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*21-24 Nisan 2001 tarihinde gerçekleştirilen "11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları KongresV'nin açılış konuşmasından alınmıştır. 

Çocuk ve ergenlik dönemleri psikiyatrisi 
kadar genetik veya kalıtımla içice ama o 
kadar da dışında başka bir alanın bulunma
dığı söylense yerindedir. Özellikle son 20 
yılın kromozomal ve moleküler yaklaşımla
rı insan beyninin gelişmesi ve çalışma dü
zeninin hücresel-moleküler tabanının öğre
nilmesine ışık tutmuş, populasyon ve kla
sik genetik araştırmalarına ek olarak, 'nor
mal' kalıplar yanı sıra patolojik nitelik ve 
davranışların temellerinin ortaya çıkarılma
sında önemli aşamalara yol açmışlardır. Yi
ne de yolun henüz başlarında olunduğu 
vurgulansa yerindedir. 'Psikolojik GE
NOM', bugün için, ruhsal ve mental bazı 
antiteleri incelerken karşılaşıldığı gibi, ta
nımlanması, sınıflandırılması ve değerlen
dirilmesi güç bir olgu. Gerçekleri, bilinenle
ri az ama abartı ve spekülasyonları, hatta, 
fantezileri yeterince fazla bir deyim. 

Mendeliyen Kurallar ve Psikiyatri 
Mendeliyen kondisyonlar: Mendel kuralla

rına göre kalıtılan. major veya tek-gen dü
zensizlikleri diye bilinen kalitatif karakter, 
davranış ve hastalıkların bir bölümünde 
psikomental sorunların sendromlara adını 
veren temel fizik belirti ve bulgularla eşliği 
iyi bilinmektedir. Depo hastalıkları akla he
men geliveren örnekler olup bazılarında 
moleküler mekanizma kısmen aydınlanmış-
sa da çoğunda hâlâ karanlık noktalar var
dır. 

Kondisyonun sebebi mutant ya da anormal 
genin görünüşte ilgisiz bir veya birkaç do
ku ve organı etkilemesi, yani, pleitropizm 
veya pleitropik etki, sıklıkla öne sürülen 
ama silik anlamlı bir ifadedir. Örneğin, fe-
nilketonürik mental retardasyonu, yine me
kanizma yeterli biçimde açık değilse de. de
po maddelerinin birikmesiyle açıklarken. 
Down sendromundaki mental gerilikle 
sendromun öteki major bulguları arasında
ki ilişkileri anlamak, örneğin, klinodaktili 
ve erkeklerdeki cinsel yetersizliği bağdaş
tırmak kolay değildir. 
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Bazı örneklerde -kanıtlaması güç olmakla 
beraber- bitişik gen veya mikrodelesyon 
sendromu düşünülebilir. Yanyana. o yüz
den yakın bağlantı konumundaki genlerin 
bazılarının yitirilmesi kişiler arasında feno-
tipik farklılıklara yol açabilir. Tanımlama 
ve teşhisdeki isabetsizlik veya aykırılıklar 
yanı sıra mutant genin penetrasının azlığı, 
ifadesindeki değişkenlik, fenokopiler, so
matik veya gametik mozaisizm. alel-içi ve 
aleller-arası heterojenite, değiştirici vb gen
lerin etkileri, bir gen kesiminin kopyalar 
halinde tekrarlaması, imprinting ve unipa
rental dizomi klasik sistemlerde bile önem
li dalgalanma hatta sapmalara yol açan me
kanizma yahut modellerdir. 
Mendeliyen niteliklerin incelenmesinde pe-
digri yöntemi ve "linkage" (bağlantı) anali
zi en verimli ve en etkin yollardır. Çünkü 
ilkiyle genin kuşaklar boyunca izlediği yol 
belirlenecek, ötekisiyle kromozomdaki yeri 
saptanacak ve elbet o niteliğin kahtımıyla 
ilgili kuşkular dağılacak, aynı zamanda gen 
haritaları yapılabilecektir. Ne var ki çocuk
luk ve ergenlik bozukluklarında uygulan
ması kolay değildir.* 

*Bizim grubumuzun çalışmaları arasında primer glo

kom ve sindaktili 2 genlerinin lokalizasyonları vardır. 

Mitokondrial Kalıüm ve Psikiyatri 
Mitokondrial kalıtım: Fenotipe dayanarak 
bazı nispeten basit canlı türlerinde belgele
nen, insan için geçerliliği ileri sürülen, pra
tik olarak erkeğin (babanın) katkısının bu
lunmadığı, sitoplazmadan zenginliği nede
niyle ovumdan esinlenerek maternal etki 
yahut sitoplazmik kalıtım denen kalıtsal 
davranışların temelinin mitokondriumlar 
olduğu anlaşılmıştır. Hücre sitoplazmasın-
da yüzlerce kopyası bulunan mitokondrial 
DNA'nın çekirdek DNA'smdan bağımsız 
davranışıyla özel bir kalıtım kalıbı doğar: 

kadının (annenin) nitelik ve hastalıkları 
hem erkek hem kız çocuklarında belirecek 
fakat bulgu ve belirtiler kişiden kişiye fark
lı olacaklardır. Zira. spermiumdan hiç de
necek kadar az mitokondrium gelebilir ve 
ovumun yüzlercesi rastgele dağılım yüzün
den yavru hücrelerden kimine az kimine 
çok geçer. 

