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Genetik Araştırma Nedir?
Bireyin genetik bilgisini (DNA dizi bilgisi) bulmak için 
genetik materyale uygulanan araştırmalar

• Bireydeki şüpheli bir kalıtsal hastalığın tanısını 
doğrulamak,

• Bireylerin kalıtsal hastalıklara yatkınlıklarını belirlemek,
• Riskli hamileliklerde gelecek kuşakların hastalıklı geni 

taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
• Toplum taraması yapmak,
• Bireyin ilaca veya tedaviye cevap profilini ortaya 

çıkarmak 
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Genetik Araştırmaların Etik Boyutu

• Genetik araştırmalarda yaşanacak etik sorunlara 
ait  çerçeve kurallar belli değil 

• Bu araştırmalarda zararlı olup olmayacağı tam 
kestirilemeyen yeni  bilgiler üretilmekte 

• Teknoloji hızla gelişmekte, zamana karşı bir 
yarış sürdürülmekte

• Bu durum gerek araştırıcılar gerekse etik kurullar 
üzerinde  baskı oluşturmakta 

• Elde edilen bilgilerin hızla pazarlanması ve  
yüksek rekabet, hastaları olduğu kadar 
araştırıcıları da risk altına sokmakta

Genetik Araştırmalarda Sorunlar
• Tıp kökenli çalışmaların yanısıra biyolojik yapısı değiştirilmiş canlılar 

ile araştırma kavramı ziraatten veterinerliğe hatta endüstriye  kadar 
tüm disiplinleri etkisi altına almaktadır 

• Genetik araştırmalarda etik boyut hasta ve araştırıcıdan çıkarak tüm 
toplumu ve gelecek kuşakları etkileyecek bir yapı kazanmaktadır 

• Genetik araştırmalara şüpheci yaklaşım
• Etik kurul yapılanmaları bazı çevrelerce hala araştırıcının önünde bir 

engel olarak algılanmakta, araştırıcılar suçlamalara maruz 
kalmaktadır 

• Uluslararası biyolojik materyal değişimlerinde hakların korunmasına 
önem verilmemekte, akademik ilerleme beklentisi içinde son derece 
değerli materyaller yurt dışına herhangi bir anlaşma yapılmaksızın 
gönderilmektedir 

• Sağlık Bakanlığınca da tanınan ve kullanımı tavsiye edilen Biyolojik 
Materyal Anlaşması pek çok etik kurul tarafından bilinmemektedir
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Genetik Verilerin Özelliği
• Genetik araştırmalar sonucunda elde edilen genetik 

bilgiler, bireylerin genetik durumları hakkında bilgi 
içerdiği gibi, ayrıca tüm aile bireylerini, daha sonraki 
kuşakları ve hatta ait olduğu toplumu kapsar

• Diğer tıbbi bilgilere göre daha hassas olarak ele 
alınmalıdır

• Genetik testler:
1) Belirli hukuksal kurallara uyularak
2) Bireyin kişisel haklarına saygı gösterecek şekilde
3) Belirlenmiş etik kurallar içinde

uygulanmalıdır

• 3.000.000.000   nükleotid

– 10.000  SNP farmakogenomik ile 
ilişkili 

İnsan genom projesi  

• İnsanlarda genom özelliklerine göre verilecek ilaçların, ya da seçilecek  
tedavi yaklaşımlarının değişeceği artık bilinmektedir

• Toplumun farklı etnik gruplarının sahip olduğu  polimorfik DNA bilgileri  
hastalıklara yatkınlık ya da direnç genlerinin bulunabilmesini gerekli  
kılmaktadır 
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I. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, Aralık 2005

GenetiGenetikk

FFaakkttöörrlerler
İİlaç Cevabında laç Cevabında 
Bireylerarası Bireylerarası 
FarklılıklarFarklılıklar

FizyolojiFizyoloji
İlaç 

Etkileşmeleri
HastalıklarHastalıklar

Çevresel Çevresel 
FaktörlerFaktörler

Irksal Farklılıklar
• Genetik polimorfizm toplumlar arasında da farklılık 

gösterebiliyor

• Bu tür varyasyonların hızlı ve sağlıklı yöntemlerle 
araştırılması  ve bu bilgilerin farmakokinetik, 
farmakodinamik ve toksikolojik etkilerle ilişkilendirilmesi; 
kişiye özgü ilaçların geliştirilmesi ve ilaç dozlarının 
belirlenmesini mümkün kılacaktır
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Farmakogenetik

