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"nsanda gen tedav!s!yle !lg!l! !lk kl!n!k dene-
me 1990’da, cam!amızda gen tedav!s!n!n baba-
sı olarak b!l!nen ve ped!atr!st genet!kç! olan W. 

French Anderson tarafından yapıldı. Bu deneme-
de, adenoz!n deam!naz yetmezl!#!ne (ADA)  ba#-
lı ba#ı$ıklık yetmezl!#! hastalı#ına (SCID) yakalan-
mı$ çocuklara do#ru ADA prote!n! kodlayan gen, 
retrov!rüs aracılı#ıyla önce T hücreler!ne ve ardın-
dan vücutlarına enjekte ed!ld!. Bu çalı$ma, ba#ı$ık-
lık yetmezl!#! olan hastalarda gen tedav!s! uygula-
masının güven!l!r oldu#unu kanıtlayan !lk çalı$ma-
dır. O günden bu güne kadar resm! olarak onay-
landı#ı b!ld!r!len 1537 kl!n!k gen tedav!s! dene-
mes! gerçekle$t!r!lm!$t!r. %ek!l 4’te göster!ld!#! g!-
b! 1990’dan 1999’a kadar kl!n!k gen tedav!s! dene-
meler!n!n sayısında hızlı b!r artı$ oldu#u göze çar-
pıyor. Malesef, 1999 ve 2002 yıllarında gerçekle$t!-
r!len !k! kl!n!k gen tedav!s! denemes!nde hastalarda 
beklenmeyen yan etk!ler!n görülmes! üzer!ne kl!-
n!k gen tedav!s! denemeler!nde sayıca artı$ durdu 
ve gen tedav!s! kl!n!k deneme sayısı açısından dura-
#an b!r döneme g!rd!. 1999’da Ph!ladelph!a’da ya$a-
nan ve gen tedav!s! cam!asında yarattı#ı çarpıcı etk! 
neden!yle tar!he geçen deney!m! burada hatırlama-
mızda yarar var. Dünyaca ünlü Penns!lvan!a Ün!-
vers!tes! "nsan Gen Tedav! Enst!tüsü’nde 1990’la-
rın !k!nc! yarısında James M. W!lson ba$kanlı#ın-
da, karac!#er! tutan ve kandak! amonyumun tem!z-
lenmes!n! engelleyen tehl!kel! b!r genet!k hastalık 
olan orn!t!n transkarbom!laz (OTC) yetmezl!#!-
ne kar$ı, !çer!s!nde OTC gen! barındıran gen nak!l 
araçları (vektörler!) kullanılarak (adenov!rüs) yapı-
lan gen tedav!s!nde kl!n!k denemeler ba$arıyla yü-
rüyordu. En yüksek dozda adenov!rüs ver!len hasta 
grubunda yer alan sadece b!r hastada (Jesse Gels!n-