Çember biçimi kısacık DNA moleküllerin
den oluşan mitokondri genom veya 
DNA'sı, RNA sentezine katılan genlere ek 
olarak 13 yapısal gen taşımaktadır. Bunlar
daki mutasyonlar mitokondriumdan zen
gin kas dokusu başta olmak üzere merkezi 
sinir sistemi ve böbreklerin bazı hastalıkla
rının sebebidirler -Leber'in kalıtsal optik at-
rofısi gibi. Bugüne kadar mitokondrial 
DNA mutasyonlarının sorumlu tutulduğu 
primer psikiyatrik kliniko-patojenik bir an-
tite tanımlanmamıştır. 

Kromozomlar ve Psikiyatri 
Kromozomal temel: Down sendromunun 
1959 yılında trizomik temelinin anlaşılma
sından aşağı yukarı yarım yüzyıl geçmesine 
ve sürekli araştırmalara karşın psikiyatrik 
bir antitenin belli bir kromozomal düzen
sizlikle beraber gittiği henüz tartışmalar
dan uzak değildir. HSA21 üzerindeki gen
lerin tek başlarına veya bütün olarak trizo-
miyle asosiye anatomo-fonksiyonel değişik
likleri nasıl oluşturdukları da açık değildir. 
Delabar grubunca Jackson indeksine göre 
belirlenen 24 özellikten 13'ünün 21q 
22.2'deki 2.3 Mb uzunluğundaki bölgedeki 
dublikasyonlardan kaynaklanıp yüz. el be
lirtileri yanı sıra eklem gevşekliği ve men
tal retardasyondan sorumlu olabileceği or
taya konmuş, yukarda değinildiği üzere, 
örneğin erkek mongoloidlerin testis yeter
sizliğinin patogenezi anlaşılmış değildir. 
Konvansiyonel ve ileri çözümleme -band-
teknikleri submikroskopik dengeli ve den-
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gesiz düzensizliklerin ortaya konmasına 
olanak yaratmışken sonraları bunlara telo-
merik veriler. FISH probları, mikrosatellit 
markerleri ve "Comparative Genomic 
Hybridization" kullanımları eklenmiştir. 
"Multiplex FISH, multi-color FISH (fluores
cence in situ hybridization)" ile bir metafaz 
plağmdaki kromozomların tümünün 'alaca 
bulaca' boyandığı, yani. fluoresan boyalar
la işaretli probların kullanılmasıyla 24 kro
mozomun birden idantifiye edildiği ya da 
her bir probun belli kromozom kesimiyle 
birleştiği spektral karyotipleme tekniğiyle 
önceleri gözden kaçırılan son derece 'kü
çük' kromozom-içi ve kromozomlararası 
değişiklikler, azalma-çoğalmalar, tekrarla
malar, dengeli ve dengesiz yer değiştirme
ler, ters dönmeler, kısaca, kriptik düzenle
meler, kardeş kromatid değişimleri sapta-
nabilmektedir. Örneğin, idiyopatik ve ço
ğunlukla familiyal mental retardasyon ör
neklerinin %10 kadarında subtelomerik ek
siklikler bildirilmektedir. Fakat patojenik 
mekanizma aydınlanmamıştır. Bir kromo
zom kesimi 10 veya 20 kez kopyalanmışsa 
ne gibi fenotipik değişkenlik yaratacaktır? 
Familiyal temeli nasıl anlaşılacaktır?.. 
Öte yandan, örneğin, otizm için bağlantı 
analizleri yöntemleriyle 7q, İp ve 6q gibi 
üç ayrı, sitogenetik yöntemlerle 7qll.2. 
15qll-ql3, X, 6p23, 16q22, ve 17pll.2 gi
bi altı löküsün varlığı ileri sürülmüştür. Ay
nı veya aynı denecek kadar benzer fenotip-
lerin farklı genlerle kararlaştırılması, yani, 
genetik heterojende boyutları ve örnekleri 
giderek genişlemektedir. Retinitis pigmen
tosa için 25 farklı loküs saptanmıştır: ama 
bunlar riskli ailelerde doğum öncesi tanı 
için yeterli sayılmamaktadır. Ve hiçbir mo-
leküler yöntemle henüz desteklenmemiştir. 
Folik asite duyarlı kırılabilir kromozom ke
simleri içeren frajilite sendromlarından 
FraX örnekleri büyük ilgi çekmektedirler. 

