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Kısa Açıklama

Döngüsel ekonomi yeni ekonomik bir yaklaşımdır. İşletmeler, hükümetler ve topluluklar
arasındaki ekonomik döngünün ölçülebilir olarak gerçekleştirilmesini hızlandırmak için gerekli
program ve araçların geliştirilmesini gerektirir. Bu durum, bu zorluğu çözmek için ilgili Avrupa
Birliği politikalarının ve araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece,
Bu nedenle, “Avrupa Beceriler ve Nitelikler Alanı”, iş, eğitim / öğretim, hareketlilik ve işgücü
piyasası arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan Avrupa'nın
ekonomik gelişimi giderek KOBİ'lere bağımlı hale gelmektedir. Şeffaflık ve KOBİ'lerin beceri ve
niteliklerinin tanınması ile ilgili ihtiyaçları karşılayabilmek için çalışacak personelin özellikleri
giderek önem kazanmaktadır. Dahası, bu şirketler (KOBİ'ler) daha büyük şirketler tarafından
verilen birçok destek ağından yoksundur. Örneğin, küçük biyoteknoloji şirketleri kendi
araştırmaları için Biyoinformatik'e bel bağlamıştır; genellikle etkili biyoinformatik araçları iş
stratejisinin önemli bir parçasıdır. Buna rağmen birçok KOBİ de, bu alanda sorumlu olan tek bir
personel görev yapmaktadır. Bu minvalde, personelin sürekli veya yaşam boyu öğrenme
yaklaşımı kapsamında becerilerini güncellemek ve geliştirmek için eğitimlere katılımı önemli bir
konudur. Bunu başarmak için, küçük işletmelerin ilgili eğitim sağlayıcıları veya Mesleki eğitim
profesyonelleri ile ilişki kurması gerekir. Bütün bunlar dikkate alındığında, BIOTECH-GO
projesinin temel hedefi, Bioinformatik alanında, MEÖ uzmanlarının becerilerinin geliştirilmesi
için yenilikçi yolların ortaya konmasıdır. Böylece, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ)
çalışanları için yeni yetenek geliştirme yollarının sağlanmış olacaktır. Proje, söz konusu alanda
belirli MEÖ araçları (EQF / NQF, ECVET) oluşturarak Avrupa Beceri ve Yeterlilik Alanı'nın
ilerlemesine katkıda bulunur. Proje konusu alanında çalışan Mesleki Eğitim ve Öğretim
uzmanlarının bilgi, beceri, sorumluluk ve özerklik güncellemeleri mükemmelliği daha da
artıracak ve farklı biyoteknoloji şirketlerinde biyoinformatiğin altında yatan temel kavramlarla
ilgili bilincin artmasına aşağıdaki yollarla katkıda bulunacaktır:
✓ Biyoteknoloji alanında çalışan KOBİ lerde, biyoinformatik araçlarının kullanımı ile
biyoloji araştırmalarının ilerlemesi;
✓ teknisyenlerden bağımsız araştırmacılara kadar tüm seviyelerde KOBİ personeline
gelişmiş biyoinformatik eğitiminin sağlanması;
✓ Endüstride en son teknolojilerin yayılmasının sağlanması;
✓ Avrupa çapında biyolojik veri sağlamanın koordinasyonu.
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Sağlıkta Biyoenformatik
Biyoenformatik, bilgisayarların, yazılım araçlarının ve veri tabanlarının biyolojik soruları ele
almak için entegrasyonunu içerir. Biyoinformatik yaklaşımlar genellikle büyük veri kümeleri oluşturan
büyük girişimler için kullanılır. Genomik ve proteomik biyoenformatik kullanan iki önemli büyük ölçekli
aktivitedir. Genomik genomların analizini ifade eder. Bir genom, nesilden nesile aktarılan kalıtsal
materyali kodlayan tam DNA dizileri dizisi olarak düşünülebilir. Bu DNA sekansları, genom içerisine
dahil edilen tüm genleri (ebeveynden yavruya geçirilen kalıtımın fonksiyonel ve fiziksel birimi) ve
transkriptleri (genetik bilginin kodunun çözülmesi için ilk aşama olan RNA kopyaları) içerir. Bu nedenle,
genomikler, bir organizmada genler ve transkriptler de dahil olmak üzere bu genomik varlıkların tümünün
diziliş ve analizini ifade eder. Diğer taraftan, proteomikler, tam protein seti veya proteom analizini ifade
eder. Genomik ve proteomiklere ek olarak, biyoenformatiğin uygulandığı daha birçok biyoloji alanı vardır
(örneğin, metabolomikler, transkriptomikler). Biyoenformatikteki bu önemli alanların her biri karmaşık
biyolojik sistemleri anlamayı amaçlamaktadır. Günümüzde pek çok bilim adamı, biyoenformatikteki bir
sonraki dalgayı yeni ve karmaşık biyolojik soruların üstesinden gelmek için bir yaklaşım olan sistem
biyolojisi olarak tanımlamaktadır. Sistem biyolojisi, biyolojik bir varlığın bütün bir sistem görünümünü
oluşturmak için genomik, proteomik ve biyoenformatik bilgilerinin entegrasyonunu içerir.
Örneğin, bir hücrede bir sinyal yolağının nasıl çalıştığı, sistem biyolojisi yoluyla ele alınabilir.
Sistem biyolojisi kullanılarak yolakta yer alan genlerin, nasıl etkileşimde bulundukları ve
modifikasyonların aşağı akıştaki sonuçları nasıl değiştirdiği modellenebilir. Bilgilerin dijital olarak temsil
edilebileceği herhangi bir sistem, biyoenformatik için potansiyel bir uygulama olanağıdır. Böylece,
biyoenformatik tek hücrelilerden bütün ekosistemlere kadar uygulanabilir.
Bir genomdaki tamamlanmış “bölgelerin listesinin” anlaşılması ile, bilim adamları karmaşık
biyolojik sistemleri daha iyi anlayabilmektedirler. Bir genom veya proteomda bu bölgelerin tümü arasında
meydana gelen etkileşimleri anlamak, sistemdeki bir sonraki aşamadaki karmaşıklığı gösterir. Bu
yaklaşımlar aracılığıyla, biyoenformatikler, spesifik insan hastalıklarının veya sağlık durumlarının nasıl
ortaya konulduğuna dair anlayışımızı ve modellememizi sunma potansiyeline sahiptir.

