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Değerli Okurlar,
Günümüzde hızla gelişen teknolojiye

paralel olarak ivme kazanan genetik araş-
tırmaların doğal sonucu klinik çalışmalara
da yerleşiyor. Klonlama, gen tedavisi ve
kök hücre çalışmaları ile oldukça uç nokta-
larda olduğunu düşündüğümüz genetik ça-
lışmalar diğer bazı alanlarda neredeyse her
araştırmacının günlük hayatı içinde diyebi-
leceğimiz sıklıkta yapılan araştırmalarda
yer almaya başladı. Artık hemen her klinik
çalışma dosyasında protokol içinde ya da
ek protokol olarak bir genetik çalışma da
yer alıyor. Bu durum, klinik çalışmalarda
çok deneyimli olan hekimlerimiz için bile
çalışmanın alışılmamış yönünü oluştu-
ruyor.

Moleküler tedavi hedeflerinin günde-
me gelmesi ile değerlenen farmakogenetik
bilgiler hastalık tedavisinin kararlaştırıl-
ması ve sürdürülmesinde, ilaç ve doz seçi-
minde karar verdirici olmaya başlamıştır.
Bireyselleştirilmiş tedaviye geçiş dönemini
yaşayan sağlık sektörü tüm klinik araştır-
malarda genetik bilginin de toplanmasını
hedefler hale gelmiştir. Bu durum, daha ön-
ce tek tük olan uluslararası ya da kurumlar
arası genetik materyal transferini, düzenle-
me yapmayı gerektirir sayılara ulaştırmış-
tır.

Özellikle farmakogenetik ve risk tah-
min protokolleri, tıbbi araştırmaların gü-
nümüzde en hızlı gelişen alanı olup tekno-
lojik ilerlemeye paralel olarak genişleme-
sini sürdürmektedir. Gen ve çevre etkileşi-
minin insan sağlığını nasıl etkilediğine ya-
nıt veren bilgiler tüm araştırma sonuçla-
rında olduğu gibi, bireyleri olduğu kadar
toplumları da ilgilendirmektedir. Ancak,
genetik çalışmalardan elde edilen veriler
bunların yanı sıra söz konusu bireyin
ailesini de yakından etkileyen sonuçlara
ulaşmaktadır. Ayrıca bireyin bir hastalığa
yatkınlığı ortaya koyulduğunda bu sonuç o
bireyin yalnızca şu andaki değil, gele-
cekteki sağlık koşulları hakkında da bilgi
verici olabilmektedir. Bu sonuç, eğer bu
durumla ilgili önleyici tedavi veya risk
azaltıcı yaşam biçimi var ise araştırmaya

katılan birey için avantajlı olabilir. Ancak,
her durumda birey için bir anksiyete yara-
tacağı kuşkusuzdur.

Genetik çalışmalardan elde edilebi-
lecek, özellikle risk tahmini sağlayan bil-
giler, hasta ve doktorunun yanı sıra üçüncü
tarafları da ilgilendirmektedir. Özel sağlık
sigorta sistemlerinin yerleşik olduğu ülke-
lerde genetik bilginin bireylerin aleyhine
kullanımı açısından önem taşıyan üçüncü
taraf genellikle sigorta şirketleri olmakta-
dır. Bu durum, özel sigorta sistemlerinin
yaygınlaşabileceği yakın gelecekte ülkemiz
için de önem kazanacaktır.

Bu alandaki etik sorular tümü ile hem
araştırıcının hem de gönüllünün sorum-
luluklarının ve haklarının belirlenmesi için
önem taşımaktadır. Bu gerçeğin; araştırıcı,
gönüllü, destekleyici ya da etik kurul üyesi
olarak araştırmada rol oynayacak herkes
tarafından algılanması bu sistemin doğru
işlemesi için gerekli bir koşuldur. Bir yanda
gönüllü ve araştırıcıların hakları gözetilir-
ken diğer yanda insanlık için çok yararlı
olabilecek gelişmelerin de engellenmemesi
gerektiği unutulmamalıdır.

Bu sayıda bu dengenin kurulup
sürdürülebilmesi için düşündürücü ve ba-
zen de öğretici olacağını umduğumuz ko-
nulara yer vermeye çalıştık.
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