Tıbb! genet!#!n uygulama alanı olan 
gen tedav!s!, genet!k geç!$ gösteren 
kalıtsal (k!st!k f!broz, SCID vb) 
veya sonradan ed!n!leb!len 
(kanser, kard!yovasküler hastalıklar, 
d!yabet, a$ırı $!$manlık vb) 
!nsan hastalıklarını tedav! etmek 
maksadıyla, genler!n, küçük DNA 
ve RNA moleküller!n!n !nsan 
hücreler!ne, organ ve dokularına 
transfer !$lem!n! !çeren b!r tedav! 
yöntem!d!r. Ço#u zaman genet!k 
!nsan hastalıklarının tedav!s!, 
örne#!n ba#ı$ıklık yetmezl!#! 
hastalı#ında oldu#u g!b!, genlerle 
b!rl!kte hücreler!n nakl!n! gerekt!r!r. 
Bu nedenle gen ve hücre tedav! 
yöntemler! b!rb!rler!yle örtü$en veya 
b!rb!rler!n! tamamlayan !k! tedav! 
yöntem! olarak kabul ed!l!r. 
Bu alanda yapılan çalı$malar, 
uluslararası düzeyde Avrupa Gen 
ve Hücre Tedav!s! Derne#! ve 
Amer!kan Gen ve Hücre Tedav!s! 
Derne#! adlı !k! organ!zasyon 
tarafından koord!ne ed!lmekted!r. 
"nsan Genom Projes!’n!n tasla#ının 
22 Haz!ran 2000’de açıklanmasıyla 
b!rl!kte b!r !nsanda yakla$ık 20.000 
!le 25.000 c!varında gen oldu#u 
açı#a çıktı. Bu genler!n pek ço#unun 
!$lev!n! henüz b!lmesek de, genet!k 
mekan!zmaları kısmen de olsa açı#a 
çıkarılmı$ !nsan hastalıklarını 
gen transfer! yoluyla tedav! etmeye 
çalı$an kl!n!k çalı$maların tüm 
hızıyla devam ett!#!n! bel!rtmem!zde 
yarar var. Bu konuda çalı$an uzmanlar 
olarak bu yazıda kl!n!k gen tedav!s! 
uygulamalarının geçm!$!n!, 
bugününü ve yarınını ele alıyoruz. 
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ger), uygulanan tedav! yöntem!n!n daha önce sap-
tanamamı$ b!r yan etk!s! gözlemlend!. Aslında ade-
nov!rüs karac!#ere en !y! ve en etk!n gen transfer! 
yapab!len vektör olmasına kar$ın bu hastada olu$-
turdu#u yan etk!, v!ral vektörler!n hastalara kan yo-
luyla yüksek dozda ver!l!rken nad!r de olsa öldürü-
cü sonuçlar do#urab!len reaks!yonlar olu$turab!le-
ce#!n! gösterd!. Bu vaka gen tedav!s! denemeler!n-
de kaybed!len !lk hasta olarak tar!he geçt!. Dr. Ala-
!n F!scher ve arkada$larının X kromozom ba#ımlı 
ba#ı$ıklık yetmezl!k sendromu (X-SCID) olarak b!-
l!nen genet!k b!r hastalı#a kar$ı uygulamı$ oldukla-
rı kl!n!k gen tedav!s! denemeler!nde, on tane çocuk 
hastanın dördünde !y!le$t!r!c! gen ta$ıyan RNA ge-
nomlu v!rüsün (retrov!rüsün) hasta DNA’sında uy-
gunsuz gen bölgeler!ne g!rmes!yle kan kanser! (lö-
sem!) gel!$t!. X-SCID tedav! ed!lmed!#! takd!rde 
(uygun kem!k !l!#! nakl! yapılmaması durumunda) 
ba#ı$ıklık yeters!zl!#! neden!yle hastalarda oldukça 
öldürücü seyreden (genç ya$ta ölüme yol açan) ge-
net!k b!r hastalıktır. 2000’l! yılların ba$larında gen 
tedav!s! denemeler!nde beklenmeyen yan etk!ler!n 
gözlemlenmes! ve arzulanan tedav! etk!nl!#!n!n kı-
sıtlı olmasından dolayı gen tedav!s! çalı$maları üze-
r!nde baskılar yo#unla$maya ba$ladı. Basında çıkan 
olumsuz haberler ve denet!m kom!syonlarının bas-
kısı yıllık onaylanan kl!n!k gen tedav!s! denemeler!-
n!n sayıca azalmasına yol açtı. 2003’te sadece 85 ta-
ne yen! kl!n!k gen tedav!s! çalı$masının onaylanma-
sı (1998’den bu yana en dü$ük rakam) gen tedav!s! 
cam!asında o zamanlarda ya$anan üzücü olayların 
kaçınılmaz b!r sonucu olarak de#erlend!r!ld!. An-
cak son yıllarda kat ed!len yol ve kl!n!k denemeler-
den elde ed!len ba$arılar sayes!nde 2003 sonrasında 
yıllık onaylanan kl!n!k gen tedav!s! denemeler!n!n 
sayısında tekrar b!r artı$ gerçekle$t!. 

