuç göze çarpmaktad›r.

Literatürdeki çal›flmalar›n bir bölümünde, CF
hasta ve tafl›y›c›lar›n›n farkl› mekanizmalarla tü-
berküloza karfl› direnç oluflturabilece¤i bulun-
muflken; bir bölümünde ise, CF’nin, yaratt›¤› et-

kilerle tüberküloza yakalanma olas›l›¤›n› artt›ra-
bilece¤i ileri sürülmüfl. Baz› çal›flmalarda da CF
ile tüberküloz aras›nda herhangi bir avantaj ya
da dezavantaj iliflkisi ortaya konamam›fl. Böylece
belirsizli¤ini koruyan bu konu, 1980’li y›llar›n
ortalar›ndan itibaren tüberküloz görülme s›kl›¤›-
n›n çeflitli nedenlere ba¤l› olarak yeniden artma-
s›n›n da etkisiyle, tekrar gündeme gelmifltir.

TB ile CF’nin her ikisinin de özellikle solu-
num yollar› ile akci¤erleri etkilemesi ve bununla
birlikte, bu iki hastal›k aras›ndaki iliflkinin henüz
tam olarak ayd›nl›¤a kavuflturulamam›fl olmas›,
bizi böyle bir çal›flma bafllatmaya yönlendirdi.

Bu çal›flmada, daha önce yap›lm›fl çal›flmalar-
da kullan›lan yöntemlerden farkl› olarak, TB has-
talar›nda CF tafl›y›c› s›kl›¤›n›n, mutasyon çeflitle-
ri de göz önünde bulundurularak araflt›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. Bunun için, uygun görülen
hastanelerdeki tüberküloz hastalar›ndan kan ör-
neklerinin al›nmas›; bu örneklerde Türkiye’de s›k
görülen CFTR geni mutasyonlar›n›n taranmas›
düflünülmektedir. Buna dayanarak, TB hastala-
r›ndaki ve toplumun genelindeki mutasyon s›kl›-
¤› k›yaslanarak CF tafl›y›c›l›¤›n›n TB’a karfl› bir
avantaj ya da dezavantaj oluflturup oluflturmad›-
¤› de¤erlendirilecektir. Çal›flman›n sonucuna gö-
re, bulgular›n alt›nda yatan nedenlerin ö¤renil-
mesine yönelik ileri araflt›rmalar›n yap›lmas› da
tasarlanmaktad›r.

Çal›flman›n ilerleyen aflamalarda, Türkiye ge-
neline yay›lmas› düflünülmektedir.

Projede, t›p, genetik, istatistik ö¤rencileri
yer alabilir. Projenin gelifltirilmesine yönelik gö-
rüfl ve önerilerinizi bekliyoruz.

Proje Ekibi:
fiahin Khaniyev, O¤uzhan Alt›parmak, Burç Ayd›n, Berçin Kutluk,

Ayfer Aslan, Yasemin Tafl, Tu¤ba Yayla, Berkan Kaplan, Deniz
Do¤an, Nihan Çeldirme

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤rencileri
‹letiflim: sahinkhaniyev@yahoo.com 

oaltiparmak@gmail.com
burc_aydin@yahoo.com 

Tüberküloz Hastalar›nda Kistik Fibröz Tafl›y›c›l›¤›n›n Araflt›r›lmas›

Projeye katk› sa¤lamak üzere bize ulaflan
tüm arkadafllara teflekkür ediyoruz. Ankara, Ga-
zi ve Ege Üniversitelerinin T›p fakülteleri ve OD-
TÜ biyoloji bölümü ö¤rencilerinden projeye ka-
t›lmak için çeflitli baflvurular geldi. Ege Üniversi-
tesi ö¤retim görevlilerinin de projeye destekleri-
ni esirgemeyeceklerini ö¤rendik. Bunun için ay-
r›ca teflekkür ediyoruz. Bilkent Üniversitesi Mo-

leküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤retim gö-
revlisi ‹hsan Gürsel Hocam›z›n dan›flmanl›¤›nda
ve onun önerileri do¤rultusunda proje üzerinde
çal›flmaya devam ediyoruz. Projeyi daha verimli
hale getirmek için kaynak taramalar›m›za devam
ediyoruz. ‹mmunolojiye ilgi gösteren ve bu ko-
nuda bilgi sahibi olan tüm üniversite ö¤rencile-
rini projemize davet ediyoruz. 