İlaç yanıtında bireyler veya toplumlar arasında gözlenen
farklılıkların oluşumunda genetik faktörlerin katkısını
inceler

Farmakogenomik

İlaçların aktivitesi üzerine genom 
fonksiyonunu araştıran alan 

• fonksiyonunu araştıran alan 

İlaçların aktivitesi üzerine genom

İlaç Yanıtına Olan Farklılıkta Genetiğin 
Rolü

• İlaç yan tesirlerinin %50’si polimorfik
enzimlerle metabolize olan ilaçlarla ortaya 
çıkıyor
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Philips et al. JAMA 2001

2227 Advers İlaç Reaksiyonu vakası

% 50 genetik faktörlerle ilişkili
% 42 doz hatası

% 59  Polimorfik Faz  I enzimleri
% 86 P450 

% 38 CYP2D6

ADVERS İLAÇ REAKSİYONLARINDA GENETİK 
FAKTÖRLERİN ROLÜ
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• Genetik polimorfizm nedeniyle ciddi advers
reaksiyonlara sebep olan ve bu nedenle 
piyasadan çekilen bir çok ruhsatlı ilaç 
bulunmaktadır (tiroglitazon, terfenadin)

• Farmakogenomik araştırmaların, gerek ilaç 
geliştirme sürecinde gerekse ilaç piyasaya 
çıktıktan sonra, öncelikle güvenlilik sorunlarının 
azaltılmasına katkısının olacağı gösterilmiştir

• Bazı Ruhsatlı İlaçların Kullanılmadan evvel 
Genomik Test yapılmasını FDA gerekli 
görmektedir ve ilgili ilaçlar FDA tarafından 
listelenmiştir.

http://www.fda.gov/cder/genomics/genomic_
biomarkers_table.htm

(Valid Genomic Biomarkers in the Context of 
Approved Drug Labels) 
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Biomarker Label Context Drug
CYP2C19 Variants CYP2C19 poor metabolizer status is 

associated with diminished response to 
Clopidogrel. 

Clopidogrel

CYP2C19 Variants 
with alternate 
context

CYP2C19 Variants (Poor Metabolizers-
PM and Extensive Metabolizers-EM) 
with genetic defect leads to change in 
drug exposure. “In vivo studies indicated 
that CYP2C19 is significantly involved in 
the metabolism of voriconazole. This 
enzyme exhibits genetic polymorphism. 
For 

Voriconazole

CYP2C9 Variants “Patients who are known or suspected to 
be P450 2C9 poor metabolizers based on 
a previous history should be administered 
celecoxib with caution as they may have 
abnormally high plasma levels due to 
reduced metabolic clearance.”

Celecoxib

Biomarker Label Context Drug
CYP2C9 Variants 
with alternate 
context

CYP2C9 Variant genotypes and drug 
dose “The analysis suggested an 
increased bleeding risk for patients 
carrying either the CYP2C9*2 or 
CYP2C9*3 alleles. 

Warfarin

Vitamin K epoxide
reductase
(VKORC1) 
Variants

Vitamin K epoxide reductase (VKOR) 
Variant- ““Certain single nucleotide 
polymorphisms in the VKORC1 gene 
(especially the -1639G).A allele) have 
been associated with lower dose 
requirements for warfarin.

Warfarin
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Genetik Araştırmalarda Prensipler

Genetik araştırmalardaki dört genel prensip:
• i)   Katılımın gönüllülük esasına dayandığı, 
• ii)  Herhangi bir zamanda katılımcının 

araştırmadan çekilme ve genetik materyalini 
çekebilme hakkı, 

• iii) Çalışma bitiminde kişisel DNA örneklerinin 
ortadan kaldırılabilme hakkı, yani alınan genetik 
örneklerin ne zaman ve ne şekilde ortadan 
kaldırılacağı gönüllüye açıklanmalıdır, 

• iv) Etik kurul izni alınmalıdır.