Translasyonel biyoenformatik
İlk insan genomu haritalamasından sonra ortaya çıkan sağlık bilişimi alanındaki bir alan olan
translasyonel biyoenformatik, moleküler biyoenformatik, biyoistatistik, istatistiksel genetik ve klinik
bilişimin yakınsamasına odaklanmaktadır. Bu alan çok hızlı bir şekilde gelişmektedir ve birçok ilgili alan
ortaya çıkmaktadır. Bunların arasında, farmakogenomik genetik farklılıklardan dolayı bireylerin ilaç
yanıtındaki varyasyonlarıyla ilgili bir genomik alandır. Alan gelecekte hassas tıbbın tasarlanması için
önemlidir. Nispeten yeni bir alan olmasına rağmen, translasyonel biyoinformatik, bireyselleştirilmiş ve
hassas tıbbın çağında önemli bir disiplin haline gelmiştir.
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Amerikan Tıbbi Bilişim Derneği (ATBD) 'ne göre, translasyonel biyoenformatik (TBE)'
“proaktif, öngörücü, önleyici, ve katılımcı sağlık içerisine giderek artan biyomedikal
verilerin ve genomik verilerin transformasyonunu optimize etmek için depolama, analitik
ve yorumlama yöntemlerinin geliştirilmesidir.”
(http://www.amia.org/applications-informatics/translational-bioinformatics)

Şekil 1. Translasyonel Biyoenformatik.

2014 yılında yayınlanan bir derleme makalesi, TBI alanındaki son temaları dört ana kategoriye
ayırmıştır:
1.
klinik ‘‘büyük veri” veya keşif için elektronik sağlık kaydı (ESK) verilerinin
kullanımı (genomik ve diğer);
2.
Rutin klinik bakımda genomik ve farmakogenomik;
3.
İlaç keşfi ve yeniden değerlendirmesi için omikler; ve
4.
kişisel genomik testler, bu hizmetlerden ortaya çıkan bir dizi etik, yasal ve sosyal
konu da dahil olmak üzere.
Translasyonel biyoenformatiği önemi, daha önce bilinemeyen şeyleri bizlere öğretmesi ile anlaşılabilir.
Örneğin, bilimsel sapmalarının tanımlanması, insan genetik varyantlarının oransal patojenitesinin
tahminlerinin iyileştirilmesi, hastalığın altında yatan genetik mekanizmalar hakkında yeni bilgilerin ortaya
koyması ve büyük miktarlarda bilimsel literatürün küratörlüğüne dayanan umut verici yeni ilaç
göstergelerinin belirlenmesidir. Klinik bir teşhis için ekzom sekanslama rutin bir işlem olabilirken, gerçek
bir teşhis veya tedavi planı yapmak için verilerin yorumlanması çok daha karmaşıktır. Tanımlanan binlerce
varyanttan birçoğunun, klinik yararları için değerlendirilmesi gerekir. Bazı durumlarda, örneğin
Mendelian bozukluğu için bu basit olabilir, çünkü sadece tek bir varyantın tanımlanması ve dikkate
alınması gerekecektir. Ancak daha karmaşık hastalıklar (ör. kanserler, diyabet veya nörodejeneratif
hastalıklar) için birden fazla varyantın tanımlanması gerekecektir. Hasta ve hastalık hakkında doğru
cevapların alınabilmesi sadece doğru soruları sormakla değil doğru cevaplama araçlarının kullanılmasıyla
elde edilebilir.
İnsan Genom Projesi'nden kaynaklanan yeni keşifler, “translasyonel genomik” olarak bilinen ve
karmaşık hastalıklara yönelik geliştirilmiş tanı, prognostik ve terapiler geliştirmek için sıklıkla
uygulanmaktadır. Özellikle, Ulusal Sağlık Enstitüleri (USE) İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü tarafından
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sunulan ve Şekil 2'de gösterilen verilere göre, genom için sekanslama maliyeti son on yılda önemli ölçüde
azalmıştır. Bu ayrıca bireyselleştirilmiş tedavi ve risk sınıflandırması çin yeni fırsatlar doğurmaktadır.

Şekil 2. a) DNA ve genom sekanslama araştırma sayısı (kaynak: PubMed, Web of Science, Scopus,
IEEE, ACM). b) İnsan büyüklüğü genomu başına sekanslama maliyeti (kaynak: Ulusal İnsan Genom
Araştırma Enstitüsü, UİGAE). 1e2 GB'de Yıllık tamamlanan toplam genomik veri hacmi c) ökaryotlar ve
d) prokaryotlar (kaynak: Ulusal Biyoteknoloji Danışma Merkezi) (Andreu-Perez, Poon, et al. 2015).

Öte yandan, biyoenformatik alanındaki araştırmalar, sadece bir bireyin genomununun
sekanslanması ile kalmayıp, DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları gibi birincil DNA sekanslarının
değişimleri dışında gen ekspresyonunu değiştiren süreçleri içeren epigenomik verileri (yani, genomun
yukarısında) de ölçmektedir. Genom dışındaki biyolojik molekülleri, örneğin transkriptom (bir hücre veya
organizmadaki toplam mRNA), proteom (bir hücre, doku veya organizmadaki tüm eksprese proteinlerin
kümesi) ve metabolom (metabolik reaksiyonlara katılan bir hücre veya organizmada bulunan düşük
moleküler ağırlıklı bileşiklerin, metabolitlerin toplam kantitatif toplanması) elde etmek ve analiz etmek
için bilgi teknolojileri aynı zamanda gelecekteki bu alandaki ilerlemeler içinde gereklidir. Özetlemek
gerekirse, OMİK, bir organizmanın yapısına, işlevine ve dinamiklerine dönüşen biyolojik molekül
gruplarını kolektif olarak karakterize etmeyi ve nicelleştirmeyi amaçlamaktadır. Her bireyin OMİK profili,
klinik gözlemlerden, tıbbi görüntülerden ve fizyolojik sinyallerden elde edilen fenotiplerle
sonuçlandırılmalıdır (bakınız Şekil 3).
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Şekil 3. Hastalık mekanizmalarını incelemek için “OMİKLER” yaklaşımının ana hatları.
OMİKLER, bir organizmanın yapısına, işlevine ve dinamiğine dönüşen biyolojik molekül gruplarını
kolektif olarak karakterize etmeyi ve nicelleştirmeyi amaçlar. Genom, transkriptome, proteom ve
metabolom dahil olmak üzere her bireyin OMİK profili, klinik gözlemlerden, tıbbi görüntülerden ve
fizyolojik sinyallerden elde edilen fenotiplerle nihayetinde bağlantılı olmalıdır. Her biyolojik seviyede veri
toplamak için farklı edinim teknolojileri gereklidir. Beslenme, gıda, ilaçlar, geleneksel Çin tıbbı ve
bağırsak mikrobiyolojisi de dahil olmak üzere çevre ile birlikte her seviyede ve farklı seviyelerde etkileşim,
gelecekteki biyoinformatik araştırmalarında büyük zorluklar sunmaktadır.