FraXA 1500 erkek ve 2500 kadından birini 
tutan ağır (Xq27.3), FraXE (Xq28) daha 
mülayim mental retardasyonlu kişilerde 
gözlenirken FraXF'in herhangi klinik anti-
te eşliği bilinmemektedir. 
Rett sendromu için "linkage" analiziyle 
Xq28 üzerinde durulmuşsa da sitogenetik 
destek sağlanamamış. Tourette için ilk yön
temle 4q ile 8p, ikinciyle 8q ile 18q: dislek-
si içinse 6 p ve 15q düzensizlikleri ileri sü
rülmüştür. Buna karşılık. Prader-Willi. Fra-
jil-X ve Angelman sendromları tanısı için 
hem sitogenetik temeller vardır hem ante
natal tanı olanakları: sırasıyla. 15qll-ql3. 
Xq27.3 ve 15qll-ql3. 
Major kromozom düzensizlikleri konjenital 
malformasyonlar altında toplanabilirler. Ve 
konjenital malformasyonların bir bölümü 
doğum-öncesi uygulama sonucu kromo
zomlarla birlikte insan gen havuzundan eli
mine edilir olmuşlardır. Zeka yetersizliği
nin en açık ve ileri olduğu otozomal reses-
sif mikrosefalilerde bulunan düzensizlik 
örnekleri tartışmanın boyutlarını vurgula
maya yetecektir: MCPH 1 loküsü 8p, 
MCHP 2 loküsü 19q, MCHP 3 loküsü 9q, 
MCHP 4 luküsü 15q ve MCHP 5 loküsü 
lq31 (veya lq25q-32). 

Polijenik - Mültifaktöriyel Kalıtım 
Oligojenik nitelikler: Bazı kalitatif ve ço
ğunlukla kantitatif niteliklerden sorumlu 
genler birkaç taneyle sınırlı, nispeten az sa
yıdadırlar. Ne var ki ne tam sayı ne herbiri-
nin fenotipe katkısı belli. Olgunun göz 
önünde canlandırılabilmesi için şu tartışma 
yeter. Önceleri "minimal brain dysfunci-
ton" diye tanınan, bugün, dikkat azlığı/hi-
peraktivite bozukluğu denen, toplumda % 
3-9 kadar tahmin edilen ve erkek çocuklar
da daha sık gözlenen klinikopatojenik anti-
tenin etiyolojisinde genetik komponentin 
varlığı saptanıp dopamin sistemi genleri 
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adaylar arasına alındıktan sonra dopamin 
D4 reseptör geninin üçüncü ek sonundaki 
48 nükleotidlik bir kesimin 7 kez tekrar
landığı gösterilmiştir. Ne var ki birçok kişi
de bu alel var ama antite yok veya antiteye 
karşın aleller gözlenememekte. Alt tipleri 
mi var? 

Öte yandan bu koordinasyon kusurunun 
temelinde dikkat ve motor davranışları de
netleyen fronto-subkortikal yolların fonksi
yon yetersizliği ve prefrontal korteksin sağ
da daha küçük olduğu ileri sürülmektedir. 
Bununla beraber, dikkat, hiperaktivite ve 
impulsivite olgularında belli bir genetik ke
simin tümüyle mi yoksa ayrı ayrı genlerin 
mi (kalıtsal) dispozisyon yarattıkları tartış
maları giderilememiştir. Aynı şekilde ortak 
(komorbid) psikiyatrik sorunlar yahut öğ
renme güçlüklerinin genlerin pleitropik et
kilerine mi yoksa farklı genlerin kalıtımına 
mı bağlı oldukları açıklığa kavuşmamıştır. 
Üstelik çevresel yapı ve/veya asortif evlen
me gibi başka mekanizmalar akla gelmek
te. Yine de bir grup mental yetersizlik ör
neklerinde katekolamin dengesizliği üze
rinde durulmaktadır. 

Bilgisayarlı tomografiler nedeniyle elbet 
anatomo-histolojik bulgular gündemde. Ör
neğin. Brodman'ın 52 bölgeye ayırdığı in
san beyninin 22ncisi. Area-22. Wernicke 
bölgesinin morfolojik benzeri olup konuş
ma güç ve yeteneği bakımından önemlidir. 
Bölge her iki hemisferde aynı büyüklükte 
nöron yığınları içermekle beraber interkon-
nekte sütunlar solda % 20 kadar daha ge
niş bir alana yerleşiktirler. Bu yapısal özel
lik konuşma dominansının temeli olabilirse 
de imajın üçüncü boyutu belli değildir. 
Polijenik/mültifaktöriyel kalıtım: Fenoti-
pin oluşmasına katılan gen sayısının tam 
bilinmediği, en az 8-10 çift tahmin edildik
leri, ancak etkilerinin az, herbirinin aşağı 
yukarı o karakter veya hastalığın % 1-2 ka

