klonlanm›ﬂ ilk insan

kendimle mi
Kas›m ay›n›n son günlerinde
klonlanm›ﬂ ilk insan
embriyolar›n›n yarat›ld›¤›
haberi, insan klonlama
tart›ﬂmalar›n› yeniden
alevlendirdi. Klonlama
üzerinde çal›ﬂan pek çok
araﬂt›rmac›, hem kullan›lan
yöntemin henüz anlaﬂ›lmam›ﬂ
birçok yönü bulundu¤undan,
hem de çeﬂitli etik kayg›lar
nedeniyle insan klonlama
giriﬂimlerine ﬂiddetle karﬂ›
ç›k›yor. Buna karﬂ›l›k, bu
çal›ﬂmalar› yürüttü¤ü bilinen
araﬂt›rmac›lardan biri, bu
yolda ilerlemeye kararl›
olduklar›n› Bilim ve Teknik’e
aç›klad›.
Geçti¤imiz Kas›m ay›n›n son günlerinde bütün dünya ilk insan klonlamas›n›n gerçekleﬂtirildi¤i haberiyle
çalkaland›. 26 Kas›m’da ABD’de Massachusetts’teki Advanced Cell Technology (ACT) adl› biyoteknoloji firmas›ndan araﬂt›rmac›lar, eriﬂkin insan
hücrelerinden klonlanm›ﬂ ilk embriyolar› yaratt›klar›n› duyurdular. Koyun, inek, fare, maymun derken,
1997’de, klonlanm›ﬂ ilk canl› olan koyun Dolly’nin ortaya ç›k›ﬂ›ndan bu yana kimilerinin endiﬂeyle, kimilerinin
de umutla bekledi¤i olay sonunda
gerçekleﬂti. Ancak, bu haberin medyada yol açt›¤› heyecanl› ve abart›l›
manﬂetlere karﬂ›n insanlar›n neredeyse kendi karbon kopyalar› çocuklara
ya da kardeﬂlere kavuﬂmalar› bugünden yar›na gerçekleﬂecek bir hedef
de¤il. Üstelik, insan klonlama konusundaki tart›ﬂmal› planlar›n› Bilim ve
Teknik’e gönderdi¤i bir yaz›yla savunan üreme fizyolo¤u Dr. Panayiotis
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Zavos,’un baﬂar› olas›l›¤› da öteki uzmanlara göre kuﬂkulu.
Araﬂt›rmac›lar, amaçlar›n›n klonlanm›ﬂ bir insan yaratmak olmad›¤›n›,
"tedavi amaçl› klonlama" ad› verilen,
insan embriyolar›ndan kök hücre elde etmeye yönelik ilk ad›mlar› att›klar›n› özellikle vurgulad›lar. Birkaç saat
içinde klonlama karﬂ›t› gruplar›n
aç›klamalar› baﬂlad›. Bunu izleyen
günlerde, hem ACT araﬂt›rmac›lar›n›n
deney sonuçlar›, hem de "insan klonlama" çeﬂitli çevrelerde tart›ﬂ›lmaya
baﬂland›.
Klonlama karﬂ›t› dini ve politik
gruplara göre, 4-6 hücreden oluﬂan
embriyolar olan "ilk insan klonlar›"
üreme amaçl› klonlamaya giden yolun
ilk ad›mlar›ndan biri. Birçok bilim
adam›n›n ortak görüﬂüyse, deney sonuçlar›n›n ne ACT’nin öne sürdü¤ü
gibi büyük bir bilimsel at›l›m oldu¤u,
ne de insan klonlamak isteyen baﬂka
gruplara yol gösterdi¤i. ACT araﬂt›r-

malar›n›n yay›mlanan sonuçlar›, kök
hücre çal›ﬂmalar›nda büyük bir ad›m
olmaktan ve bu yöntemin uygulanabilirli¤ini göstermekten çok, uygulamas›n›n ne kadar zor oldu¤unu bir kez
daha ortaya serdi. Edinburgh’taki
Roslin Enstitüsü’nden Ian Wilmut
(Dolly’nin “babas›”), insan embriyosunda hücre say›s›n›n 24 saatte iki
kat›na ç›kmas› gerekti¤ini an›msatarak, embriyolar›n 4-6 hücrelik aﬂamay› neredeyse "otomatik pilot"ta kendi
kendine geçti¤ini, sonraki aﬂamalar›n
daha önemli oldu¤unu belirtiyor.
ACT’nin en geliﬂmiﬂ embriyolar›n›n
bile, 60 hücreye sahip olmas› gerekirken 6 hücreden oluﬂtu¤una dikkat çekiyor. ACT’nin yeni araﬂt›rmas›n›n
önemi, bilimsel bir dergide yay›mlanan bu türden ilk araﬂt›rma olmas›.
Üstelik, bunlar›n klonlanan ilk insan
embriyolar› olup olmad›¤› da tart›ﬂmal›.