Şekil 4. Önemli aşamaları ve örnek girdi veya çıktı kaynakları ve veri kümelerini gösteren çeviri bilişim
projelerinin tasarımı ve uygulanması için pratik model (Payne et al. 2009).
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Klinik bakımda genomikler (Translasyonel Genomikler)

Genetik, tek fonksiyonel genleri kodlayan DNA'ya odaklanırken, genomikler, DNA'mızın
bütününün incelenmesi olup, kodlamayan DNA'nın hayati düzenleyici rolünü ve çoklu genler ile çevre
arasındaki karmaşık etkileşimleri de tanımlamaktadır. Genomik, tahmine dayalı (öngören), koruyucu,
bireyselleştirilmiş ve katılımcı tıbbın dört bileşeni aracılığıyla, bireylere özgü sağlığı teşvik etmenin yanı
sıra hastalığı daha hassas bir şekilde tedavi etmeyi amaçlayan presizyon (hassas) tıbbın temelidir.
Günümüzde, yeni genomik varyantlar, biyobelirteçler ve diğer temel bilimsel buluşları içeren birçok
genomik araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda genetik testler ve genom sekanslanmasının
hızlı gelişmesi ile birçok öngörü klinik uygulamaların kaçınılmaz olduğu yönündedir.
GP'ler, hem tanı ve tedavi süreçleri yoluyla hastaları desteklemede hem de hastalıkların
önlenmesi için genomik bilginin kullanılmasında bir genomik tıp hizmetinde önemli rol oynayacaklardır.
Ayrıca, maliyetlerin düşürülmesi ve genetik testlerin ve genom sekanslanmasının kullanılabilirliğinin
artması ile birçok hekimin bu hizmetleri önümüzdeki yıllarda standart tıbbi tedavi ile bütünleştirileceği
öngörülmektedir.
Bir tümörün genomik imzası, kesin tanı koymak, daha doğru ön teşhis ve daha iyi tedaviye
olanak sağlamak için kullanılabilir. Örnekler arasında meme kanseri tedavisinde Herceptin®
(trastuzumab) ve malign melanomada BRAF inhibitörleri gösterilebilir. Tedavi ayrıca germ hattı genomik
bilgilere dayanabilir; PARP inhibitörleri, BRCA gen mutasyonu taşıyan bireylerde yumurtalık kanserinin
tedavisinde daha etkilidir. Kapsamlı genotipleme nispeten yeni olmasına rağmen, yüksek riskli DNA
mutasyonları, süt ve glüten intoleransı ve muskovisiosis gibi genetik kaynaklı faktörler durumunda, hasta
taramasındaki genetik sınıflandırmada yüksek bir potansiyele sahiptir. ESK tarafından sağlanan fenotipik
bilgi ile birleştirilen genetik, düşük penetrant alellere daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilir. Örneğin
fibrillin 1 (FBN1) mutasyonlarının MFS'ye neden olduğu iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, hastalığın
etiyolojisi aynı ailenin yanı sıra farklı ailelerdeki MFS hastalarının belirgin klinik değişkenliğine yol
açmaktadır. FBN1'in genetik testlerini ve bir dizi ilgili genleri (TGFBR1, TGFBR2, TGFB2, MYH11,
MYLK1, SMAD3 ve ACTA2) birleştirmek, diseksiyonlara neden olan aort anevrizmalarının gelişme
olasılığı daha yüksek olan hastaların taranmasına yardımcı olacaktır. Bu yüksek riskli hastalar üzerinde
aortanın morfolojik görüntülerine dayanan daha ileri çalışmalar, hastalık ilerleme oranını anlaşılmasına
ışık tutabilir.
Translasyonel genomiklerin bir başka potansiyel alanı, bu sendromların birbirleriyle nasıl ilişkili
olduğunu daha iyi anlamak için aynı kişinin farklı sendromlarının gen ağlarını incelemektir. Örneğin,
kromozom 21 (HSA21) üzerindeki farklı genler ve bu genlerin Down Sendromundaki (DS) rolleri
araştırılarak, DS hastalarının yaklaşık yarısının neden bağ dokusundan kaynaklanan kardiyak
anomalilerine karşı aşırı koruma gösterdiğinin altında yatan nedeni anlamak için kullanılmıştır. Bir
hipotez, DS'de (ki bu normalde MFS'de azalır) FBN1'in genel olarak arttığına dair yeni kanıtlara
dayanmaktadır. Bu nedenle, genetik ağların yapısı, bu sendromların nasıl ilişkili olduğuna dair daha net
bir tablo sunacaktır. İlgili sendromların gen ağlarını anlayarak, ilgili hastalıklar için spesifik gen terapisi
sağlamak mümkün olabilecektir.
Başka bir örnek, uzun QT sendromu olarak bilinen bir vaka ile yeni doğan bir bebeğin bulunduğu
Stanford’da Lucile Packard Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşti. Bu özel vakada,klinik tablo son derece
şiddetliydi - bebeğin kalbi doğumdan sonraki saatlerde defalarca kez durdu. Uzun QT sendromuna, farklı
genlerdeki mutasyonlar neden olabilmektedir. Vakanın nasıl tedavi edileceğini bilmek için hangi genin
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mutasyonu barındırdığını bilmek gerekir. Bu durumda, önceden araştırılmış bir mutasyonun
tanımlanmasına imkan veren bir tam genom sekanslanması (TGS) ve ayrıca tek başına hedeflenen
genotipleme ile tespit edilemeyen TTN genindeki yeni bir kopya sayısı varyasyonu sağlanmıştır. Dahası,
YNS cevabın haftalar yerine birkaç saat içinde alınmasını sağlamıştır.