darından sorumlu tutulabileceği, o yüzden 
minör genler denen ve Mendel kalıplarına 
uyar davranışları saptanamamakla non-
mendeliyen diye adlandırılan kantitatif ka
rakterleri kapsar. İşin içerisine ayrıca çevre 
karışır -o nedenle mültifaktör deyimi-. Kon
disyonun kalıtımında % 25, % 50 gibi gene
tik ilkelerden beklenen teorik değil, inanı
lır toplum araştırmalarına dayanan pratik 
risklerden söz açılabilir. Genlerin yarattığı 
'alt yapı' familiyal eğilim, predispozisyon. 
elverişlilik, yatkınlık gibi kavramlara sığını
lıp danışmanlıkta sadece 'belli bir risk' den
mekle yetinilir, doğum öncesi tanı olanak
ları teorik olarak yoktur. Tüm çabalara rağ
men örneklerin çoğunda gen ve çevrenin 
katkıları kesinkes ortaya konamaz, zira 
hem genlerin birbirleri üzerine etkileri var
dır, bazı genler ötekilerinin etkinliğini art
tırırken bazıları frenler hem çevre koşulla
rı sınırlandırılıp birkaç taneye indirgene
mez. Hatta son zamanlarda 'gen ailelerin
den' söz edilir olmuştur. Örneğin, koku re
septörleri ailesinde en az 1000 gen vardır 
ki genomun 40 değişik bölgesine serpişti
rilmişlerdir. Burun mukozası koku resep
törleri genleri düplikasyon. transpozisyon 
ve translokasyonlarla değişmiş olup çoğun
da belli bir kesimin kopyaları tekrarlamak
tadır. Bu mekanizmaların polijenik-mülti-
faktöriyel bütün psikiyatrik antiteler için 
geçerli olduğunu söylemekle hata yapmış 
sayılamayız. Kraepel tarafından ortaya atı
lan şizofreni ve afektif hastalıkların biyolo
jik temellerinin farklı olabilecekleri hipote-
ziyle psikozların sürekli bir yatkınlık eğrisi 
temelinde gelişecekleri karşı görüşleri ge
çerliliklerini sürdürmektedirler. Sürekli 
yatkınlık demek polijenik-mültifaktöriyel 
kalıtım demektir. 

Konuya biraz yakından bakalım: İki veya 
daha fazla niteliğin şansla beklenenden da
ha yüksek oranda birlikte görülmesi denen 
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eşlik, asosiasyon olgusuna araştırmalarda 
sıklıkla başvurulmaktadır. Elbet, iki niteli
ğin birlikteliği şans işidir; ama, birçok kişi
de, birçok yerde ve birçok zamanda sapta
nınca artık şansla açıklanamaz. Psikiyatrik 
antitelerde böyle komorbiditelere sık deği
nilmektedir. "Evdeki, okuldaki alışkanlıkla
rı yırttım; kuralları çiğnedim: kavga çıkar
dım; firar ettim; çaldım..." gibi. geç çocuk
luk ve erken ergenlik yaşlarında ve daha 
çok erkeklerde gözlenen, genel toplumum 
% 2-7 (ve % 15) kadarında saptanan con
duct (yönelim) dengesizlikleri gerçekten ai
le ve okul çevresinden mi kaynaklanmakta 
yoksa genetik yatkınlık üzerine çevre olum
suzluğu mu eklenmekte? Kaldı ki bu tür an-
tisosyal bir kişilik daha ciddi suçluluğa ve 
hatta cinai eğilim ve davranışlara gebedir. 
Araştırıcılar sosyal davranışlardaki yeter
sizlik ve uyumsuzlukların temelinde büyük 
ölçüde kalıtsallığın yattığını vurgularlar
ken, örneğin, okul yaşındakilerin karşılıklı 
sosyal ilişkilerinde otizm tipi kalıtsal yapı
ya değinmektedirler ama tersi durum için 
birşey söyleyememekteler. İstatistik verile
re bakıldığında ağır suçluluğun çocuklu
ğun geç ve gençliğin erken dönemlerinde 
tırmanışa geçip doruğa eriştikleri anlaşıl
maktadır ki şiddete dönüşümün birden or
taya çıktığı ileri sürülemez. Olgunun bü
yük olasılıkla daha erken yaşlara inen 'ön
cüleri' vardır. Acaba ağız-diş-çene yapıların
daki 'zararsız' anatomik kusurlar çocukla
rın fiziksel agregasyonlarını önleyebilmeyi 
öğrenmelerini güçleştirmekte midir? 
Bazı genlerin kişilik özellikleriyle ilişkileri 
son yılların objektif verileri arasındadır. 
Dopamin reseptör genlerinden DRD4'ün 
yenilik arayışlarıyla eşliği; DRD2 ile dopa
min transporter geni DATl'in hem yenilik 
arayışı hem şizoid davranışlardan kaçınma 
özelliğiyle birlikteliği yolunda bilgiler edi
nilmiş; serotonin (reseptör) genlerinin ödü