Gen Tedav!s!nde Kl!n!k Denemeler!n 
Gerçekle"t!r!ld!#! Ülkeler
Gen tedav!s!nde kl!n!k denemeler halen yed! 

kıtanın be$!nde devam etmekte. 1537 onaylanmı$ 
kl!n!k gen tedav!s! denemes!n!n kıtalara göre da-
#ılımına baktı#ımızda, bu denemeler!n %95’!n!n 
Amer!ka ve Avrupa’da yapıldı#ını görüyoruz. Bun-
ları sırasıyla Asya, Avustralasya ve Afr!ka kıtası !z-
l!yor. Ayrıca 13 tane kl!n!k gen tedav!s! deneme-
s! de uluslararası katılımlı-çok merkezl! çalı$malar 
olarak sürüyor. Kl!n!k gen tedav!s! denemeler!n!n 
ülkelere göre da#ılımı !ncelend!#!nde !se 29 ülkede 
kl!n!k gen tedav!s! denemes!n!n yapıldı#ını görü-
yoruz. Bu ülkeler arasında Amer!ka B!rle$!k Dev-
letler! ba$ı çekmekle b!rl!kte, Kanada 20 adet kl!n!k 
gen tedav!s! denemes!yle dokuzuncu sırayı alıyor. 
Aynı kıta üzer!nde bulunan Meks!ka !se b!r kl!n!k 
denemeyle kl!n!k gen tedav!s! denemes! gerçekle$-
t!r!len ülkeler arasına son sıralarda olsa da g!rme-
y! ba$ardı. Avrupa’da, B!rle$!k Krallık !k!nc! sırada 
gel!rken, üçüncü sırada Almanya, dördüncü sırada 
"sv!çre ve be$!nc! sırada Fransa bulunuyor. Son yıl-
larda Polonya, Çek Cumhur!yet! g!b! Do#u Avrupa 
Ülkeler! de kl!n!k gen tedav!s! denemeler!ne katıl-
dı. Ancak, kl!n!k gen tedav!s! ver!tabanına kayde-
d!len sayıların gerçek rakamların çok altında ola-
b!lece#!n! unutmamamız gerek. Örne#!n, Rusya’da 
yalnızca b!r tane resm! olarak onaylanmı$ çalı$ma 
oldu#u b!ld!r!lmes!ne kar$ın gerçekte çok daha faz-
la sayıda kl!n!k gen tedav!s! denemes!n!n yapıldı#ı-
nı b!l!yoruz. Kanada’da 50’den fazla çalı$ma olma-
sına kar$ın bunlardan sadece 20 tanes! kl!n!k gen 
tedav!s! denemeler!yle !lg!l! ver!tabanına kayded!l-
m!$ bulunuyor. 

Gen Tedav!s!nde Hede$enen 
Hastalıklar
Gen tedav!s! ba$langıçta kalıtsal tek gen hasta-

