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Biyoloji
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
Türkiye’de intihar oranlar› son y›llarda büyük
bir art›ﬂ göstermektedir. Bu art›ﬂ bizi intihar üzerinde 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›zl›klar ile ilgisi sorgulanan WFS1 geni. WFS1 geni
8 exondan oluﬂan ve kromozom 4’ün k›sa kolunda 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 intihar e¤ilimi de s›k görülüyor. Taﬂ›y›c›lar›n da psikiyatrik hastal›klara yakalanma ve intihar etme
risklerinin normal popülasyona göre 26 kat artt›¤› belirlenmiﬂ. Yap›lan çal›ﬂmalarda bulunan birkaç mutasyonun (A559T ve H611R gibi) psikiyatrik rahats›zl›klar ve intihar e¤ilimi ile ilgili olabilece¤i düﬂünülüyor.
Biz de projemizi intihar vakalar›ndan doku örne¤i al›p; WFS1 geninde mutasyon analizi yapmak, bu vakalar›n yak›nlar›na vakalarla ilgili sosyoekonomik düzey anketi uygulamak ve buldu¤umuz verileri psikiyatrik bozukluklar› olmad›¤› ölçeklerle saptanacak kiﬂilerden oluﬂan kontrol grubunun 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 kimlerin çal›ﬂaca¤›n› da kesin olarak bildirmemiz gerekti¤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-
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kültesi Pediatrik Hematoloji Anabilim Dal› ö¤retim 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 Psikiyatri Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Doç. Dr. Halise
Devrimci Özgüven ile görüﬂüyoruz.
Geçen ayki yaz›m›zdan sonra Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden ve Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden arkadaﬂlar›m›z bizimle iletiﬂime geçtiler. Teﬂekkür ediyoruz ve ilgilerinin devaml› olmas›n› diliyoruz.
28-30 Nisan 2006 tarihlerinde GATA’da düzenlenecek olan 7. Genel T›p Ö¤renci Kongresi’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 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Ulusal Genel T›p
Ö¤renci Kongresi’ne de sözlü sunumla kat›laca¤›z. Bu sayede daha fazla insanla iletiﬂime geçmeyi hedefliyoruz.
Son olarak, bizimle çal›ﬂmak isteyen insanlara gerçekten çok ihtiyac›m›z var, bu nedenle
Türkiye’nin her köﬂesinden -ö¤renci, uzman, araﬂt›rma görevlisi, herkesten- maddi manevi destek
ve kat›l›m bekliyoruz. Her türlü öneri ve eleﬂtirilerinizi wolframproje@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
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
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Projeleri
Sahada Akrep Çal›ﬂmas› ve A. crassicauda Antiserumu Üretimi
Ay boyunca Androctonus crassicauda projesinde çeﬂitli geliﬂmeler kaydettik. Bunlardan yaz›
içerisinde k›saca bahsedilecek; ancak bu geliﬂmelerden bizi en çok sevindireni 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 ilgilenen arkadaﬂlar›m›z›n varl›¤›n› bilmek bize büyük sevinç kayna¤› oldu. Haber yay›ld›kça ve coﬂku büyüdükçe daha da çok arkadaﬂ›m›z›n projemizle ilgilenece¤i günleri sab›rs›zl›kla bekliyoruz.
Kaydetti¤imiz di¤er geliﬂmelerin baﬂ›nda ise
projenin daha çok biyoloji ö¤rencilerini ilgilendiren akrep saha çal›ﬂmas› geliyor. Akrep saha çal›ﬂmas› kapsam›nda yapt›¤›m›z görüﬂmeler sonucunda Türkiye’deki akrep popülasyonlar›n›n da¤›l›m›n› saptamak üzere yap›lan baﬂka bir çal›ﬂman›n bitme aﬂamas›n› ö¤rendik. Bu nedenle ilk baﬂta 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 Androctonus crassicauda türü akreplerin zehri projenin
ilk aﬂamas›nda teknolojiyi uygulamak amac›yla
kullan›lacak. Daha sonra ise üretece¤imiz Androctonus 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¤rulu¤unu ispatlarsak bu oldukça heyecan verici bir
sonuç olacak; çünkü üretece¤imiz panzehir sadece 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 uygulama projemiz için form haz›rlama çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ olmam›z. Bu konu ile ilgili ön çal›ﬂmalara 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› yorumlayacak 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 arkadaﬂlar›m›zdan destek bekliyoruz. Özellikle projenin halk sa¤l›¤› ve akrep saha çal›ﬂmas› ayaklar› için Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki ve çevresindeki üniversitelerden arkadaﬂlara özel ça¤r›