Genetik Araştırmalarda Prensipler
• Bütün klinik araştırmalarda olduğu gibi genetik araştırmalarda da 

gönüllülerden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınması esastır
• Hastalıkları nedeni ile çalışmaya davet edilmiş gönüllülerden “olur” 

alındığı gibi, genetik araştırmalarda zaman zaman sağlıklı 
gönüllülere de gereksinim olmakta ve onlardan da “olur” alma gereği 
doğmaktadır

• “Sağlıklı gönüllü olur formları” hastalarınkinden farklı olarak 
hazırlanacaktır 

• Bu kişilere, kendilerinden elde edilen bilgilerin sadece hasta grubu 
ile karşılaştırılmak için kullanılacağı ve genetik materyal olması 
nedeni ile karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu anlatılmalıdır

• Ayrıca alınan DNA örneklerinin daha sonra başka çalışmalarda da 
kontrol grubu olarak kullanılıp kullanılamayacağının sorulması ve 
bunun bilgilendirilmiş gönüllü olur formu’nda belirtilmesi 
gerekmektedir. 
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İlaç Klinik Araştırmalarında izlenen etik kuralların yanı 
sıra genetik  alandaki çalışmalar için diğer bazı etik 
konuların  ayrıca dikkate alınması gerekir

Çalışma kapsamında yurt dışına biyolojik materyal (kan, 
serum, DNA, hücre dizinleri vb.) gönderilecekse 
“BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER ANTLAŞMASI 
(BMTA)” hazırlanmalıdır.

Genetik Araştırmalarda Prensipler

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması 
Amacı

Biyolojik materyali GÖNDEREN araştırıcı  
“..................................................” isimli çalışmada 
kullanılmak üzere gönderilecek biyolojik materyali 
(...............................’ne gönderildiğini ve miktarı 
yazılır..............................) göndermeden önce ALICI 
araştırıcı ……….dan bazı koşulları yerine getirmesini 
istemektedir
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• ÇALIŞMANIN ADI: 

• GÖNDEREN ARAŞTIRICI BİLGİSİ
• Adı Soyadı : 
• Kurumu : 
• Kimliği/Anabilim Dalı : 
• Adresi : 
• Telefon: Faks: e-mail: İmza

• :

• ALICI ARAŞTIRICI BİLGİSİ
• Adı Soyadı : 
• Kurumu : 
• Kimliği/Anabilim Dalı : 
• Adresi : 
• Telefon: Faks: e-mail: İmza

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması İçeriği

• Gönderilen biyolojik materyaller kar amacı güdülmeyen bilimsel 
araştırmalar için kullanılacaktır.

• Biyolojik materyal yalnızca o anlaşmada yazılı amaç içindir,  
GÖNDERİCİ kurumun yeniden yazılı iznini almak koşulu ile ancak 
ikincil amaç için kullanılabilinir.

• ALICI biyolojik materyali GÖNDERİCİ kurumun yazılı izni olmadan 
üçüncü şahıslara vermeyecektir. 

• ALICI üçüncü şahıslardan gelebilecek istekleri GÖNDERİCİ’ye
bildirecektir.

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması
Koşulları
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• Biyolojik materyaller GÖNDERİCİ tarafından bireyin kimlik bilgileri 
olmaksızın  ALICI’ya gönderilecektir 

• ALICI biyolojik materyalleri Birleşmiş Milletler İnsan Genomu ve
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak kullanacaktır

• İlgili bilimsel araştırmalar ortak araştırmalar olup, sonuçları ALICI ve 
GÖNDERİCİ tarafından ortak olarak rapor edilecektir. Raporda 
biyolojik materyallerin nereden alındığı belirtilecektir

• Bu anlaşma ile gönderilecek biyolojik materyalin araştırma için 
kullanılacak olduğu ve bazı  özelliklerinin var olduğu alıcı tarafından 
kabul edilmektedir. Biyolojik materyali sağlayan kurum bu konuda
sorumlu değildir 

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması Koşulları

• Bu anlaşma şu iki maddeden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde  
son bulur:

1.  Anlaşma kurallarına uymama veya 

2.  Patent haklarının ihlali nedeniyle

• Anlaşma  materyali sağlayan tarafın yazılı uyarısı ile bitirilecek olursa  
anlaşmanın sonlanacağı bir tarih belirlenmelidir. 