le bağımlılık, agresyon ve öfkelenme kişili
ğine yol açabileceği ileri sürülmüştür. Böy
lece üç biyokimyasal-metabolik yolun üç 
ayrı personaliteyle beraber gittikleri, dopa
min yolunun yenilik arama, serotonin yolu
nun tehlikelerden kaçınma ve norepinefrin 
yolunun ödül bekleme gibi niteliklerle eşli
ği teorileri kurulmuştur. Ne var ki hipotez 
henüz tam destekten yoksundur. Aynı şey
ler triptofan hidroksilaz gen sistemi için ya
zılmış. Gts genlerinin kronik tikler yanı sı
ra çeşitli davranış kusurlarıyla beraber ol
dukları. Tourette sendromunun bir davra
nış kusurları spektrumu olabileceği görüş
leri ortaya atılmıştır. Öte yandan östrojen 
tedavisinin kognitif fonksiyon düzeyini 
yükseltebileceği, Alzheimer hastalığının 
önlenebileceği savı bazı kesimlerce destek-
lenmemişse de konuya ilgi proteine bağlı 
olmayan veya zayıfça bağlanan östrojenler 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çocukların -en 
hafif deyimiyle- aşırı huysuzluk ve kötü 
alışkanlıklara eğilimlerinin de kuşaklarara-
sı bir kalıtım zinciriyle sürdürüldüğüne gi
derek daha fazla inanılmaktadır. Sınır per-
sonalite kavramı yeniden tanımlanacağa 
benzemektedir. 

Bütün bu gelişmelere ve yeni yaklaşımlara 
karşın metodolojide familiyal birikim ve ko-
morbidite yani asosiyasyon yanı sıra ikizler 
ve edinilmiş çocukların irdelenmeleri hâlâ 
ön plandadır. Belli bir nitelikteki kalıtım ile 
çevrenin paylarını ayırırken (a) parametrik 
ya da tradisyonel. ve (b) non-parametrik ya 
da istatistik-populasyon analizlerine başvu
rulur. Günden güne artan bir çeşitlilikle ta
nımlanan polimorfik, yani, toplumda en az 
% 2 sıklıkla bulunan sistemler ve özellikle 
DNA markerleri asosiasyonların pek etkin 
biçimde kullanılması olanaklarını doğurur
ken belli bir fenotipin kardeşler arasında 
beklenenden daha sık gözlenmesine daya
nan "sib-pair" yaklaşımı güncelliğini koru
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maktadır. Tartışmanın bu noktasında bir
kaç örneğe değinmek isteriz. 
Otizm: Pervasif gelişme kusurlarının proto
tipi sayılan ve 1/1000-2500 gibi prevalans 
rakamları verilen kondisyonda familiyal ör
neklerin seyrekliği nedeniyle önceleri ge
netik etkenler düşünülmemiş ama son 20 
yılda tekrarlama olasılığının % 5Tere yük
seldiği öğrenilip tek yumurta ikizleri kon-
kordansının %60'lara dayanması kalıtımın 
varlığını ön plana çıkarmaya yetmiştir. Ulu-
sararası otizm konsorsiyumunun yayınladı
ğı pedigrilerden yararlanarak 7 numaralı 
kromozomdaki bir löküsün katkısı üzerin
de durulmuş ama bulgu destekten yoksun 
kalmış, onun yerine ve başka ailelerde 15q 
ile X:8 ve 7:20 translokasyonları bildirilmiş. 
7qll.2 "autism-related" gen adını almıştır. 
Öte yandan Risch grubuna göre en az 15 
gen söz konusu. Ayrıca Asperger bozuklu-
ğuyla çakıştığı noktalar var. 
Ret! sendromu: Konuşma dahil, gelişme 
aşamalarındaki normalliğin gözlenememe-
si ve nöro-fiziksel düzensizliklerle seyre
den sendrom, hatırlanacağı üzere, X kro-
mozomal bir gene bağlandığından erkek
lerde ölümcül olmakla kızlara özgü sayıl
mıştır. Son yıllarda 1/15-20,000 sıklığı sap
tanan kondisyonda metil-CpG-bağlayan 
protein 2 (MECP2) geninin 21 vak'adan 
5'inde fonksiyonel değişikliğe uğradığı 
gösterilmiştir. Mutant genin genom boyun
ca CpG bazı çiftlerini 'susturup' fonksiyo
nel düzenleme gerçekleştirdiği anlaşılmak
tadır. Ne ki genin aşırı çalışması Rett'e yol 
açar. Mamafih, mozaisizmin düşünüldüğü 
erkek vakalar raporlanmıştır. 
"Attention-Deficit/Hyperactivity Disor
der" (dikkat azhğı/hiperaktivite bozuklu
ğu): Çok sayıda çocuğu tutan antitede il
ginç moleküler mekanizmalar üzerinde du
rulmaktadır: yenilik arayışı kişiliğiyle dopa-
min D4 reseptör geni polimorfizminin bir