lıklarının !y!le$t!r!lmes!n!n amaçlandı#ı b!r yöntem 
olarak gel!$t!r!ld!. Ancak en yaygın ve öldürücü has-
talıkların ba$ında gelen kanser hastalı#ının da b!r-
den fazla gen!n !$e karı$tı#ı b!r hastalık (mult!gene-
t!k) oldu#u anla$ıldı#ından, günümüzde kl!n!k gen 
tedav!s! çalı$malarının ço#unlu#unun kanser hasta-
lı#ını tedav! etmeye yönel!k oldu#u görülüyor. Ka-
lıtsal tek gen hastalıklarını tedav! etmeye yönel!k 
yakla$ımlar 2004’e kadar !k!nc! sıradayken, 2004’ten 
sonra !k!nc! sırayı kalp ve damar hastalıklarına kar$ı 
gel!$t!r!len yöntemler aldı. Sonuçta $u an !ç!n kalıt-
sal tek gen hastalıklarını tedav! etmeye yönel!k yak-
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la$ımlar $!md!ye kadar yapılan kl!n!k gen tedav!-
s! çalı$malarında en ba$arılı sonuçları verse de, top-
lam kl!n!k çalı$maların sadece % 8,1’!n! olu$tura-
rak üçüncü sırada yer alıyor. Kanser gen tedav!s!n-
de kan kanser!n!n (hematoloj!k mal!gnans!ler) ya-
nında akc!#er, prostat, meme ve c!lt kanserler! g!b! 
çok de#!$!k kanser t!pler! hede&en!yor. Bu ba#lam-
da kanser hücreler!n!n !ç!ne v!rüs aracılı tümör bas-
kılayıcı gen transfer etmek, tümörü gen transfer!yle 
ölmek üzere programlamak, ba#ı$ıklık s!stem!m!z! 
tümör a$ılarıyla tet!klemek g!b! stratej!ler!n olduk-
ça ra#bet gören gen tedav!s! yakla$ımları oldu#unu 
bel!rtmel!y!z. Kard!ovasküler gen tedav!s!n!n temel 
hedef! damarla$mayı (anj!ogenez), kalp kasının re-
jenerasyonu ve tam!r!n! sa#lamak, damar nakl! son-
rası (anj!yoplast!) tıkanmayı önlemekt!r. Bu neden-
le kansız dokulara kan akımını sa#lamak kard!ovas-
küler gen tedav!s!n!n temel hedef!d!r. Bu amaçla f!b-
roblast büyüme hormonu (FGF) ve vasküler endo-
telyal büyüme hormonu (VEGF) kodlayan genler 
kl!n!k denemelerde ba$arıyla kullanılıyor. Kalıtsal 
tek gen hastalıklarının tedav!s!nde temel amaç, ge-
n!n normal kopyasını hücrelere vererek bozuk kop-
yasıyla de#!$t!r!lmes!n! sa#lamaktır. Kalıtsal tek gen 
hastalı#ına kar$ı gel!$t!r!len gen tedav!s! yöntemle-
r!n!n (toplam 124 tane) üçte b!r! akc!#er, pankreas, 
barsak ve ter bezler!n! etk!leyen b!r hastalık olarak 
b!l!nen k!st!k f!brozu tedav! etmeye yönel!kt!r. K!s-
t!k f!broz, ABD ve Avrupa’da en yaygın görülen ge-
net!k bozukluk olup bu hastaların ortalama ya$am 
süres! 40 yılın altındadır. %!ddetl! komb!ne ba#ı$ık-
lık yetmezl!k sendromu (SCID) g!b! tek gen hasta-
lıklarına kar$ı da kl!n!k gen tedav!s! yöntemler! ba-
$arıyla gel!$t!r!lmekted!r. Bula$ıcı (enfeks!yöz) has-
talıklara kar$ı (HIV, tetanoz, CMV vb) gel!$t!r!-

len gen tedav!s! yöntemler!, tedav! ed!lmeye çalı$ı-
lan hastalıklar kategor!s!nde % 7,9 !le dördüncü sı-
rada gel!r. Mult!ple skleroz!s, Myast!na Grav!s, Par-
k!nson, Alzhe!mer g!b! s!n!rsel hastalıklar da gen te-
dav!s! yöntemler!yle !y!le$t!r!lmeye çalı$ılıyor. Ret!-
n!t!s p!gmentoza, Glokom, ya$a ba#lı maküler deje-
nerasyon g!b! göz hastalıklarının yanı sıra, !lt!haplı 
eklem yangısı g!b! romat!zmal hastalıkların da kl!-
n!k gen tedav!s! çalı$malarının kapsamında oldu#u-
nu bel!rtmekte yarar var.