embriyolar› yarat›ld›...

konuﬂuyorum?

‹nsan Klonlama
1998 y›l›nda, Güney Kore’deki
Kyunghee Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar, klonlanm›ﬂ insan embiryolar› yaratt›klar›n› öne sürmüﬂlerdi; ancak bu
iddia hiçbir zaman do¤rulanmad›.
Embriyolojiye ilgi duyan Richard G.
Seed adl› bir fizikçi de, hem k›s›rl›¤a
karﬂ›, hem de sevilen bir yak›n›n kayb›
durumunda onun yerine ikizinin koyulmas› amac›yla klonlaman›n savunucusu olmuﬂtu. Seed, 2002’den önce 3
kad›n›n klonlama yoluyla çocuk sahibi
olmas›na yard›m edece¤ini iddia etti.
Seed’in Çin’den baﬂar›l› bir üreme uzman›yla birlikte çal›ﬂt›¤› biliniyor. Ancak, baﬂar›ya ulaﬂmak için gereken
öteki kaynaklara sahip de¤il.
Klonlama çal›ﬂmalar›n›n as›l y›ld›zlar›ysa, Roma’daki bir klini¤in yöneticisi olan ‹talyan do¤urganl›k uzman›
Dr. Severino Antinori, ABD’de Kentucky’den Panayiotis Zavos ve Clonaid

adl› ﬂirketin yöneticisi olan Brigitte
Boisselier. Ancak, en az›ndan ﬂimdilik
bu üçlü genetikçiler dünya için “karanl›k y›ld›zlar”. Üç araﬂt›rmac›, daha önce, eleﬂtrilere ve uyar›lara ald›rmadan
insan klonlamaya haz›rland›klar›n›
ilan ederek ﬂimﬂekleri üzerlerine çekmiﬂlerdi. 26 Kas›m’da, ACT’nin araﬂt›rma sonuçlar›n›n aç›klanmas›ndan hemen sonra da, Antinori, Zavos ve Boisselier, kendilerinin daha ﬂimdiden ACT
araﬂt›rmac›lar›n›n birkaç ad›m önünde
olduklar›n› bildirdiler. Antinori, menopoz sonras› dönemini yaﬂayan çok say›da kad›n›n çocuk sahibi olmas›na
yard›m etmesiyle ün kazanm›ﬂt›. Bu
kad›nlardan biri, 62 yaﬂ›nda oldu¤u
için çal›ﬂmalar› birçok çevreden tepki
alm›ﬂt›. Yak›n bir zamanda Antinori,
Panayiotis Zavos’la birlikte insan klonlama giriﬂiminde bulunaca¤›n› aç›klad›. Clonaid’se, Raël adl›, insan›n kökeninin dünya d›ﬂ› varl›klara dayand›¤›na ve klonlaman›n insanlar› ölümsüz