yap›yoruz. Ayr›ca, buradan bizi maddi aç›dan desteklemeye 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
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Tüberküloz Hastalar›nda Kistik Fibröz Taﬂ›y›c›l›¤›n›n Araﬂt›r›lmas›
20. yüzy›lda “ça¤›n vebas›” olarak nitelendirilen tüberküloz ile en s›k görülen ölümcül kal›tsal 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 yerinde 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 göre ortadan tamamen kald›r›labilir veya sessiz halde 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, hücrelerimizdeki CFTR adl› klor kanal› proteinini
kodlayan gendeki mutasyonlard›r. Baﬂl›ca bulgular›, pankreas yetmezli¤i, süre¤en akci¤er hastal›¤› ve erkek hastalarda k›s›rl›kt›r. Taﬂ›y›c›lar klinik 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¤inde bu oran oldukça azalmaktad›r. Buradan hareketle bilim adamlar› CFTR mutasyonlar›n›n Avrupa’da bu denli s›k görülmesinin nedenlerini sorgulamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Yine tarih boyunca ast›m, tüberküloz, grip, kolera gibi ölümcül salg›nlar›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 allelinde mutasyon görülmesiyle ortaya ç›kan taﬂ›y›c›l›¤›n, bu hastal›klara karﬂ› bir avantaj sa¤layabilece¤i öne sürülmüﬂ. Ancak, bu düﬂüncelerin yay›nlanmaya baﬂlad›¤› 1970-80’li y›llardan beri yap›lan çal›ﬂmalara bak›ld›¤› zaman, birbirinden farkl› ve çeliﬂkili birçok sonuç göze çarpmaktad›r.
Literatürdeki çal›ﬂmalar›n bir bölümünde, CF
hasta ve taﬂ›y›c›lar›n›n farkl› mekanizmalarla tüberküloza karﬂ› direnç oluﬂturabilece¤i bulunmuﬂken; bir bölümünde ise, CF’nin, yaratt›¤› et-

Tüberküloz Aﬂ› Tasar›m Projesi.
Projeye katk› sa¤lamak üzere bize ulaﬂan
tüm arkadaﬂlara teﬂekkür ediyoruz. Ankara, Gazi ve Ege Üniversitelerinin T›p fakülteleri ve ODTÜ biyoloji bölümü ö¤rencilerinden projeye kat›lmak için çeﬂitli baﬂvurular geldi. Ege Üniversitesi ö¤retim görevlilerinin de projeye desteklerini esirgemeyeceklerini ö¤rendik. Bunun için ayr›ca teﬂekkür ediyoruz. Bilkent Üniversitesi Mo-

leküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤retim görevlisi ‹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 konuda bilgi sahibi olan tüm üniversite ö¤rencilerini projemize davet ediyoruz.

kilerle tüberküloza yakalanma olas›l›¤›n› artt›rabilece¤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 artmas›n›n da etkisiyle, tekrar gündeme gelmiﬂtir.
TB ile CF’nin her ikisinin de özellikle solunum 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›ﬂmalarda kullan›lan yöntemlerden farkl› olarak, TB hastalar›nda CF taﬂ›y›c› s›kl›¤›n›n, mutasyon çeﬂitleri de göz önünde bulundurularak araﬂt›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. Bunun için, uygun görülen
hastanelerdeki tüberküloz hastalar›ndan kan örneklerinin al›nmas›; bu örneklerde Türkiye’de s›k
görülen CFTR geni mutasyonlar›n›n taranmas›
düﬂünülmektedir. Buna dayanarak, TB hastalar›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 göre, bulgular›n alt›nda yatan nedenlerin ö¤renilmesine yönelik ileri araﬂt›rmalar›n yap›lmas› da
tasarlanmaktad›r.
Çal›ﬂman›n ilerleyen aﬂamalarda, Türkiye geneline yay›lmas› düﬂünülmektedir.
Projede, t›p, genetik, istatistik ö¤rencileri
yer alabilir. Projenin geliﬂtirilmesine yönelik görüﬂ 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
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Morfolojik Çeﬂitlilik Silah›
Biyosferi meydana getiren milyonlarca canl›n›n d›ﬂ görünüﬂleri birbirlerinden oldukça farkl›d›r. Bu farkl›l›¤›, morfolojik çeﬂitlilik olarak tan›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... Baz› canl›lar ise görünmezli¤in s›rr›n› bulmuﬂcas›na
yaﬂad›klar› ortama uyum göstermiﬂlerdir. Bu taklit yetenekleri ve yaﬂad›klar› ortamlar›n çok farkl›l›k göstermesi, kendi morfolojilerinde de evrimsel olarak ortaya ç›km›ﬂ bir çeﬂitlili¤e sahip olmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r. Örne¤in herkes taraf›ndan
bilinen peygamber devesi (mantis ) yaﬂad›¤› ortama uyum sa¤lama yetene¤iyle bilim dünyas›n›n
oldukça ilgisini çekmektedir. Aﬂa¤›daki foto¤raflarda peygamber develerine dikkat ediniz.