Farmakogenomikler

Farmakogenomikler, genetik faktörlerin bir kişinin ilaca verdiği yanıtı nasıl etkilediğinin
araştırılması olarak tanımlanabilir. Bu nispeten, bir kişinin genetik yapısına uyarlanacak etkili, güvenli
ilaçlar ve dozlar geliştirmek için farmakolojiyi (ilaç bilimi) ve genomikleri (genlerin ve fonksiyonlarının
incelenmesi) birleştiren yeni bir alandır.
Şu anda mevcut olan birçok ilaç “tek beden herkese uyar” şeklindedir ancak herkes için aynı
şekilde çalışmamaktadırlar. Bir ilaçtan kimin yarar sağlayacağını, kime tedavi yanıtı vermeyeceğini ve
kimin olumsuz yan etkilerine maruz kalacağını (buna olumsuz ilaç reaksiyonları denir) tahmin etmek zor
olabilmektedir. Olumsuz ilaç reaksiyonları hastaneye yatırılma ve ölümlerin önemli bir nedenidir. Bir
hasta bir ilaç aldığında, ilaç vücuttan hedef (ler) ine doğru gitmeli, hedef (ler) ine etki etmeli ve sonra
bedeni terk etmelidir. Bu işlemlerin ilki ve sonuncusu, '' ADME '' süreçlerinde bir ilacı etkileyebilen
farmakokinetik (FK) genler tarafından yürütülür: vücutta absorbe edilmek ve dağılmak, metabolize olmak
(aktif bir formda veya parçalanmış) aktif olmayan bir formda) ve atılımdır. İnsan Genom Projesi'nden elde
edilen bilgilerle, araştırmacılar, genlerdeki kalıtsal farklılıkların vücudun ilaçlara verdiği yanıtı nasıl
etkilediğini öğrenmektedirler. Bu genetik farklılıklar, bir ilacın belirli bir kişi için etkili olup olmayacağını
ve istenmeyen ilaç reaksiyonlarını önlemeye yardımcı olup olmadığını tahmin etmek için kullanılacaktır.
Farmakogenomik, ilaç etkilerini etkileyen genom varyantlarının, tipik olarak bir ilacın
farmakokinetiğindeki değişikliklerle veya bir ilacın farmakodinamiğinin modülasyonu yoluyla (örn., Bir
ilacın hedefini değiştirerek veya ilacın farmakolojik etkilerine duyarlılığı değiştiren biyolojik yolları
bozarak) tanımlamaya odaklanır. Kanser ve bulaşıcı hastalıklar dışındaki hastalıklar için, ilgi konusu
genom varyasyonları esas olarak ebeveynlerden miras alınan gen DNA'sında veya gen ürünlerinin işlevini
değiştiren de novo germ hattı sekans değişikliklerinde bulunur. Kanserde, hem kalıtsal genom
varyasyonları hem de somatik olarak kazanılmış genom varyantları, anti kanser ajanlarına verilen cevabı
etkileyebilir.
YNS ile bütün genom sekanslama, kanser gibi karmaşık hastalıkların araştırılması için önemlidir.
Kanser tedavisinde uzun süredir devam eden bir problem, ilaçların genellikle aynı tip kansere bile
heterojen tedavi yanıtları vermesidir ve bazı ilaçlar sadece az sayıda hastada etkili duyarlılığı gösterir.
Günümüzde, büyük ölçekli kişisel genomik ve farmakogenomik veri kümeleri, tek tek hastaların kendine
özgü sinyalleme modellerini ortaya çıkarmak ve bu modelleri hedefleyen ilaçları keşfetmek için
üretilmiştir. Bunlar, spesifik olmayan kanser hücresi tiplerine ait kanser hücre dizisi veritabanlarını veya
göğüs kanseri gibi spesifik bir kanser hücresi tipini içerir. USE'nin Kanser Genomu Atlas Projesi, 100'den
fazla kişinin 20'den fazla kanser türünde kişisel genomik profillerini ve bu profillere dayanarak ortaya
çıkarılan yeni kanser alt tiplerini test etmiştir. Hastaların ilaç yanıtının değişkenliklerinin farklı genomik
sapmalarının sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Bu şekilde büyük ölçekli veri setleri, ilacın yeniden
konumlandırılmasını sağlamak, ilaç kombinasyonlarını öngörmek ve etki mekanizmalarını tanımlamak
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için kullanılabilir. İlaç geliştirmede önemli bir bileşen haline gelmektedirler. Bu nedenle, genomik
profillerine dayanarak hastalara özgü doğru ilaç tasarlanması mümkündür.
Farmakogenomikler, bireylerin genom özelliklerine (örn., Kopya sayısı varyasyonları ve somatik
mutasyonlara) dayanan ilaç yanıtını incelemenin ötesine geçmiştir ve şimdi, hedeflerine ulaşan bir ilacın
konsantrasyonunu ve ilaç hedefleriyle ilişkili faktörleri etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak, gen
ekspresyonu gibi ek transkriptomik ve metabolik özellikler içerir. Hücre hatlarının gen ekspresyon
profillerinin, farklı kültür koşulları ve teknikleri altında uzamış kültür sürecinde önemli ölçüde değiştiği
bilindiğinden, hastada ilaç yanıtının tahmin edilmesi için hücre hatlarından gen ekspresyonunun kullanımı
şu anda tartışmalı bir durumdur. Hastanın başlangıçtaki gen ekspresyon profili ile in vivo ilaç yanıtını
öngörmek için yeni bir algoritma, farklı vakalar için% 60-% 80 öngörü doğruluğu sağlamıştır. Diğer
araştırmada, genetik ve genetik olmayan faktörler üzerinde çalışma imkanı olan, insan tümörleriyle
ksenogreft yapılmış ve immun baskılanmış farelerde kanser büyümesini ve tedavi toleransını etkileyen
ilaç yanıtı üzerinde çalışılmıştır.
Farmakogenomik alanı henüz emekleme aşamasındadır. Kullanımı şu anda oldukça sınırlıdır,
ancak klinik çalışmalarda yeni yaklaşımlar çalışılmaktadır. Gelecekte, farmakogenomikler,
kardiyovasküler hastalıklar, Alzheimer hastalığı, kanser, HIV / AIDS ve astım dahil olmak üzere çok
çeşitli sağlık sorunlarının tedavi edilmesi için özel ilaçların geliştirilmesine imkan verecektir.