k›laca¤›na inanan dinsel bir toplulu¤a
ait.
Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda, Washington’da Ulusal Bilimler Akademisi,
üreme amaçl› klonlaman›n güvenilirli¤ini tart›ﬂmak üzere bir konferans düzenledi. Konferansa, klonlama yanl›lar›n› temsil etmek üzere Zavos, Antinori ve Boisselier kat›ld›. Antinori ve Zavos, erke¤in yeterli sperm üretmemesi
nedeniyle çocuk sahibi olamayan çiftlere klonlama yöntemiyle yard›m etmeyi planlad›klar›n› aç›klad›lar. Bu çal›ﬂmalar›n›n ilk meyvelerini de 2001’in
sonunda almay› beklediklerini ilan ettiler.
Boisselier ise, Clonaid’in, klonlamada kullan›lacak yumurta hücresi ba¤›ﬂ›nda bulunmak üzere çok say›da kad›ndan baﬂvuru ald›klar›n› anlatt›. Boisselier, insanlar›n ister cinsellik yoluyla kendi “kal›tsal malzemesini” bir baﬂkas›n›nkiyle birleﬂtirerek, ister yapay
döllenme yoluyla, isterse de klonlanma yoluyla olsun, diledikleri gibi üreme özgürlü¤üne sahip olmalar› gerekti¤ini belirtti. Nisan 2001’de, insan
klonlama üzerinde çal›ﬂt›klar›n› aç›klam›ﬂ bulunan Boisselier, bir sonraki
aç›klamalar›n›n, ilk klonlanm›ﬂ bebe¤in do¤umu olaca¤›n› belirtti. Clonaid’in web sitesinde, sekiz hücreden
oluﬂan ve klonlanm›ﬂ insan embriyolar›na ait oldu¤u söylenen foto¤raflar
bulunuyor. Boisselier, patent iﬂlemleri
tamamland›ktan sonra, Clonaid’in
klonlama deneylerinin hakemli bir dergide yay›mlanmas› için giriﬂimde bulunaca¤›n› anlatt›.
Birçok araﬂt›rmac›ya göre, Antinori,
Zavos ve Boisselier’i bilim adam› olarak ciddiye almak olanaks›z, çünkü bilimin en temel gerekliliklerini uygulam›yorlar. Deneylerini gizli tutuyorlar,
çal›ﬂmalar›n›n baﬂkalar›nca gözden geçirilmesinden ya da de¤erlendirilmesinden kaç›n›yorlar. Baﬂar›lar›n› ya da
en az›ndan insan klonlaman›n gerçekleﬂtirilebilir oldu¤unu kan›tlamadan,
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lama araﬂt›rmac›lar›n›n ço¤una göre
hem etik de¤il, hem de bilimsel de¤il.
‹nsan klonlaman›n "uygulanabilirli¤i"
konusunda iddia sahibi gruplar birçoklar›nca kuﬂkuyla karﬂ›lan›yor; çünkü

bu iddialar›n en az›ndan bir bölümünün as›l motivasyonu, bu alan›n büyük
kâr vaat etmesi gibi görünüyor.
‹nsan klonlama uygulamalar›n›n
baﬂlamas›ndan yana bu üç araﬂt›rmac›-

n›n savundu¤u noktalardan biri de,
üreme konusundaki bilimsel araﬂt›rmalar›n insanlarda çok daha ileri düzeyde oldu¤u. Bu durumun, hayvan
klonlama deneylerinde görülen riskleri en aza indirece¤ini düﬂünüyorlar.
Çocuklar›n geliﬂimsel sorunlarla do¤ma riskini azaltmak için de embriyolar› kal›t›msal hastal›klara karﬂ› do¤umöncesi taramadan geçireceklerini belirtiyorlar.
Advanced Cell Technology’nin araﬂt›rma sonuçlar›n›n yay›mlanmas›, üreme amaçl› klonlama konusundaki bütün bu tart›ﬂmalar› yeniden alevlendirdi. ACT’nin insan klonlama projesi,