Peygamber develerinin bulundu¤u tak›m›n bilimsel ad› “Mantodea” d›r. Bu tak›m onlarca aileye ayr›l›r. Her ailenin alt›nda ise birçok cins ve
tür vard›r. Bu böceklerin her biri ayr› ayr› incelendi¤inde yaﬂad›klar› ortam› taklit etme yeteneklerinin ne kadar üstün oldu¤u fark edilir. Biz
de baz› canl›lar taraf›ndan evrimsel kalkan olarak kullan›lan taklit yeteneklerinin genetik temellerini incelemek üzere peygamber devesini
model organizma olarak kullanabilece¤imiz bir
proje tasarlad›k.
Projemiz: Neslini devam ettirmek için belirgin bir morfolojik çeﬂitlilik göstermeyen bir canl› ile peygamber devesini moleküler düzeyde karﬂ›laﬂt›raca¤›z. Bu karﬂ›laﬂt›rma için mantodae tak›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, peygamber devesi gibi bulundu¤u ortama birebir uyum

sa¤lamalar› onlar›n yarar›na de¤ildir. Bu yüzden,
taklit yetene¤inde görevi olan genlerin etkinli¤inde farkl›l›k olabilece¤ini düﬂünüyoruz.
Farkl›l›klar› belirlerken, karﬂ›laﬂt›raca¤›m›z iki
türün mRNA’lar›n› elde edip, Drosophila mikrodizgisi (microarray) kullanarak hamamböce¤i ile peygamber devesindeki aktif olan genler aras›ndaki
farkl›l›klar› tespit edece¤iz. Bu farkl›l›klardan hangisinin ya da hangilerinin morfolojik uyumda rol
oynad›¤›n› bulmaya çal›ﬂaca¤›z. Böylece çeﬂitlili¤in genetik kökenleri hakk›nda çok önemli verilere 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 kanser 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 moleküler düzeyde araﬂt›rabilmek için model organizma olarak peygamber devesinin uygun olabilece¤ini gösterebiliriz.
Üzerinde çal›ﬂaca¤›m›z peygamber develeri
ve hamamböcekleri arazi çal›ﬂmalar›yla ülkemiz
topraklar›ndan toplanacakt›r. Projenin 2 y›lda tamamlanmas›n› öngörüyoruz. ‹htiyac›m›z olan
maddi destek 23 000$ olarak tahmin edilmektedir. Böyle bir projede biyoloji, istatistik, moleküler biyoloji ve genetik ö¤rencilerinin yan› s›ra
arazi çal›ﬂmalar›nda bize eﬂlik edecek gönüllülere ihtiyaç duyulmaktad›r.
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Genetik Aç›dan Nikotin Ba¤›ml›l›¤›n›n Araﬂt›r›lmas›ndaki Geliﬂmeler
Sigara içme ve sigaraya ba¤›ml›l›k oran›n›n her
geçen gün artt›¤› ülkemizde ak›llara tak›lan bir soru da ba¤›ml›l›¤›n genetik yönden bir aç›klamas›n›n olup olmad›¤›d›r. Dünya çap›nda yap›lan araﬂt›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, Türkiye’de yaﬂayan insanlar›n sahip oldu¤u polimorfizmli 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 istiyoruz.
ﬁimdiye kadar bu konu üzerinde gelinen son
nokta ve at›lan somut ad›mlar nelerdir?
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤retim üyeleriyle yapt›¤›m›z görüﬂmeler 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 incelememiz gereken polimorfizmli gen aday say›s›n› yükselttik. Buna göre ilk aﬂamada farkl› beﬂ gen üzerinde çal›ﬂmay› tasarl›yoruz.
Geçen say›da, projemizde kullanaca¤›m›z yöntemleri 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 örneklerini bulma üzerine büyük ad›mlar att›k. Ayr›ca projemizin önünde büyük bir engel olan, DNA örneklerinin incelenmesi için gerekli etik iznin de sa¤lanmas› konusunda olumlu neticeler ald›k. Bunlar
bizim için sevindirici geliﬂmelerdir. Giriﬂimlerimizin sonuçlar›n› yak›n zamanda alaca¤›m›z› umuyoruz.
Bu projelerin en büyük amaçlar›ndan birisi Türkiye’deki bilim insan› adaylar›n› bilimsel düﬂünceye ve araﬂt›rmaya sevketmek, ayr›ca ortak bir çal›ﬂmada biraraya getirmektir. Bu noktada DNA genetik analizi ve sonuçlar›n istatistiksel analizi aﬂamalar›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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