Kl!n!k Gen Tedav!s! Denemeler!nde 
Kullanılan Vektörler
Kl!n!k Gen tedav!s! denemeler!nde kullanılan 

vektörler!n (gen nak!l araçları) % 75’! v!ral vek-
tördür. Bunlar arasında adenov!rüs b!r!nc! sırada, 
retrov!rüs !k!nc! sırada gel!r. Bunları sırasıyla vak-
s!nya, paks v!rüsü, adeno asos!ye v!rüs ve herpes 
s!mpleks v!rüsü tak!p eder. Retrov!rüs aslında kl!-
n!k gen tedav!s! denemeler!nde !lk test ed!len vek-
tördür ve sadece bölünen hücreler! enfekte etmele-
r! !le uzun sürel! gen transfer! sa#lamaları neden!y-
le son yıllara kadar (2004) kl!n!k denemelerde en 
çok terc!h ed!len vektördü. Fransız b!r ek!p taraf!n-
dan X-SCID hastalı#ına kar$ı gel!$t!r!len gen teda-
v!s! denemeler!nde kullanılan retrov!rüs (hastada 
kanser! tet!kleme g!b!) çok c!dd! yan etk!ler do#ur-
du#u !ç!n günümüzde bu vektörün kullanımı artık 
terc!h ed!lm!yor. Retrov!rüsü kullanarak çalı$mala-
rına devam etmek !steyen ara$tırmacılar da klas!k 
retrov!rüs yer!ne hastada kend! kend!n! etk!s!z kı-
lab!len gel!$m!$ retrov!ral vektörü (SIN) kullanma-
yı terc!h ed!yorlar. Kalıtsal hastalıklar !ç!n olmasa 
da kanser gen tedav!s! !ç!n en uygun vektör aslında 

B!r retrov!rüsün #emat!k görüntüsüAdenov!rüsün b!lg!sayarda ç!z!lm!# görüntüsü
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adenov!rüstür. Geç!c! gen sentez! sa#laması, g!rd!#! 
hücreler! ba#ı$ıklık s!stem!m!ze tanıtması, bölün-
meyen hücreler! enfekte etmes!, yüksek dozda ko-
layca üret!leb!lmes! g!b! özell!kler adenov!rüsü kan-
ser gen tedav!s!nde en çok terc!h ed!len vektör ha-
l!ne get!rd!. Ancak adenov!rüs s!stem!k olarak ba-
#ı$ıklık (!mmun) reaks!yonuna yol açab!lece#!nden 
bu v!rüsün yüksek dozda, kan yoluyla s!stem!k ola-
rak hastalara ver!lmes! do#ru de#!ld!r. Bunun ya-
nında v!ral vektörler!n kl!n!k gen tedav!s! deneme-
ler!nde sorun yaratab!lece#!ne !nanan ara$tırmacı-
lar, !y!le$t!r!c! prote!n! kodlayan çıplak DNA’yı ya 
d!rekt olarak ya da l!p!d kompleks! !çer!s!nde (l!po-
feks!yon) hastalara vermey! terc!h edeb!l!rler. 

%nsanlara Aktarılan Genler
Kl!n!k gen tedav!s! denemeler!nde 200’den faz-

la b!rb!r!nden farklı gen, yukarıda bahsed!len yön-
temlerle (v!ral yöntemler ve v!ral olmayan yöntem-
ler) !nsanlara aktarılır. En yaygın ve öldürücü has-
talık kanser oldu#una göre kl!n!k gen tedav!s! dene-
meler!nde !nsanlara aktarılan genler!n ço#unlukla 
kanser hastalı#ını tedav! etmeye yönel!k genler oldu-
#unu söyleyeb!l!r!z. Bu ba#lamda ba#ı$ıklık s!stem!-
n! tet!kley!c! tümör ant!jen! kodlayan genler, s!tok!n 
genler!, tümör baskılayıcı genler, kanser hücres!n! 
!nt!har etmeye !ten genler kl!n!k gen tedav!s! dene-

meler!nde terc!h ed!len genler!n ba$ında gel!r. Üre-
me faktörü kodlayan genler!n hemen hemen tama-
mı kalp ve damar hastalıklarını tedav! etmeye yöne-
l!kt!r. Kalıtsal tek gen hastalıklarına kar$ı kullanılan 
genler de (yetmezl!k genler!) tüm denemelerde kul-
lanılan genlerdend!r. 