Panayiotis Zavos’tan Bilim ve Teknik’e

Bir Zamanlar Tüp Bebek de Tabuydu
K›s›rl›k, geliﬂmiﬂ dünyada salg›n denilebilecek
oranda yayg›n bir hastal›kt›r. Günümüzde, Yard›ml› Üreme Teknolojileri (Assisted Reproductive Technologies) alan›nda gerçekleﬂen geliﬂmeler, k›s›rl›¤›n
belli nedenlerini iyileﬂtirmemize olanak sa¤l›yor. Ancak, gamet hücrelerinin (sperm ve yumurta hücreleri) bulunmad›¤› durumlarda, hastalara kalan tek alternatif, sperm ba¤›ﬂ›, yumurta ba¤›ﬂ› ya da evlat
edinme. Yine de, birçok hasta, kendilerine ait olmayan sperm ya da yumurta kaynaklar›n› kullanmay›
ya da bir çocuk evlât edinmeyi istemiyor. Üreme
amaçl› klonlamayla eﬂ anlaml› olan, üreme amaçl›
hücre yenilemesi (reproductive regeneration), kendi
biyolojik çocuklar›na sahip olmak isteyen çiftlerde
kad›n ya da erkekte ileri derecede k›s›rl›¤›n iyileﬂtirilmesinde gerçekten önemli bir rol oynayabilir.
Bir y›l önce, k›s›r çiftlerin çocuk sahibi olmas›na
yard›m etmek üzere “üreme amaçl› hücre yenilemesi” (reproductive regeneration) yöntemleri geliﬂtirip
uygulayaca¤›m›z› ilan etti¤imizden bu yana, hayvan
klonlama deneyleri yürütenlerin büyük tepkisiyle karﬂ›laﬂt›k. Bilim dünyas›nda bu süreçler konusundaki
bilgiler s›n›rl› oldu¤u için, insan reproductive regeneration sorunlar›n› görüﬂmek ve tart›ﬂmak amac›yla,
dünyan›n her yan›ndan bilim adamlar›n›n kat›ld›¤› buluﬂmalar düzenledik, buluﬂmalara ev sahibi yapt›k ve
kat›ld›k. Kamuoyunun insanlarda üreme amaçl› klonlamaya karﬂ› duydu¤u düﬂmanl›k içinse, ‹ngiliz T›p
Birli¤inin ak›ll›ca belirtti¤i gibi, "Halk aras›nda insanlarda üreme amaçl› klonlamaya karﬂ› duyulan düﬂmanl›k, yeni bir teknolojiye karﬂ› duyulan mant›ks›z
ve geçici bir korkuya dayan›yor olabilir.
Geçti¤imiz günlerde, Edinburgh Kraliyet Toplulu¤u ve ‹skoçya Bilim Akademisi, insanlarda üreme
amaçl› klonlama üzerine bir tart›ﬂma düzenledi. ‹lginç olan, sa¤l›kl› bir tart›ﬂma ve bilim adamlar› aras›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂi olmas› gereken bu buluﬂmaya
insan üreme yenilenmesi grubunu temsil etmek üzere hiç kimsenin davet edilmemiﬂ olmas›yd›. Bir "tart›ﬂma" olarak tan›mlanan görüﬂmeler, öykünün yaln›zca bir yönünü yans›t›yordu, Ian Wilmut’un temsil
etti¤i "hayvan kloncular›n›". Yaln›zca tek bir görüﬂe
yer vererek nas›l tart›ﬂ›l›r? Bu bir tart›ﬂma de¤il, monologdur. Bu, komite üyelerinin hatas› m›d›r? Ben-
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ce de¤il. Ben kat›lmak istedim ve görüﬂlerimizi paylaﬂmad›klar› için reddedildim. Özellikle de Kraliyet
Toplulu¤u’nun himayesinde bu tür eylemlerde bulunmak büyük bir yanl›ﬂ. Roslin Enstitüsü’nden bilimadamlar›yla ve baﬂkalar›yla anlaﬂmazl›klar›m›za
karﬂ›n, sorunlar› halk önünde görüﬂmeye ve tart›ﬂmaya aç›k olduk. Bu durum, geçen A¤ustos’ta Ulusal Bilimler Akademisi’nin Washington D. C.’de yap›lan toplant›s›nda da çok aç›kt›.
1978 y›l›nda dünyan›n ilk tüp bebe¤inin yarat›lmas›na yard›m eden büyük ‹ngiliz bilim adam› profesör Robert Edwards’›n da öngördü¤ü gibi, "E¤er
dikkatli bir biçimde kontrol edilebilirse, belki klonlama da üremede kullan›lacak araçlardan biri olarak
kabul edilecek". O da, 1978’de Washington’da yap›lan görüﬂmelerde IVF’in (tüp içinde döllenme) sakat bebekler ve ölümlerle sonuçlanaca¤›n› düﬂünenlerce d›ﬂland›¤›n› an›ms›yor. Bu Washington toplant›s›na yan›t ne oldu? IVF bütün dünyada bir patlama
yapt›, anormalliklerse, do¤al döllenmede görülen
kadar ya da daha azd›. IVF’i inatla eleﬂtirenlerin

.