likteliği. Ama bir toplum kesiminde belli 
bir süreçte iki veya daha fazla fenotipin be
raberce yaşamaları fakat her birinin sıklığı
nın en yüksek mutasyon hızlarıyla bile 
açıklanamaması demek olan polimorfizm 
tartışmalarının bitmemesi üzerine dopamin 
taşıyıcı gen (DAT1) ele alınmış ve fare de
neylerinden destek gelmiştir. Ne var ki 
yüksek risk alellerini taşıdıkları halde ra
hatsızlığı göstermeyen kişiler yanı sıra o 
genleri taşımayan ama rahatsızlığı göste
renlerin varlığı bulgular üzerine kuşku do
ğurmuştur. O takdirde yine 'eski' hipotezle
re dönülmekte: penetrans eksikliği, genetik 
heterojenite... 

Tourette sendromu: Kronik motor ve vo
kal tikler, sensorimotor ve mental feno
menlerle giden Tourette için söylenecekler 
yukardakilerden pek farklı değil. Otozomal 
dominant bir antite sayılmışsa da ilgili ge
nin keşfi beklenmekte hâlâ. Günümüzde 
major gen + birkaç minör gen + çevre for
mülü geçerli. Üstelik tekrarlama riski için 
1/10-100, prevalans için 1/100-10,000 gibi 
pek değişik rakamlar, kromozomal lokali-
zasyon için 4q, 8p ve 7:18 verilmekte. 
Frajil X tip A: FMR-1 geniyle kararlaştırı
lan FRAXA öteki birçok olgudaki gibi pek 
ilginç bir gelişme izlemiştir. Sendromdan 
sorumlu nükleotid üçüzü normal kişilerde 
5-50 kez tekrarlarken premutasyon duru
munda 50-500, 'full' mutasyon durumun-
daysa 30,000 kadar CGG kopyası vardır. İl-
kinkilerde belirtiler hafif fakat ikinci du
rumda erkeklerin % 95, kadınların % 50 ka
darında daha ağırdır. Stabil sayılmayan bu 
kromozom kesimi sonraki kuşağa dinamik 
mutasyon denen bir durum yaratarak, yani, 
taşıyıcı kadınlarda gittikçe yayılıp uzayarak 
geçerler. Bu davranış aynı zamanda antisi-
pasyon olgusunun moleküler temelini teş
kil eder ki araştırıcılar öteki psikiyatrik an-
titeler için de düşünmektedirler. 
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Prader-Will ve Angelman sendromları: İl
ki infantil hipotoni, cinsel gelişme geriliği, 
aşırı yeme eğilimi, obezite ve mental geri
lik; ikincisi ağır mental düzensizlik, konuş
ma yokluğu, gelişme geriliği, konvülziypn-
lar ve ataksi ile tanınır. Oysa ikisi de 
15qll-ql3 düzensizliğiyle bilinirler, tikin
de örneklerin % 60-80 kadarında babadan 
gelen koromozomda 'ufak' bir delesyon 
varken diğerinde geriye kalan örneklerde 
anne kromozomu iki kopya halindedir; ba
ba kromozomunun bulunmadığı duruma 
uniparental dizomi denirken Angelman 
sendromunda anneden gelen genler yitiril
miştir (ve daha bazı varyasyonlar). Bu ve 
benzeri bulgular anne ya da baba kökenli 
kromozomların geldikleri yerin 'hafızasıy-
la' gen ifadesini yarattıklarını öngören ge-
nomik "imprinting' anlayışını doğurmuşlar
dır. Sanki bir çeşit iz bırakma ya da mühür
leme... Olgunun mekanizması anlaşılmamış 
ve bazılarınca epigenetik bir fenomen gibi 
görülmekteyse de karmaşık çocuk ve er
genlik psikiyatrisinde sıklıkla ileri sürülen 
bir fenomen. 

Öteki psikiyatrik antitelerde de genlerin ait 
oldukları kromozomlara yerleştirilme çaba
ları elbet sürdürülmektedir. Örneğin, dis-
leksi grubu bazı konuşma bozukluklarında 
söz konusu kalıtsal yatkınlıktan sorumlu 
genler 6p ve 15nci çiftlere oturtulabilmiş-
tir. Şizofrenideyse r(22) gibi yapısal ve cin
siyet kromozomlarını tutan sayı anormal
likleri anlatılmaktadır. Fakat etkinin yeri 
ve niteliği belli olmazken dopamin hipote
zi son 30 yıllık yerini korur gözükmekte
dir. Kekemelerde genişlik, lateralite ve tem
poral ilişki itibariyle 3 yönde olmak üzere 
konuşma ve motor etkinlik bölge'eri farklı 
denmektedir. 