İlaç keşfi ve repurpozisyonu (yeniden konumlandırılması) için omikler

Yeni terapötikler üretmenin maliyeti son 60 yılda dramatik bir şekilde artmıştır ve her yeni ilaç
maliyeti 2010 yılında enflasyona göre düzenlendiğinde 1960’lardan yaklaşık 80 kat daha fazladır.
Ayrıca, ilacın FDA’dan onay süreci hakkında bazı şeyler söylemek mümkündür. Tahminler, sürecin
öncünün (Lead) identifikasyonu ile FDA onayı arasında ortalama 12 yıl sürebileceğidir. Sonuç olarak,
birçoğu ilaç keşif ve repurpozisyonu için yüksek verimlilik ve bilişimsel yaklaşımları araştırmaktadır. Son
çalışmalar, yeni ilaç hedeflerini keşfetmek ve mevcut ilaçların yeniden konumlandırması olarak
adlandırılan yeni kullanımları araştırmak için, özellikle genomik veri kaynaklarının kullanımına
odaklanmıştır.
Farmakogenomikler, ilaç endüstrisinin ilaç keşif sürecinin en erken döneminden itibaren ilaçların
nasıl geliştirdiğini etkileyebilir (Şekil 5). İlk olarak, kemoinformatik ve pathway analizi, uygun gen
hedeflerinin keşfine yardımcı olabilir, ardından potansiyel ilaçlar için ‘lead’ (öncü) olarak küçük
moleküller gelir. Ek olarak, klinik çalışmaların tasarlanması için farmakogenomik varyantların keşfi,
farmasötik boru hattı yoluyla ilaçların daha güvenli ve daha başarılı bir şekilde geçmesine izin verebilir.
Daha önce belirtildiği gibi, yeni ilaç-protein etkileşimlerini tanımlamak için kemoinformatik yöntemleri
kullanılabilir. Bu öngörülen etkileşimler, terapötik amaçlar için yeni küçük molekülleri keşfetmek için
kullanılabilirken, yeni bir ilaç güvenlik ve etkinlik testlerinin önemli mevzuat engellerinden geçmelidir.
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Hastalık

Hit (isabet)
ve Lead
(öncü)
optimizasyon
u

Faz II

Birleşme ve ekspresyon
yöntemleri

Yan etki tahmini

Yanıtlayıcı taraması

Hedef
gen

Hayvan
Modelleri ve
Faz I

Faz III

Şekil 5. İlaç keşfi. Farmakogenomikler, maliyetlerin en aza indirgenmesi, aynı zamanda iş
hacminin ve güvenliğinin arttırılması için ilaç keşif hattı boyunca birçok adımda kullanılabilir. İlk olarak,
belirli bir hastalık için potansiyel gen hedeflerini tanımlamak için birleşme ve ekspresyon yöntemleri
kullanılabilir. Kemoinformatik daha sonra, biyokimyasal olarak test edilecek hedeflerin sayısını
daraltmak ve yan etkilere katkıda bulunabilecek potansiyel polifarmakolojik faktörleri tanımlamak için
kullanılabilir. Başlangıç aşamalarından sonra, farmakogenomikler potansiyel olarak dozlama ve etkililiği
etkileyebilecek varyantları tanımlayabilir. Bu bilgi daha sonra “cevap vermeyen” ve daha iyi yanıt
verebilecek olanlara karşı ilacı hedef alan daha büyük bir Faz III klinik çalışmasının tasarlanmasında
kullanılabilir.