hepsi nereye kayboldu? Bugün birço¤u, IVF alan›n›n
öncülerinden. Savunduklar› görüﬂlerini de¤iﬂtirdiler.
IVF’in uygulanmaya baﬂlamas›n› geciktirmiﬂ olabilirler; ancak eylemleri en çok hastalara ve bizlere zarar verdi. Üreme amaçl› klonlama süreçlerinin de ayn› yolu izleyece¤inden eminim.
Hiç ﬂüphe yok ki, insanlar üreme amaçl› regeneration yoluyla üretilecekler. Yak›n zamanda gerçekleﬂen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler bunu aç›kça
gösteriyor. IVF gibi, üreme amaçl› regeneration teknolojisi de geliﬂecek, yöntemler iyileﬂtirilecek ve daha çok bilgi edinilecek. Üreme amaçl› regeneration’un zor sorular›, yaln›zca azimle bilginin peﬂinde
koﬂarak ve inatç› bir ak›lc›l›kla yan›tlanabilir. Sonuçta, insan do¤as› konusundaki tart›ﬂmaya verilecek
yan›t, aç›kça, insan›n do¤as›n›n, kendi iradesinin
ürünü oldu¤udur.
Panos MichaelZavos
Andrology Institute of America,
Kentucky Center for Reproductive Medicine and
Andrology

2000 y›l›n›n baﬂ›nda, Boston’daki gazetelere verilen ilanlarla, yumurta hücresi ba¤›ﬂ› yapacak kad›nlar›n aranmas›yla baﬂlad›. Araﬂt›rmac›lar›n, klonlanm›ﬂ embriyolar› oluﬂturmak için kulland›klar› yöntemlerden biri, bedensel
hücre çekirdek transferi yöntemiydi.
‹lk olarak Dolly’i yaratan ekibin kulland›¤› bu yöntemde, yumurta hücresinin çekirde¤i ç›kar›l›yor, bunun yerine
eriﬂkin bir hücreden al›nan hücre çekirde¤i aktar›l›yor. Hafif bir elektrik
ﬂokuyla yumurta hücresinin bölünmesi baﬂlat›l›r. Canl›lar›n kal›tsal özelliklerini taﬂ›yan DNA hücre çekirde¤inde
bulunur. Bu nedenle, yumurta hücresinin bölünerek ço¤almas›yla ortaya ç›kan embriyo, yaln›zca verici hücrenin
kal›tsal özelliklerini taﬂ›yor. ACT’nin
bu yöntemi uygulad›¤› deneyde, yedi
gönüllüden al›nm›ﬂ toplam 19 yumurta hücresi kullan›lm›ﬂ. Bu hücrelerden
yaln›zca üçü bölünme aﬂamas›na gelebilmiﬂ. Bunlar›n ikisi 4, biri 6 hücre
oluﬂturduktan sonra ölmüﬂ. Embriyonik kök hücrelerse (henüz kalp, beyin,
saç, t›rnak hücresi vb. olmak üzere
farkl›laﬂmam›ﬂ hücreler), embriyonun
yaklaﬂ›k 100 hücre oluﬂturdu¤u blastosit aﬂamas›na geldi¤inde elde edilebiliyor.
Araﬂt›rmac›lar›n kulland›klar› di¤er
bir yöntem de partenogenez. Baz› sürüngenlerde, kuﬂlarda ve böceklerde
görülen partenogenez üremede yumurta hücresi döllenmeden geliﬂir.
Memelilerde bu durum, zaman zaman

Embiryonik kök hücreler, kendilerini
sürekli olarak yenileyebilir ve uygun
koﬂullarda bedendeki herhangi bir hücre ya
da doku türüne dönüﬂebilirler. Bugün birçok
kesimden insan, embriyonik kök hücre
çal›ﬂmalar›n›n, insan hastal›klar›n›n tedavisinde
kökten de¤iﬂimler yarataca¤› düﬂüncesinde
birleﬂiyor. ‹yileﬂtirme amaçl› klonlaman›n amac›, bir
hücrenin çekirde¤inin, hücrenin ilkel ve özelleﬂmemiﬂ
durumuna dönmesini sa¤lamak için nas›l yeniden
programlanabilece¤inin ö¤renilmesi.

Tedavi Amaçl› Klonlama
Hastadan al›nm›ﬂ
eriﬂkin hücre

Vericiden al›nm›ﬂ
yumurta hücresi

Hücre çekirde¤i
ç›kart›l›yor

Çekirde¤i ç›kart›l›yor

kazayla gerçekleﬂir. Ancak, ortaya ç›kan embriyolar ya ölür, ya da ura dönüﬂür. Eﬂeyli üremede, döllenmiﬂ yumurta hücrelerindeki kromozomlar›n
yar›s› anneden, yar›s› da babadan al›n›yor. Partenogenezdeyse yaln›zca yu-

‹nsanlar Daha m› Kolay Klonlan›yor?
.