Kl!n!k Gen Tedav!s! Denemeler!n!n 
Son Durumu
Gen tedav!s! !laçlarının kl!n!k denemeler!n! ge-

nel olarak dört sa'aya (faza) ayırab!l!r!z. Faz dene-
meler!n!n ba$langıcından (Faz I) sonuna kadar (Faz 
III) tamamlanması, genelde yıllarca süren sabırlı b!r 
çalı$mayı gerekt!r!r. Yen! b!r !lacın !nsanlarda rut!n 
kullanımı bu !lacın ancak Faz I, II ve III sa'aları-
nı geçt!kten sonra ulusal denetleme kom!tes! tarafın-
dan onaylanmasıyla mümkündür. Faz IV aslında ya-
pılma zorunlulu#u olmayan, sadece satı$ı onaylanan 
!lacın uzun sürel! güvenl!k taramasını !çeren kl!n!k 
b!r çalı$madır. Bunların yanında, gerekl!l!#! tartı$ma 
konusu olan, !lacın !nsanlara uygulanıp uygulanma-
masına karar ver!len Faz 0 çalı$masının olab!lece#!n! 
de b!lmek gerek!r. Faz I denemes! genelde küçük b!r 
grup üzer!nde gerçekle$t!r!len (10-20), !lacın güven!-
l!rl!#! ve tolere ed!leb!l!rl!#! hakkında b!lg! veren b!r 
!laç doz çalı$masıdır. "lacın !y!le$t!r!c! etk!nl!#! ve da-
ha gen!$ hasta popülasyonu üzer!ndek! etk!ler! (20-
300) ancak Faz II çalı$masında ölçüleb!l!r. Faz III ça-
lı$ması !se çok merkezl! plasebo kontrollü olarak ya-
pılan daha gen!$ !nsan k!tles!nde !lacın !y!le$t!r!c! et-
k!nl!#!n! bel!rlemeye yönel!k (300-3000) b!r çalı$ma-
dır. Faz III sa'asında olan b!r !laç !ç!n hasta yararı-
na olmak kaydıyla deneme b!tmeden ulusal denetle-
y!c! kurumlara (Amer!ka’da Amer!kan Gıda ve "laç 
Da!res! - FDA, Avrupa’da Avrupa "laç Ajansı - EME-
A) onay !ç!n ba$vuru yapılab!l!r. Kl!n!k gen tedav!-
s! denemeler!ne kabul ed!len hastaların genelde ge-
leneksel tedav! yöntemler!yle tedav! ed!lemem!$ !ler! 
evredek! hastalar oldu#unu unutmamak gerek!r. Kl!-
n!k gen tedav!s! denemeler!n!n son durumuna gel!n-
ce, kl!n!k gen tedav!s! denemeler!n!n ço#unlu#u ha-
len Faz I ve Faz I/II sa'asındadır. Bu rakam da ger-
çekle$t!r!len tüm kl!n!k gen tedav!s! denemeler!n!n 
% 70’!ne kar$ılık gel!r. Kl!n!k gen tedav!s! denemele-
r!n!n % 16,5’i Faz II, %  0,8 ’i Faz II/III sa'asındadır. 
Faz III sa'asında olan kl!n!k gen tedav!s! deneme-
ler!n!n oranı !se yalnızca % 3,4’tür. Bu nedenle gele-
neksel yöntemlerle tedav! ed!lemem!$ çares!z hasta-
ların durumu dü$ünülerek kl!n!k gen tedav!s! dene-
meler!ne b!r $ek!lde hız ver!p onları sonuçlandırmak 
gerekmekted!r.
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Sonuç
1990’lı yılların sonlarında kl!n!k gen tedav!s! de-