İnsan Genom Projesi'ne ilave olarak, son zamanlarda hayata geçirilen büyük ölçekli biyolojik veri
tabanı, özellikle Şekil 3'de özetlenen sistem seviyesindeki hastalık mekanizmalarının ve gelişimlerinin
incelenmesini kolaylaştıracaktır. Yapısal Biyoinformatik Protein Veri Bankası Araştırma İşbirliği,
biyolojik makromoleküllerin 3-D yapılarına erişim sağlamanın yanı sıra gen ve ilaç veri tabanları gibi dış
biyolojik kaynaklarla entegrasyonu sağlayan, dünya çapında biyolojik makromoleküllerin yapısal veri
arşividir. ProteomicsDB, proteinlerin modellerinin zamana bağlı ekspresyonları göz önüne alınmasıyla
spesifik organ proteinleri ve uzun intergenik kodlanmamış RNA'ların translasyonunu tanımlamak için
insan dokuları, hücre hatları ve vücut sıvısından elde edilen insan proteomunun kütle spektrometresini
kapsayan başka bir örnektir.
Bu gelişmelere paralel olarak, İnsan Metabolom Veri Tabanı, 2013 yılında piyasaya sürülen en son
versiyonda 40000'den fazla açıklanmış metabolit girdisinden oluşmaktadır. Bu veri tabanı, hem deneysel
metabolit konsantrasyonu verilerini hem de kütle spektrometrisi ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)
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spektrometrisi yoluyla elde edilen analizleri sağlamaktadır. Bu gibi veritabanlarının, özellikle diyabet ve
koroner arter hastalıkları gibi metabolik bağlantılı hastalıklar için, bilgilerin klinik pratiğe dönüştürülmesi
için bilgi aktarımını büyük ölçüde kolaylaştırdığına inanılmaktadır. Aslında, metabolomik insan
vücudunun endojen metabolitlerini değil, aynı zamanda insan vücudu ile etkileşime girebilen kimyasal ve
biyokimyasal molekülleri de içeren önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle, gıda ve
beslenme ürünleri, ilaçlar ve geleneksel Çin tıbbı ve bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen
moleküllerin metabolitleri hakkında yapılan araştırmalar devam etmektedir. Bunlar, konakçı, patojen ve
çevre arasındaki etkileşimi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Genomik, proteomik ve metabolik veri tabanlarının varlığı, kanser gibi karmaşık hastalıkların
gelişiminin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ayrıca farklı desen madenciliği ve kümeleme teknikleri
kullanarak yeni biyobelirteçlerin araştırılmasına da izin verir. Kümeler ya parçalı (sert) ya da hiyerarşik
(ağaç gibi yuvalanmış yapı) olabilir. Paralel proses teknikleri ile çok çekirdekli CPU, GPU ve alan
programlamalı kapı dizileri kullanmak, bu yöntemleri daha da hızlandırabilir. Dudley vd. ve Sirota vd.
tarafından hazırlanmış iki bağlantılı makalede, “Gen Expression Omnibus'”taki mikrodizi verisinden
hastalık belirteçleri oluşturulmuş ve bunlar akciğer kanseri ve yangısal bağırsak hastalığı için potansiyel
olan yeni terapötikleri tanımlamak üzere Bağlantı Haritası'ndan gen ekspresyon verileriyle
karşılaştırılmıştır. Bu yöntemi kullanan benzer bir çalışma, trisiklik antidepresanların küçük hücreli
akciğer kanserine (ancak küçük hücreli olmayan akciğer kanseri değil) karşı etkinliğe sahip olabileceğini
belirtmiştir.
İlaç repurpozisyonu, piyasada zaten var olan FDA onaylı bir bileşiğin alınması ve bunu asıl olarak
amaçlanandan başka bir hastalık veya durumun tedavi edilmesi için kullanılması anlamına gelir. Geçmişte,
bu tür “kapalı etiket kullanımı” için ilham kaynağı büyük ölçüde tesadüfen keşfedilen ilaçlar olmuştur.
Örneğin, Viagra başlangıçta kalp hastalığını tedavi etmeyi amaçlamış ve erektil disfonksiyon için yararlı
olduğu ortaya çıkmıştır. Önceden onaylanmış bir bileşik kullanarak, zaman ve para tasarrufu sağlanarak
erken faz klinik denemelerin önüne geçilebilmektedir.
Hastalık-gen ilişkilendirme verileri ayrıca ilaç hedeflerini de öngörebilmektedir. Sanseau vd.
mevcut Genom Temelli ilişkilendirme Çalışmaları (GTİÇ) tahminlerini değerlendirmiştir ve GTİÇ
tahminleriyle ilgili genlerin küçük moleküller veya biyolojik ajanlar tarafından diğer genomik bölgelere
göre hedeflerin olma olasılığının yüksek olduğunu ve GTİÇ genlerinin% 15.6'sının mevcut ilaç hedefleri
olduğunu saptamıştır. (genel olarakgenomu% 5.7 ile kıyaslandığında). Bu hipotezi desteklemek amacıyla
Okada vd.. 103,638 romatoid artrit (RA) vakası üzerinde çalışarak toplam 101 RA lokusu tespit etmişler
ve bunlardan rastgele 27 RA ilaç hedefli genin 18’inin lokusunun tanımlanmış olduğunu saptayarak,
tanımlanmış 3 farklı kanser ilacının da RA karşı etkin olabileceğini göstermişlerdir. Khatri vd. sekiz organ
nakli reddi vakasının verilerini analiz etmiş ve tüm reddedilen organlarda baskın olan 11 genin ortak bir
modülünü bulmuştur. Mevcutta bulunan 2 non-immunosüpresif ilacın tekrar hedeflendirilerek bu genleri
regüle edebileceğini fare modellerinde uygulayarak tanımlamışlardır. 13 veri tabanından verileri
birleştiren ilaç-gen etkileşim veritabanı (İGE) gibi kaynaklar ve PharmGKB, genomik çalışma
sonuçlarının potansiyel terapötiklere dönüştürülmesini kolaylaştırabilir. TBI kaynakları listesi için
aşağıdaki Tabloya bakınız.
Sonuç olarak, moleküler ve klinik verilerden yararlanılarak mevcut hesaplama ve deneysel
yöntemler, veri bankasında artış ile çeşitli ilaçların yeniden farklı kullanımları ile ilgili stratejileri mümkün
kılmaktadır. Translasyonel biyoinformatik kaynakları, istatistiksel yöntemler, kemoinformik araçlar ve
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deneysel tekniklerin (tıbbi kimya teknikleri dahil olmak üzere) entegrasyonu, ilacın repurpozisyonunu
hızlı bir şekilde geniş ölçekte uygulanmasını mümkün kılabilmektedir. Biyolojik aktivitelere sahip
bileşiklerin içeriklerini kullanan sistematik ilaçların yeniden farklı tedavilerde kullanılma yöntemleri için
artık verimli araçlar mevcuttur. Diğer translasyonel araştırmacılarla birlikte tıbbi kimyagerlerda ilacın
yeniden konumlandırılmasının çeşitli aşamalarında önemli bir rol oynayabilirler.

Tablo 1. Translasyonel Biyoinformatik için genel kaynaklar.
isim

URL

Açıklamalar

İlaç
http://www.fda.gov/drugs/
Etiketlerinde
scienceresearch/researchareas/
Farmakogenomi pharmacogenetics/ucm083378.htm
k Biyomarkerler

İlaç etiketlerinde FDA onaylı ilaçların
farmakogenomik bilgilerinin listeleri.

PharmGKB

http://www.pharmgkb.org

PharmGKB klinisyenler ve araştırmacılar
için, genetik varyasyonun ilaç yanıtı
üzerindeki etkisinin gösterildiği bir
kaynaktır.

Klinik
Farmakogenetik
Uygulama
Konsorsiyumu
(KFUK)

http://www.pharmgkb.org/page/cpic

KFUK tarafından üretilen ilaç gen
etkileşimleri için yayınlanmış kılavuzların
bir listesini sağlar.

Fenotip Bilgi
Bankası

http://phekb.org

Elektronik fenotip algoritmalarını ve
bunların performans özelliklerini
oluşturmak, doğrulamak ve paylaşmak için
çevrimiçi işbirlikçi very havuzu.

GTİÇ
çalışmaları için
NHGRI
kataloğu

http://www.genome.gov/26525384

GTİÇ çalışmalarının seçilmiş listesi,
fenotipleri ve temel sonuçları.

PheWAS
sonuçları için
katalog

http://phewascatalog.org

ESK PheWAS sonuçları için arama ve
indirme kataloğu.

İlaç-Gene
Etkileşimi
veritabanı

http://dgidb.genome.wustl.edu

13 kaynaktan elde edilen verilerden ilaçgen etkileşimleri için bir arama arayüzü
sağlar.

Kanser Genomu

http://www.mycancergenome.org

Kanser mutasyonları, tedavileri ve ilgili
klinik çalışmalarla ilgili güncel veriler
sağlar.
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ClinVar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/

Destekleyici kanıtlarla birlikte insan
varyasyonları ve fenotipler arasında
günümüze kadar olan bağlantıları sağlar.