Klonlama süreci, bir yumurta hücresinin çekirde¤inin ç›kar›larak eriﬂkin bir hücreden al›nm›ﬂ çekirde¤in yumurta hücresine yerleﬂtirilmesi.
Yumurta hücresi, eriﬂkin hücrenin geliﬂim saatini
embriyo durumuna getiriyor ve verici hücrenin
kal›tsal özelliklerine sahip yeni bir canl›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤l›yor. Kuramsal aç›dan bu kadar
basit aç›klanabilen bu yöntemde, uygulamada
birçok sorun yaﬂan›yor. En büyük sorunlardan biri büyük bebek sendromu. Klonlanm›ﬂ hayvanlar
ve do¤umdan önce anne karn›ndaki klonu besleyen plasenta, genellikle normal hayvanlardan
çok daha büyük oluyor. Bu yavrular›n do¤umu
da sorunlu oluyor ve yavru, genellikle do¤umdan
birkaç saat sonra ölüyor. Öte yandan araﬂt›rmalar, normal görünümlü klonlar›n bile genlerin
kendini göstermesini etkileyen ciddi anormalliklere sahip olabilece¤ini gösteriyor.
A¤ustos ay›nda, ABD’deki Duke Üniversitesi
T›p Merkezi’nden araﬂt›rmac›lar, klonlama aç›s›ndan insanlar›n, koyun, inek, domuz ve fare gi-

bi canl›lara göre daha "ﬂansl›" olduklar›n› aç›klad›lar. ‹nsanlarda ve öteki primatlarda, "‹nsülin
Benzeri Büyüme Faktörü 2 Almac›" adl› ve k›saca IGF2R olarak adland›ran genin, iki etken kopyas› bulunuyor. Öteki memelilerdeyse, bu genin
sadece bir kopyas› iﬂlevsel oluyor. "Genomic
imprinting" ad› verilen bu durumda genlerde, iﬂlev göstermesine engel olan “izler” bulunuyor.
Genin ikinci kopyas› iﬂlevsiz oldu¤undan, bu hayvanlar iki büyük sorunla karﬂ›laﬂ›yorlar. Birincisi
kanser riskinin artmas›, ikincisiyse, gebelikte bebe¤in normalden çok daha fazla büyümesi, tamamlanmam›ﬂ akci¤er geliﬂimi, büyük kalp ve
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin az geliﬂmiﬂ olmas› gibi sorunlar. Gen haritalama teknolojisinin en son yöntemlerinden yararlanan Duke Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›, ‹nsanlarda "imprinted" IGF2R bulundu¤una rastlamam›ﬂlar. Uzun y›llard›r uygulamada
olan, insan embriyolar›n›n test tüpünde döllenmesi çal›ﬂmalar›nda normalden daha büyük bebeklerin geliﬂti¤ine hiç rastlanmam›ﬂ.

Eriﬂkin hücreden al›nm›ﬂ
çekirdek, hücre çekirde¤i
ç›kart›lm›ﬂ yumurta
hücresine aktar›l›yor

Bir gün sonra
embriyo bölünmeye
baﬂl›yor

Tedavi amaçl› klonlaman›n amac›,
klonlanm›ﬂ hücreleri, hastal›klar›n
tedavisinde kullan›lacak yeni dokular
üretmekte kullanmak.