Tüberküloz Afl› Tasar›m Projesi.
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Biyosferi meydana getiren milyonlarca canl›-
n›n d›fl görünüflleri birbirlerinden oldukça farkl›-
d›r. Bu farkl›l›¤›, morfolojik çeflitlilik olarak ta-
n›mlayabiliriz. Her canl› hayatta kalabilmeyi ve
neslini devam ettirebilmeyi sahip oldu¤u baz›
özelliklere borçludur. Çitan›n h›z›, y›lan›n zehiri,
ar›n›n i¤nesi, kar›ncan›n sosyal yaflam› gibi... Ba-
z› canl›lar ise görünmezli¤in s›rr›n› bulmuflcas›na
yaflad›klar› ortama uyum göstermifllerdir. Bu tak-
lit yetenekleri ve yaflad›klar› ortamlar›n çok fark-
l›l›k göstermesi, kendi morfolojilerinde de evrim-
sel olarak ortaya ç›km›fl bir çeflitlili¤e sahip ol-
malar›n› sa¤lam›flt›r. Örne¤in herkes taraf›ndan
bilinen peygamber devesi (mantis ) yaflad›¤› or-
tama uyum sa¤lama yetene¤iyle bilim dünyas›n›n
oldukça ilgisini çekmektedir. Afla¤›daki foto¤raf-
larda peygamber develerine dikkat ediniz. 

Peygamber develerinin bulundu¤u tak›m›n bi-
limsel ad› “Mantodea” d›r. Bu tak›m onlarca ai-
leye ayr›l›r. Her ailenin alt›nda ise birçok cins ve
tür vard›r. Bu böceklerin her biri ayr› ayr› ince-
lendi¤inde yaflad›klar› ortam› taklit etme yete-
neklerinin ne kadar üstün oldu¤u fark edilir. Biz
de baz› canl›lar taraf›ndan evrimsel kalkan ola-
rak kullan›lan taklit yeteneklerinin genetik te-
mellerini incelemek üzere peygamber devesini
model organizma olarak kullanabilece¤imiz bir
proje tasarlad›k. 

Projemiz: Neslini devam ettirmek için belir-
gin bir morfolojik çeflitlilik göstermeyen bir can-
l› ile peygamber devesini moleküler düzeyde kar-
fl›laflt›raca¤›z. Bu karfl›laflt›rma için mantodae ta-
k›m›na olabildi¤ince yak›n baflka bir tür olan
blattaria familyas›nda bulunan Blatta orientalis
türü bir hamamböce¤ini seçtik. Hamamböcekleri
belli bir habitata ba¤l› kalmad›klar› için, peygam-
ber devesi gibi bulundu¤u ortama birebir uyum

sa¤lamalar› onlar›n yarar›na de¤ildir. Bu yüzden,
taklit yetene¤inde görevi olan genlerin etkinli¤in-
de farkl›l›k olabilece¤ini düflünüyoruz. 

Farkl›l›klar› belirlerken, karfl›laflt›raca¤›m›z iki
türün mRNA’lar›n› elde edip, Drosophila mikrodiz-
gisi (microarray) kullanarak hamamböce¤i ile pey-
gamber devesindeki aktif olan genler aras›ndaki
farkl›l›klar› tespit edece¤iz. Bu farkl›l›klardan han-
gisinin ya da hangilerinin morfolojik uyumda rol
oynad›¤›n› bulmaya çal›flaca¤›z. Böylece çeflitlili-
¤in genetik kökenleri hakk›nda çok önemli verile-
re ulaflaca¤›z. Yaln›z, drosophila mikrodizgisinde
bu karfl›laflt›rmay› sa¤l›kl› bir flekilde yapabilmek
için istatistiki parametreleri, kullanaca¤›m›z türle-

re uygun olarak düzenleyece¤iz. 
Bu projeden elde edilecek veriler ›fl›¤›nda

malignant hücrelerdeki çeflitlilik hakk›nda yeni
bilgilere ulaflmay› da umuyoruz. Bu sayede kan-
ser biyolojisi hakk›nda önemli bilgilere de eriflim
olana¤› bulabiliriz. Evrim-varyasyon iliflkisinin
moleküler düzeyde aç›klanmas›nda yeni bir ad›m
at›lm›fl olunacak. Bu çal›flmayla varyasyonu mo-
leküler düzeyde araflt›rabilmek için model orga-
nizma olarak peygamber devesinin uygun olabi-
lece¤ini gösterebiliriz. 