neme sonuçlarının beklent!ler! kar$ılayamaması, gen 
tedav!s! alanındak! çalı$maların ve ara$tırmacıların 
gere#!nden fazla ele$t!r!lmes!ne yol açtı. Oysa kl!n!k 
gen tedav!s! denemeler!ne kabul ed!len hastaların, 
genel olarak daha önce tedav! görmü$, ancak kon-
vans!yonel tedav! yöntemler!n!n (kemoterap!, rad-
yoterap! ve cerrah!) ba$arısız sonuçlandı#ı ve rahat-
sızlı#ı !ler! evredek! hastalar oldu#unu unutmama-
mız gerek!r. 1999’da Ph!ladelph!a’da ya$anan OTC 
vakası ve Dr. Ala!n F!sher’!n yürütücülü#ünü yaptı-
#ı X-SCID denemeler!nde dört hastada !stenmeyen 
yan etk!ler!n gözlemlenmes! d!#er kl!n!k denemeler-
den elde ed!len ba$arıları gölgelememel!. Gerçekte 
Jesse Gels!nger’!n ölümüne yol açan yöntem (hepa-
t!k arter !çer!s!ne adenov!rüs aracılı OTC gen! trans-
fer!), daha önce 17 hastada ba$arıyla uygulandı. B!r 
Fransız ek!b! tarafından yürütülen X-SCID deneme-
ler!nde dört hastada gözlemlenen kan kanser! vaka-
sından üç tanes! ek kemoterap!yle tedav! ed!ld! ve bu 
hastalar kend!ler!ne uygulanmı$ olan gen tedav!s! sa-
yes!nde hayatta kalmayı ba$ardılar. "$!n !lg!nç tara-
fı, Adr!an J. (rasher ve arkada$ları tarafından yü-
rütülen X-SCID kl!n!k denemeler!nde retrov!rüslere 
ba#lı benzer b!r etk! gözlemlenmemekle b!rl!kte $!m-
d!ye kadar 20’den fazla çocuk bu yöntemle ba$arılı 
b!r $ek!lde tedav! ed!ld!. Avustralya’da yapılan b!r d!-
#er X-SCID kl!n!k çalı$masında da herhang! b!r yan 
etk! saptanmadı. Elde ed!len olumsuz deney!mler as-
lında daha d!kkatl! v!ral vektör kullanılmasını ve da-
ha güvenl! yen! gen transfer yöntemler!n!n gel!$t!-
r!lmes!n! sa#ladı. Dr. Roncarolo ve ek!b!n!n $!ddet-

l! komb!ne ba#ı$ıklık yetmezl!k sendromlu (ADA-
SCID) 10 hastada gerçekle$t!rm!$ oldu#u retrov!rüs 
aracılı ADA gen transfer!n!n uzun sürel! tak!b! sonu-
cunda (2-8 yıl; ortalama 4 yıl) bu yöntem!n X-SCID 
denemeler!nde oldu#u g!b! herhang! b!r yan etk!s!-
n!n olmadı#ı, ters!ne hastalarda oldukça güven!l!r ve 
yararlı b!r tedav! yöntem! oldu#u kanıtlandı. Do#u$-
tan körlükte b!le gen tedav!s!n!n güvenl! ve etk!n b!r 
tedav! yöntem! olab!lece#! hem Pennsylvan!a Ün!-
vers!tes! Çocuk Hastanes! ara$tırmacıları tarafından 
hem de "ng!ltere’de Londra Ün!vers!tes! ara$tırmacı-
larınca !spatlandı. Ç!nl!ler tarafından kanser gen te-
dav!s!nde etk!n oldu#u !ler! sürülen dünyanın !lk t!-
car! gen tedav!s! !lacı Gend!s!n, sonuçta Ç!n’de p!ya-
saya sürülmü$ bulunuyor. Son gel!$meler ı$ı#ında 
gen tedav!s!n!n artık ba$langıçta kend!s!nden bek-
len!len! vermeye ba$ladı#ını rahatlıkla söyleyeb!l!r!z. 
Bunun yanında, gen tedav!s!n!n pek çok genet!k has-
talıkta halen tek çözüm yolu oldu#unu, uygulamanın 
rut!n hale dönü$türüleb!lmes! !ç!n daha çok çalı$ma 
yapmamız gerekt!#!n! h!çb!r zaman unutmamalıyız. 
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Gend!s!n’!n üret!ld!"! NBS cell!gen plus b!oreaktörü

Dr. Kohn, SCID olarak b!l!nen 
genet!k hastalı"a kar#ı gen 
tedav!s! uyguladı"ı bebekle ster!l 
odada. 
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