murta hücresinin kromozomlar› bulunuyor. ACT araﬂt›rmac›lar›, partenogenez deneylerinde 22 yumurta hücresi
kullanm›ﬂlar. Bu deneylerin sonuçlar›
da ilk deneyden farkl› de¤il. Embriyolar›n hiçbirinde, kök hücrelerin elde
edilece¤i duruma eriﬂmemiﬂ.
Deneylerde yarat›lan embriyolar›n
hiçbirinin alt› hücreden daha fazla büyümemiﬂ olmas›, bilim adamlar›na göre aktar›lan çekirde¤in normal çal›ﬂmad›¤›n› gösteriyor. Normal insan
embriyolar›nda hücre çekirde¤indeki
genler, 4-8 hücre aﬂamas›nda kendini
göstermeye baﬂl›yor. ACT’nin embriyolar›n›n sekiz hücre aﬂamas›na ulaﬂmam›ﬂ olmas›, yumurta hücresine aktar›lan çekirdekteki genlerin "kendini göstermedi¤i" anlam›na geliyor.
Partenogenez yoluyla oluﬂan yumurtalar›n "insana dönüﬂme" olas›l›¤›
olmad›¤›ndan, ACT gibi biyoteknoloji
firmalar› bu yönteme s›cak bak›yorlar.
Çünkü, geliﬂtirilen bu yöntem, ABD’de
ç›kar›lmas› beklenen, tüm "insan klonlamas›" araﬂt›rmalar›na konan yasaktan etkilenmeyecek.
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Yasalara Yans›yanlar
Geliﬂmiﬂ ülkelerin ço¤unda, klonlama çal›ﬂmalar› konusunda ciddi k›s›tlamalar bulunuyor. Örne¤in,
ABD’de federal hükümet fonlar›yla
desteklenen kuruluﬂlar›n klonlama
çal›ﬂmalar› yapmalar› yasal de¤il, özel
ﬂirketler içinse yasal. 11 Eylül sald›r›lar›ndan önce Baﬂkan Bush, tüm
klonlama çal›ﬂmalar›n›n yasaklanmas›na çal›ﬂ›yordu. Bu konuda ikiye bölünmüﬂ durumda olan ABD senatosunda, henüz bir oylama yap›lmad›.
Ancak, Temmuz ay›nda sunulan ve
insan klonlamay› yasaklayan tasar›
yasaya dönüﬂmüﬂ olsayd›, ACT’nin
araﬂt›rmas› süremeyecekti. ACT araﬂt›rmac›lar›n›n aç›klamalar›ndan sonra, Bush, insan embriyolar›n›n herhangi bir amaçla klonlanmas›na tamamen karﬂ› oldu¤unu belirtti. Uzmanlar, ACT’nin aç›klamas›n›n, emb-

riyolar›n bilimsel araﬂt›rmalardaki kullan›m› konusunda bir anlaﬂmaya varmak amac›yla süren kulis görüﬂmelerini h›zland›rd›¤›n› belirtiyorlar.
Geçti¤imiz Kas›m ay›n›n baﬂ›nda
Almanya ve Fransa, insanlar›n üreme
amaçl› olarak klonlamas›na karﬂ› uluslararas› bir yasak getirilmesi amac›yla
ortak bir aç›klama yapm›ﬂlard›. ‹ki ülkenin de meclislerinde, embriyonik
kök hücreler üzerindeki araﬂt›rmalara
izin verilip verilmeyece¤i tart›ﬂ›l›yor.
ACT’nin aç›klamas›ndan sonra Almanya ve Fransa, bu tür araﬂt›rmalar›n
kendi ülkelerinde yasak oldu¤unu bir
kez daha yinelediler.
‹nsan embriyolar›n›n bilimsel araﬂt›rmalarda kullan›lmas›n› düzenleyen
yasalar aç›s›ndan en esnek ülke ‹ngiltere. 2001’in baﬂ›nda, kök hücre üretmek amac›yla çekirdek transferi yönteminin kullan›lmas›na onay verildi.
15 Kas›m’da ortaya ç›kan yasal bir

Ünlülerin Dikkatine...
.