Genom ve Gen Tedavisi 
Araştırıcıların son 10-15 yıldır 'vaat' ettikle

ri gen tedavisi ve tıpta 'devrim' sloganları
nın klinik düzeyde ve hele çocuk ve ergin 
psikiyatrisinde geçerliliği henüz savunula
maz. 1999 Eylülünde 18 yaşlı karaciğer 
hastası bir isteklinin (Jesse Gelsinger) 
Pennsylvania Üniversitesinde gen yüklen
miş bir adenovirüsle tedavi edilirken inter-
lökin 6 artmasına bağlı iltihabi proçes so
nucu ölmesi hayal kırıklığı yaratıp tartış
maları alevlendirirken mart ayında hemofi-
lik iki. Nisanda ağır immün yetmezlikten 
musap üç kişinin gen tedavilerinden yarar
lanmaları; 13 pektoral anjinlinin kalp kas
larına vasküler endotelial büyüme faktörü
nü kodlayan çıplak plazmid DNA'sıyla so
kulduktan sonra kan akımının düzelmesi 
ve 'mühendislenmiş' bir virüsle kemotera-
piyle kombine biçimde baş-boyun kanserli 
üç hastanın ömürlerinin uzatılması umutla
rı tazelemeğe yetmiştir. Farmington Üni-
versitesi'nden Helfand ve ark.'nın Drosop-
hila melanogaster genomuna indy (I'm not 
dead yet!', henüz ölmeye niyetim yok) mu-
tasyonunun heterozigot konumunda so
kulmasıyla sineğin 37 günlük ömrünün 70 
güne çıkarılması daha da ilginç. 
Şurası açık ki verilen örnekler ve verilme
yen öteki birkaçı kamuoyu ve bilimsel ya
yınlara yansımamış belki de yüzlerce başa
rısız denemenin şanslılarıdırlar. 
"Understanding our Genetic Inheritance" 
amaç ve adıyla başlatılan "The U.S. Human 
Genome Project, 1991-1995" ABD'ce başla
tılmış, buna bazı Avrupa ülkeleri de katıl
mış ve Başkan Clinton tarafından 26 Hazi
ran 2000'de "bugüne kadar yapılan proje
lerin en harikuladesi" diye sunulmuş, Şu
bat 2001 içerisinde ek bilgiler verilmiştir. 
Projenin 2003 yılında tamamlanması bek
lenmektedir. Bugün için % 2-10 eksiklikten 
söz edilmekte. Genom projesinin akademik 
pek çok yönü vardır ki tartışmalara yol aça
cağı kesin. Unutmamak gerekir ki amaç 

12 
D İ R İ M / I U ü L - E K I M 2001 



Orijinal Makaleler 

'yeni' bir insan yaratmak olmamalıdır. İn
sanoğlunun 'normal' anatomofonksiyonel 
nitelikleri kadar hastalıklarını kararlaştıran 
genlerin identifikasyonu, izolasyonu ve el
bet hastalığın tedavisi ve/veya önlenmesi 
amaçtır ama bunları "genç, güzel ve sağlık
lı 150 yıl yaşama" fantazisiyle karıştır
mamak daha yerindedir!.. 
Öte yandan bir çeşit gen tedavisi gözüyle 
bakılabilecek kemik iliği nakillerini izleyen 
süreçte gonadal disfonksiyon, hipotiroidi 
ve büyüme hormonu eksikliği belirtilerine 
glukoz metabolizması anormalliği ve tip 2 
diabete eğilimin eklenmesi cesaret kırıcı 
gözlemlerdir. Yukarıda söylenenlerden 
açıkça anlaşılacağı üzere, çocukluk ve er
genlik çağının mental ve ruhsal bozukluk
ları gibi etiyolojilerin pek karmaşık fakat 
mekanizmaların pek az anlaşılabildiği bir 
alanda, hatta birkaç gen söz konusu olsun, 
'anormal' genlerin değiştirilip yerlerine 
yenilerin konulmasını, tek gen düzensizlik
lerinin tersine, herhalde kısa vadeli 'işlem
ler' arasında görmemek gerekir. 
Kuşkusuz, çeşitli antitelerin ister kromo-
zomal ister moleküler temelleri saptanıp 
özellikle aydınlanacak mekanizmaların 
büyük klinik anlamları olacaktır. Teşhis ve 
tedavi yanı sıra gen lokalizasyonu gerçek
leştirilenler başta olmak üzere rahatsız
lığın önlenmesi stratejilerinin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. O yüzden çağdaş far
makolojide hedef reseptörlere yöneliktir. 
Ve genetik temeller öğrenildikçe genetik 
olmayan çeşitli etkenlerin paylarının 
yeterince değerlendirilmesine çaba har
canacaktır. Zira çevresel koşulların değiş
tirilmeleri, en azından. ıslahı yahut 
denetime alınmaları genlerin 'ıslahından' 
çok daha etkin ve kolaydır. 
Gen tedavisi veya tedavilerinin, primer ve 
sekonder komplikasyonları ötesinde, 
ekonomik boyutları, kişilerin onlara vakit 

ayırabilmeleri, uygulama merkezlerine 
ulaşılabilirlik ve hepsinin üstünde beklen
tilerin gerçekleşememesi halinde uğ
ranılacak psikolojik-mental ve elbet ekono
mik çöküntüler herhalde akla getiril
melidir. Yeni ve 'elit' bir insan yaratıldığın
da normallerle ilişki ve yaşamı reddedip 
yalnızlığa mı itilecektir? Değişkenler bu 
kadar mı? 