SHARPn

http://phenotypeportal.org

SHARPn tarafından üretilen hesaplanabilir
fenotip algoritmalarının toplanması.

Bireyselleştirilmiş genomik testler

Bireyselleştirilmiş tıp, bir tedavi hastaya yarar sağlamayacaksa yan etkileri ve yükaek tıbbi
maliyetleri azaltarak, hastaların mümkün olan en iyi sonuçları almasına yardımcı olab bie araç haline
gelmiştir.
Genetik ve genomik testlerin her birinin bireyseştirilmiş tıpta yeri vardır. Genetik testler tipik
olarak spesifik, bilinen bir gene odaklanırken, genomik testler, tüm genom sekanslama (TGS), gen
gruplarının ifade ve etkileşimine odaklanır. Genetik testler, genlerin mutasyonlarının veya aşırı
ekspresyonunun varlığına veya yokluğuna odaklanırken, genomik testler, spesifik bileşen genlerinin
ekspresyon seviyelerine dayanan gen işaret profillerini sağlar. Genetik testlerin örnekleri arasında meme
kanserinde BRCA-1 ve -2, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde EGFR ve melanomda BRAF
bulunnaktadır. Genomik testlerin örnekleri arasında göğüs, kolon ve prostat kanserlerindeki Oncotype DX
deneyleri ve göğüs kanserinde 70-gen testi yer almaktadır. TGS ilk geliştirildiği zamanlardan sonra
teknolojideki ilerlemeler testi daha kolay, daha hızlı ve daha az pahalı hale getirmiştir. Kolaylıkla, sağlıklı
hastaların ilk hastane ziyaretlerinde sunulan rutin bir test haline gelebilir. Ancak, TGS'nin sonuçlarının ne
anlama geldiğini belirlemek zor olabilir.
Genetik test nedir?
Genetik testler, gen varyantlarını, kromozomlardaki değişiklikleri veya belirli hastalık veya
durumlarla ilişkili proteinleri saptamak için insan DNA'sı, RNA'sı veya proteinlerinin analizidir; tanısal
olmayan kullanımlar arasında babalık testi ve adli tıp bulunmaktadır. Bir genetik testin sonuçları, şüpheli
bir genetik durumu doğrulayabilmekte veya ortadan kaldırabilmekte veya bir kişinin genetik bir bozukluğu
geliştirme veya kalıtsal geçme şansını belirlemeye yardımcı olabilmektedir. Şu anda 1.000'den fazla
genetik test kullanılmaktadır ve daha fazlası geliştirilmektedir.
Genetik test metodolojisi
- Moleküler genetik testler, genetik bir bozukluğa yol açan varyasyonları veya mutasyonları
tanımlamak için tek genleri veya kısa DNA uzunluklarını inceler.
- Kromozomal genetik testler, bir kromozomun fazladan kopyası gibi büyük genetik değişiklikleri
saptamak için tüm kromozomları veya uzun DNA uzunluklarını analiz eder.
- Son olarak, biyokimyasal genetik testler proteinlerin miktarını veya aktivite seviyesini inceler;
Buradaki anomalliler, genetik bir bozukluk ile sonuçlanan DNA'daki değişiklikleri gösterebilir.
Şekil 6, günümüzde mevcut olan genetik testlerin farklı uygulamalarını özetlemektedir. Genetik
test gönüllüdür, kısıtları ve risklerinin yanı sıra faydaları mevcuttur. Böylece, test yaptırıp
yaptırılmayacağına dair karar kişiseldir ve karmaşıktır. Bir genetikçi veya genetik danışman testin olumlu
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ve olumsuz yönleri hakkında bilgi vererek, testin sosyal ve duygusal yönlerini anlatarak yardımcı
olabilmektedirler.
Son yıllarda genom sekanslama çalışmaları çok hızlı ilerleme kaydetmiştir. Sekanslama maliyeti
azaldıkça, hedeflenen sekanstan bütün ekzom sekanslanması (bir kişinin genlerinin analizi) ve bir kişinin
genetik kodunun tamamını analiz eden tüm genom sekanslaması, özellikle araştırmacılar için daha
erişilebilir hale gelmektedir.

Yenidoğan
incelemesi

•Yaşamın erken döneminde tedavi edilebilen resesif
genetik bozuklukları tanımlamak için doğumdan hemen
sonra kullanılır.
•Örnekler: Fenilketonüri, kistik fibroz, orak hücreli anemi,
klasik galaktozemi (GALT), konjenital
hipotiroidizmhypothyroidism.

Teşhis testleri

•Semptomatik bir birey için spesifik bir genetik veya
kromozomal durumu tanımlamak veya ortadan
kaldırmak ve klinik karar verme sürecine yardımcı olmak
için kullanılır.
•Örnekler: İskelet displazileri, talasemi, Kraniosinostoz

Taşıyıcı testler

•İki kopya halinde mevcut olduğunda genetik bir
bozukluğa neden olan resesif gen mutasyonunun bir
kopyasını potansiyel olarak taşıyan asemptomatik
bireyleri tanımlamak için kullanılır.
•Örnekler: Kistik fibroz, talasemi, Tay-Sachs hastalığı.

Doğum öncesi
testler

•Bir fetüsün genlerindeki veya kromozomlardaki değişiklikleri doğumdan
önce tespit etmek için kullanılır.
•Örnekler: spina bifida ve Down sendromu.

Preimplantasyon
testleri

•İn vitro fertilizasyon gibi yardımcı üreme teknikleri
kullanılarak oluşturulan embriyolarda, belirli genetik veya
kromozomal bozukluğa yol açan genetik değişiklikleri
saptamak için kullanılır.

Tahmin ve
presemptomatik testler

•Bu türden bir test, suçu veya kurbanlarını tespit edebilir,
bir suç şüphelisini ortaya çıkarabilir veya insanlar
arasında biyolojik ilişkiler kurabilir (örneğin, babalık).

Adli testler
Farmatogenetik
testler
(PGx)

•Bunlar, sıklıkla erişkin başlangıçlı semptomlar ile
doğumdan sonra ortaya çıkan bozukluklarla ilişkili olarak,
ailede kalıtımla bilinen gen mutasyonlarını saptamak için
kullanılır.
•Örnekler: Çoğu kanser, kardiyovasküler hastalıklar,
diyabet, Huntington hastalığı, hemokromatoz, Alzheimer
hastalığı

•Bir kişinin metabolik yanıtı için verilen optimal ilaç
tedavisi ve dozu belirlemek için.
•Abakavir, antikoagülan varfarin, karbamazepin, tiopurin
immünosüpresif tedavilere olası yanıt için DNA testleri.