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması Koşulları
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• ALICI bu anlaşmanın bitiminde bütün örnekleri geri vermeyi veya ortadan kaldırmayı 
kabul eder

• GÖNDERİCİ biyolojik materyali toplama, hazırlama ve göndermek için bir ücret talep 
ediyorsa bu ücret burada belirtilecektir

• Çalışmadan doğabilecek bir çıkar çatışması olup olmadığı ile ilgili beyan yapılmalıdır

• Bu anlaşmanın yürümesinde ALICI ve GÖNDERİCİ  sorumludur. Anlaşmazlık halinde 
ihtilafın çözümü için her iki ülke mahkemeleri de yetkilidir 

• Bu anlaşma yeterli kopya sayısında olmalı, her sayfası imzalanarak kopyalardan biri 
TC Sağlık Bakanlığında, diğerleri Etik Kurulda, Alıcıda, Araştırıcıda ve Göndericide 
olacak şekilde düzenlenmelidir. 

• İMZALAR:

GÖNDERİCİ ALICI
Sorumlu Araştırıcı / Destekleyici Araştırıcı Kurum

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması Koşulları

Bu anlaşmada belirtilen koşulları okudum 
ve anladım. Gönderilen materyal için bu 
anlaşmada belirtilen koşullara uyacağımı 
taahhüt ederim.

Alıcı: Tarih İmza:

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması
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Biyolojik Materyalin Sağlandığı Kişilere ait 
Onay Formu

• Gönüllünün materyalini daha sonra başka amaçla kullanılmasına 
izin verip vermeyeceği,

• Çalışma sonucunu öğrenebileceği,
• Araştırıcının materyali isimsizleştireceği ,
• Materyalin neden gerektiği,
• Ne kadar süre saklanacağı,
• Materyal alınması sırasında oluşabilecek riskler,
• Olası bir zararda sorumlu, erişim bilgileri, tıbbi müdahale, 

harcamalar, sigorta,
• Çalışmanın yararı,
• Çalışmaya katılmakla parasal yük altına girmediği,
• Araştırmanın ekonomik sonuçları

• Bilgilendirilmiş onay formu gönüllünün haklarını, onurunu, 
güvenliliğini göz önüne alarak hazırlanmış olmalıdır.

SONUÇ
• Temel bilimlerle klinik bilimlerin entegrasyonunu sağlayacak genetik 

araştırmalara ihtiyaç vardır

• Bu tür çalışmalar yeni hastalık genlerinin bulunmasına ve Türk 
toplumunun hastalıklar açısından önemli genom özelliklerinin 
belirlenmesine katkı sağlayacaktır

• Ayrıca tedavilere cevaplılık veya cevapsızlık veya advers etkiler 
bakımından bilgiler elde edilmesine olanak verecektir

• İnsanlık için yararlı olabilecek çalışmalar desteklenmelidir ve genetik 
çalışmaların gelişmesi engellenmemelidir.
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Genel Prensip

Araştırma sürecine dahil olan herkes tarafından daima hatırda 
tutulması gereken ICH–GCP [2.3] prensibi:

“Gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliği dikkate alınacak en
önemli noktalardır ve bunlar bilimin ve toplumun çıkarlarından 
üstün tutulmalıdır.”

Etik kaide ve kurallara uyulmalıdır.

Genetik uygulamalardaki etik 
düzenlemeler ile ilgili dokümanlar

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan Uluslararası 
Tıbbi Genetikte Etik Konular Yönergesi (1997)

• Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından 
yayımlanan İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
(1997)

• UNESCO Uluslararası Bioetik Komitesinin hazırlamış olduğu İnsan 
Genetik Verileri Konusundaki Uluslararası Bildirge (2003)

• Bu bildirgelerde genetik araştırmaların etik boyutu için bildirilen 
temel noktalar “eşitlik, adalet, insan onuruna, haklarına ve temel 
özgürlüklerine saygı, gizliliğin korunması, kalıtsal özellikler nedeni ile 
her türlü ayrımcılığın önlenmesi” dir.
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