California’da bulunan
bir ﬂirket, ünlülere, DNA’lar›n›n haberleri olmadan
kopyalanmas›n› engellemek
amac›yla patentleme ﬂans›
tan›yor. Birkaç ay önce kurulan DNA Copyright Enstitüsü adl› ﬂirketin baﬂkan›
Andre Crump, birçok insan›n, hayran› oldu¤u insanlar› klonlamak isteyece¤i düﬂüncesinden hareketle yola
ç›kt›klar›n› belirtiyor. Kuramsal olarak, bir insan›
klonlamak için gerekli malzeme, kulland›¤› bir bardakta kalm›ﬂ ya da el s›k›ﬂ›rken
geçmiﬂ birkaç canl› hücreden ibaret. DCI’›n sundu¤u hizmetse, DNA "parmak izlerini" kaydetmek, benzersiz oldu¤unu kontrol edip saklamak.
Böylelikle, ﬂirketin müﬂterileri, DNA h›rs›zl›¤›, her
türlü kötüye kullanma ve klonlama gibi tehlikelerden korunmuﬂ olacaklar. Bu hizmetin bedeliyse
1500 dolar. ﬁirketin ﬂimdiden on kadar müﬂterisi olmuﬂ.Öte yandan hukukçular, DNA’n›n kopyalama hakk› gibi bir ﬂeyin söz konusu olamayaca¤›n› belirtiyorlar. Bunun için, insanlar›n kendi
DNA’lar›n›n yazar› oldu¤unun kabul edilmesi gerekiyor. Hem öyle olsa bile, bu durum klonlamaya karﬂ› koruma sa¤layacak m›? Üstelik, klonlanm›ﬂ canl›lar, verici hücrenin sahibi olan canl›n›n
tam bir kopyas› olmuyor; çünkü genellikle yumur-
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ta hücresindeki mitokondriyal DNA’y› da içeriyor.
DNA’n›n kopyalama hakk›n›n oldu¤u düﬂüncesi yeni de¤il asl›nda. New York’ta yaﬂayan
Larry Miller adl› bir sanatç›, 1992 y›l›nda 10 dolar de¤er biçti¤i, Genetik Kod Copyright Sertifikalar› da¤›tmaya baﬂlam›ﬂt›. Ancak bu çal›ﬂman›n
amac› yasal aç›dan herhangi bir ba¤lay›c›l›k yaratmak de¤il, "sahip olma" olgusuna dikkat çekmekti.
Kopyalanma korkusundan gerçekten korkanlar da var. Örne¤in, New Scientist’te ç›kan bir habere göre, Bush’un Dublin’e yapt›¤› bir ziyarette
bira içti¤i barda¤›, DNA örneklerinin saklanmas›n› önlemek için yan›ndakilerin sat›n ald›¤› bildirilmiﬂ.

boﬂlu¤a göre, klonlama yasad›ﬂ› say›lm›yor. Ancak, daha sonra Parlamento’ya sunulan bir yasa tasar›s›, döllenmeden baﬂka bir yolla üretilmiﬂ bir
embriyonun, bir insan›n rahmine yerleﬂtirilmesini suç olarak tan›ml›yor.
Hukukçular, ACT’nin aç›klamas›ndan
sonra bu tasar›n›n görüﬂülmesinin art›k daha da acil hale geldi¤ini belirtiyorlar.
Özetle, hemen hemen herkes, klonlama yoluyla insan bebeklerin üretilmesine karﬂ›. Çünkü, klonlama teknolojisi daha çok yeni bir yöntem. Tam
olarak anlaﬂ›lmam›ﬂ birçok yönü var.
Tedavi amaçl› klonlaman›n yasaklanmas›, embriyonik kök hücre araﬂt›rmalar›n› elbette olumsuz etkilemekte.
Ancak kimi araﬂt›rmac›lar da, bu yasa¤›n en az›ndan ﬂimdilik araﬂt›rmalara
büyük zarar vermeyece¤ini belirtiyorlar Çünkü, bu araﬂt›rma alan› daha yolun çok baﬂ›nda oldu¤u için, araﬂt›rmac›lar›n yönelebilece¤i birçok farkl›
konu bulunuyor. Üstelik, embriyonik
kök hücre deneylerine getirilen yasak
da bir “ön tedbir” ›lmaktan öte pratik
bir anlam taﬂ›m›yor. Çünkü, klonlanm›ﬂ bir embriyodan kök hücre elde
edilmesi, ﬂimdilik sadece fareler üzerinde gerçekleﬂtirilen deneylerde baﬂar›labilmiﬂ. Öte yandan, baz› uzmanlar, çekirdek transferine gereksinim
duyulmadan da sorunun üstesinden
gelinecek bir yöntem de bulunabilece¤i konusunda umutlular. ﬁimdiden
birçok biyoteknoloji ﬂirketi ve araﬂt›rma laboratuvar› bu tür alanlara yönelmiﬂ. Belki de çok yak›n bir zamanda
bütün bu tart›ﬂmalar tarih olacak ve
çok uzak olmayan bir gelecekte de anneler ve babalar kucaklar›ndaki küçük “kendileriyle” konuﬂacaklar.
Asl› Zülâl
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