Ayrıca, kompleks olgularda elverişlilik 
yahut yatkınlık genlerinin belirlenmesiyle 
öteki risk faktörlerinin gözden düş
meyecekleri açıktır. Teknik ve teknolojik 
gelişmelerden, şehirleşmeden, çevre kirlilik
lerinden kaynaklanan sorunların, olumsuz
lukların giderek artması, bunların bizzat 
kişilerde farkedilmeyen gonadal mutasyon 
ve benzeri olguların gebelik stresleri yanı 
sıra sonraki kuşaklara taşınma şanslarının 
yükselmesi gelmelidir. Genç ve pratisyen
lerin doğum kusurlarına eskisinden daha 
yakın olmaları zorunluğu vardır. Öteki 
alanlarda başarıyla kullanılan DNA marker-
lerinin bu amaçlara yöneltilmesi öyle 
görünüyor ki uzun zaman alacak; çünkü, 
alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, seksüel 
davranış kusurları ve daha birçok anormal 
olgunun ne temelleri ne markerleri belli.. 
Gen mühendisliğinin kalıtsal hastalıkların 
primer olarak, yani, gametik seleksiyon ve 
benzeri tekniklerle döllenmeden önlen
mesine yönelik çabaları bugünkü düzeyde 
yeterli sayılamaz. Buna karşılık sekonder 
önlem ya da genoterapi daha şanslı bir yol
dadır. Gen tedavisinde ideal, kusurlu 
mutant genin hiç ifade bulmadan genom
dan uzaklaştırılmasıdır. Ne var ki bu bir 
'pasta kesme' işi değildir. Şimdiye kadar 
gen mühendisleri belli bir geni genomdaki 
özel yerine koymayı becerememişlerdir. 
Genoma sokulma gelişi-güzel olup eğer 
gen yanlış bir yere yerleşirse oradakilerin 
bütünlüğünü bozup anarşi yaratacaktır. 
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Nitekim. Avustralyalı araştırıcılar kont-
raseptif amaçlı bir aşı elde etmeyi planlayıp 
fareye IL-4 genini yerleştirdiklerinde, 
umutların tersine, tüm hayvanlar ölmüşler: 
zira, gen ölümcül olaya yol açmış. Şu 
aşamada deneyin insanlara zararı yok. ama 
bu yol insan veya evcil hayvanlara yönelik 
bir biyosilahın geliştirilmesine yol açarsa... 
Ya da bugün maymuna yarın bize mi!?.. 
Rhesus cinsi maymundan alınan 224 
yumurtaya denizanasının bir geni verilmiş. 
40 embriyo meydana gelmiş, 5 tanesinde 
gebelik gerçekleşmiş, 3 tanesinde doğum 
olmuş ve gen ANDi ancak birinde ifade bul
muş. Ama o yavru da sonra ölmüş... Gen 
tedavisi lehindekiler canlı bir hayvanı 
doğurtmakla adeta bayram yaşarlarken 
karşıtları "bugün maymun olan yarın insan 
mı olacak?" sorusuna yanıt aramaya kalkış-
maktalar. 
in utero gen tedavisi yaklaşımının (a) 
genin enbriyonel hücrelerin hemen hep
sine birden sokulabilme şansının yüksek
liği; (b) allerjik ve benzeri reaksiyon 

olasılıklarının düşüklüğü ve (c) daha geç 
dönemlerde yapılacak genoterapilere oran
la ortaya çıkabilecek başka zararlı etkilerin 
önlenebilmesi gibi avantajlar yanında 
ovum ve spermiuma entegre olabilecek 
'yeni' genlerin sonraki kuşak bireylerine 
götürülmesi riski ortadan kaldırılamaz. Ve 
adı geçen genin uygun ama başka birinden 
alınması pratik ve etik ek sorunlara yol 
açacaktır: "Geni alan kimin çocuğu 
sayılacak?" veya. başka bir soruyla, "geni 
veren kişi üçüncü, dördüncü anne-baba 
yerine mi geçecek?" 

Bu bilimsel 'karmaşa' ortamında insan bey
ninin gelişme süreci ya da normal çalışma 
mekanizmasının ayrıntılarının belirlenmesi 
unutulmuş gibidir. Yine de ergin fare veya 
fötusu beyin kök hücreleri ve hatta ekst-
relerinin kas dokusu veya ilgili yere enjek-
te edilmesiyle kas veya kan hücrelerine 
dönüştüklerinin kanıtlanması vurgulan
maya değer çalışmalardır. 
İnsan genomu üzerine kuşkusuz daha çok 
konuşulacak... 
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