Üzerinde çal›flaca¤›m›z peygamber develeri
ve hamamböcekleri arazi çal›flmalar›yla ülkemiz
topraklar›ndan toplanacakt›r. Projenin 2 y›lda ta-
mamlanmas›n› öngörüyoruz. ‹htiyac›m›z olan
maddi destek 23 000$ olarak tahmin edilmekte-
dir. Böyle bir projede biyoloji, istatistik, molekü-
ler biyoloji ve genetik ö¤rencilerinin yan› s›ra
arazi çal›flmalar›nda bize efllik edecek gönüllüle-
re ihtiyaç duyulmaktad›r.
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Morfolojik Çeflitlilik Silah›

Sigara içme ve sigaraya ba¤›ml›l›k oran›n›n her
geçen gün artt›¤› ülkemizde ak›llara tak›lan bir so-
ru da ba¤›ml›l›¤›n genetik yönden bir aç›klamas›-
n›n olup olmad›¤›d›r. Dünya çap›nda yap›lan arafl-
t›rmalar sonucunda belli bir bölgede yaflayan veya
belirli bir ›rka mensup olan insanlarda, sigara içme
e¤ilimi üzerinde etkisi olan polimorfizmlere sahip
belirli genler saptanm›flt›r. Bizim amac›m›z, Türki-
ye’de yaflayan insanlar›n sahip oldu¤u polimorfizm-
li genlerin bu e¤ilime olan etkilerinin araflt›r›lmas›-
d›r.

Geçen ayki Bilim ve Teknik dergisinde genel
bilgileri verilen “Türkiye’de nikotin ba¤›ml›l›¤›”
üzerinde yapt›¤›m›z araflt›rmalar dahilinde baz› de-
¤ifliklikler içeren ek bilgileri sizlerle paylaflmak is-
tiyoruz.

fiimdiye kadar bu konu üzerinde gelinen son
nokta ve at›lan somut ad›mlar nelerdir? 

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Ge-
netik Bölümü ö¤retim üyeleriyle yapt›¤›m›z görüfl-
meler sonucunda bize teorik olarak her konuda
yard›m edebilecekleri sözünü ald›k. Bu aflamada
bafllatt›¤›m›z çal›flmalarla dünya çap›nda yap›lan

araflt›rmalar› s›k› bir flekilde inceledik ve inceleme-
miz gereken polimorfizmli gen aday say›s›n› yük-
selttik. Buna göre ilk aflamada farkl› befl gen üze-
rinde çal›flmay› tasarl›yoruz.

Geçen say›da, projemizde kullanaca¤›m›z yön-
temleri ve inceleyece¤imiz örnekleri belirtmifltik.
Bir  ayl›k süre zarf›nda yine üniversitemiz ö¤retim
üyelerinin deste¤iyle; bireyin cinsiyeti, yafl›, sigara
ba¤›ml›l›¤›, ailesindeki bireylerin sigara kullan›m
oran› ve ba¤›ml›l›k durumu bilinen DNA örnekleri-
ni bulma üzerine büyük ad›mlar att›k. Ayr›ca pro-
jemizin önünde büyük bir engel olan, DNA örnek-
lerinin incelenmesi için gerekli etik iznin de sa¤-
lanmas› konusunda olumlu neticeler ald›k. Bunlar
bizim için sevindirici geliflmelerdir. Giriflimlerimi-
zin sonuçlar›n› yak›n zamanda alaca¤›m›z› umuyo-
ruz.

Bu projelerin en büyük amaçlar›ndan birisi Tür-
kiye’deki bilim insan› adaylar›n› bilimsel düflünce-
ye ve araflt›rmaya sevketmek, ayr›ca ortak bir ça-
l›flmada biraraya getirmektir. Bu noktada DNA ge-
netik analizi ve sonuçlar›n istatistiksel analizi afla-
malar›n›n  herhangi birinde projeye kat›l›m›n›z

beklenmektedir. Bizim düflündü¤ümüz, bu projeyi
Ankara baflta olmak üzere çok merkezli bir flekilde
ilerletmek, herkesin kat›l›m›n› sa¤lamakt›r. Ancak
bu konuda sizin de fikirlerinizi bekliyoruz.   
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