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Anne ya da babas› efl seçiminde biraz

daha az flansl› olsayd›, ünlü DNA

araflt›rmac›s› James Watson da belki

DNA yap›s›n›n 1953’teki keflfinde

katk›da bulunamayacakt›. Büyük

olas›l›kla sa¤›r do¤acak, 10’lu

yafllar›nda da görme duyusunu

yitirecekti. Yine ayn› flekilde, kendisi de

eflini seçerken gen piyangosu aleyhine

ifllemifl olsayd›, iki o¤lundan herhangi

biri de ayn› kaderin kurban› olabilirdi.

Bunu bu rahatl›kla söyleyebilmemizin

nedeni, Watson’un geçen y›l ortaya

ç›kar›lan genomunda, iflitme ve

görmenin olumsuz etkilendi¤i “Usher

sendromu”na neden olan genden tek

bir kopyaya rastlanmas›. Hastal›k

“çekinik” (resesif) genlerle ortaya ç›kan

türden; yani hastal›ktan, genin ancak

iki kopyas›n› birden tafl›rsan›z

etkileniyorsunuz. Genin bulunma

s›kl›¤›ysa 100.000’de 5 oran›nda.

Sonuçta Watson’un hastal›¤a

yakalanma olas›l›¤› belki

düflüktü, ama yine de vard›.

Bütün bu bilgileri, Watson’un

geçti¤imiz Nisan ay›nda yay›m-

lanan genom çözümlemesi so-

nuçlar›ndan alm›fl bulunuyo-

ruz. Üstelik tafl›d›¤› ‘sak›ncal›’

genlerin, yukar›da sözü edilen

genden ibaret olmad›¤› da orta-

ya ç›kt›. Buna göre araflt›rmac›,

aralar›nda meme kanseri de ol-

mak üzere kanser riskini art›-

ran baz› genler de tafl›yor. Ge-

nomdaki dizilimlerin araflt›rma

amac›yla ortaya ç›kar›lmas›, art›k yayg›n

say›labilecek bir uygulama. fiu ana ka-

dar genomu aç›klanm›fl onlarca tür var.

Watson’un genom haritas›n› ç›kartma

çal›flmalar›n› ötekilerden ay›ran, çok

ucuza ve çok h›zl› yap›lm›fl olmas›.

‹nsan genom haritalar›n›n ilki 2003’te

tamamlanm›fl ve 437 milyon dolara

malolmufltu. Watson’un genom

dizilimini ortaya ç›karmay› üstlenen 454

Life Sciences flirketiyse, bu ifli yaln›zca

(!) 1 milyon dolar gibi görece düflük bir

fiyata ve iki ay gibi k›sa bir sürede

gerçeklefltirdi. Illumina ve Applied

Biosystems gibi di¤er flirketler de

fiyatlar› düflürmeye bafllam›fl

durumdalar. 

Bu iflin nas›l h›zlanabilece¤ine gelince...

Yeni yöntemler, DNA’y› oluflturan baz

çiftlerinin tek tek ‘okunmas›’ yerine,

DNA’n›n bir bölümünü do¤rudan

okumaya dayan›yor; t›pk› cümleleri harf

harf de¤il de, sözcük sözcük okumak

gibi. 454 Life Sciences gibi kimi

flirketler bir seferde 450 baz›

okuyabilecek yöntemlerden

yararlan›rken, Pacific BioSciences gibi

güçlü rakipler 1000’den fazlas›yla

bafledebiliyorlar. H›z›n artmas› da

maliyetin düflmesi demek. Tahminlere

göre 2012’ye gelindi¤inde bu karmafl›k

ifllem yaln›zca birkaç saatte

tamamlanacak ve fiyat› da yaklafl›k 100

dolarla s›n›rlanm›fl olacak. Belki ondan

sonraki birkaç y›l içinde de 10 dolar

gibi flimdi “komik” denecek bir fiyata

yap›lacak.

Uzmanlar, iflte bu dönemde bir “genom

patlamas›” yaflamay› bekleyebilece¤imizi

söylüyorlar. Bu, olas›l›kla hastal›k ve

“kimlik” konular›n› ele al›fl biçimimizi

de etkileyecek. Akla ilk gelen uygulama

elbette embriyon döneminde

yap›labilecek testler. Konuyu flöyle

özetlemek de mümkün: Gelece¤in

James Watson’u ve efli, genomlar›n›

karfl›laflt›r›rlar m›yd›? ‹kisinde de Usher

sendromunu ortaya ç›karan genlerden

birer tane bulunsayd›, çocuklar›n›n

dörtte bir olas›l›kla hastal›¤›

tafl›yaca¤›n› bile bile çocuk sahibi

olmay› seçerler miydi? Bu durumda

gebeli¤i sonland›rmayla ilgili

uygulamalar ve anlay›fl ne olacakt›?

Ancak iflin bir de flu yönü var ki, birçok

genetik hastal›¤›n ortaya ç›kmas›, çok

daha karmafl›k bir etkileflime ba¤l›.

Sözgelimi, flizofreni ve Alzheimer

hastal›¤› gibi karmafl›k kal›tsal

hastal›klar› bu flekilde yakalamak hiç de

kolay olmayacak. Daha flimdiden

tart›fl›lan bir baflka konu da, bebeklerin

benzer nedenlerle do¤ar do¤maz rutin

bir “genom testinden” geçirilmeleri. Bu

DNA bilgisinin adli konularda kimlik

olarak kullan›l›p

kullan›lamayaca¤› da iflin bir

baflka boyutu.

fiuras› kesin ki, uygulaman›n

maliyetinin ne kadar düflece¤i,

pazar›n ulaflaca¤› son büyüklük

ve uygulamalar›n çeflitlili¤ine

ba¤l›. Ancak, tüm popülasyon

do¤umda rutin olarak bu

ifllemden geçirilir, DNA pasaport

hem kimlik konumuna gelirse

pazar›n da büyüyece¤i kesin.
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