Şekil 6. Genetik testlerin mevcut tipleri.
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Birçok tıbbi genetik test sonucu doğrudan tedavinizi değiştirecek ve bu değişiklikler klinik
çalışmalar ve diğer tıbbi uygulamalarla elde edilen kanıtlara dayanacaktır. Tıbbi genetik testler şu
durumlar için kullanılabilir:
➢

Bir genetik hastalığı teşhis etmek.

Örnek: Tek bir gende mutasyon olarak adlandırılan değişikliklerin bulunması, ailevi
hiperkolesterolemi, kas distrofisi, Huntington hastalığı ve diğer tek gen hastalıkları gibi
genetik bozuklukları teşhis edebilir.

➢ Belirli genetik koşullara sahip bir çocuk sahibi olma şansını değerlendirilmesi.
Örnek: Bazı genetik durumlar, özellikle soyları dünyanın belirli bölgelerinden gelen
insanlarda yaygındır. Bu genetik durumları taşıyan kişilerde genellikle aile öyküsü yoktur
ve çocuklarında genetik bir duruma neden olabilecek bir gen taşıdıklarını bilmelerine
imkan yoktur - kistik fibroz, Tay-Sachs hastalığı veya orak hücreli anemi gibi.

➢ Belirli bir ilaca bir kişiye yan etkileri veya anormal yanıt vermesi olasılığının tahmin edilmesi.
Örnek: İlaç metabolizmasını yönlendiren bazı genlerdeki varyasyonlar, bazı ilaçların
metabolize edilmesi veya prosesisini normalden daha hızlı veya daha yavaş olmasına
neden olabilir. Bu varyasyonları bilmek, doktorunuzun sizin için sorun yaratabilecek
ilaçlardan kaçınmasına veya bir ilacın en güvenli ve en etkili dozunu seçmesine yardımcı
olabilir. Genetik testlerin kullanımın erken aşamalarında olduğu ilaç örnekleri kan
sulandırıcılar, psikiyatrik ilaçlar ve bazı kanser kemoterapileridir

➢ Yaygın bir hastalık için artmış risk bulunması.
Bu çok yüksek riski bilmek, hastalığın önlenebileceği veya erken teşhiste en iyi seçeneklerini sunarak
tedavi şansını arttırır.
Örnek: Bazı insanlar meme, yumurtalık ya da kolon kanseri gibi yaygın bir hastalık riski
taşırlar - genellikle daha erken yaşta - tek bir gendeki mutasyon nedeniyle. Gerçek risk,
hastalığa ve gen mutasyonuna bağlı olabilir Bu çok yüksek riski bilmek, hastalığın
önlenebileceği veya erken teşhiste en iyi seçeneklerini sunarak tedavi şansını arttırır.

Genomik testlerin uygulanabilir bir araç olması için doğru ve klinik olarak anlamlı olması gerekir.
Tabloda gösterildiği gibi, genomik testlerin analitik geçerliliğe, klinik geçerliliğe ve klinik kullanıma sahip
olması gerekmektedir. Analitik geçerlilik, testin, klinik laboratuvarda ve ilgili popülasyonu temsil eden
örneklerin genotipini (veya analitini) doğru ve güvenilir bir şekilde ölçebilmesidir. Klinik validasyon ise,
belli bir amaçla, belirli bir numunenin analizinde biyolojik varyasyonun potansiyel kaynaklarını
tanımlamak ve ölçmektir. Klinik fayda, bir testin tedavi kararlarını yoluna koyarak hastalara fayda
sağlama yeteneğidir.
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Tablo 2. Genomik Çalışmalar için İhtiyaçların Belirlenmesi:
– Analitik geçerlilik: Analitin (veya genotipin) doğru ve tekrarlanabilir şekilde
ölçülebilmesi. Neyin tespit edilmesi gerektiğini tespit ediyor mu?
–

Klinik geçerlilik: Fenotip, klinik hastalık veya hastalığa yatkınlığı doğru ve
güvenilir bir şekilde tahmin etme yeteneği. Belirli bir hastalık ile ilişkili olduğu
bilinen bilgileri tespit ediyor mu?

– Klinik kullanımı: Hasta yönetimini yönlendiren ve karar vermeyi etkileyen
kanıtlar, katma değer ve iyileştirilmiş sonuçlar. Sağlık sonuçlarını iyileştirmek
için bilgi ne kadar yararlıdır?

Genomik dizileme teknolojilerinin hızlı evrimi, genom analizinin maliyetini azalttığı ölçüde,
gebelik öncesinden yetişkin tıbbına kadar yaşamın tüm evrelerinde sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarında
yaygın olarak (Şekil 7) genetik analiz maliyetini düşürmüştür. Genomiklerin klinik bir ortamda tam olarak
kullanılmasının kabul edilmesine yönelik zorluklar devam etmektedir, ancak genomiklerin hasta bakımına
uygulanmasının doğruluğunu ve etkinliğini arttırmak için toplum odaklı veri paylaşımı gibi bu engellerin
üstesinden gelmek için bazı yaklaşımlar başlatılmıştır.
Farklı bireylerin genomlarını karşılaştıran ilk analizler sekanslardaki dikkat çekici benzerlikleri (%
99 özdeş) doğrulamıştır, ancak kısa zamanda, farklı bireyler arasındaki milyonlarca nükleotid farklılığının
klinisyenlerin sadece her bireyin biyolojik özgünlüğünün tanımasını değil, aynı zamanda fizyolojiyi daha
kesin bir şekilde anlama, daha hassas teşhisler, daha iyi hastalık risk değerlendirmesi, daha erken tespit ve
izleme ve kişiye özel tedaviler hakkında bilgi; yani, kişiselleştirilmiş (veya bireyselleştirilmiş veya hassas)
tıp ile ilgili beklentilere yol açmıştır.
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Şekil 7. Bir bireyin ömrü boyunca genomik kullanımı. Farklı yaşam evrelerinde hasta tedavi
şeklinin belirlenmesi için genomic bilgisinin kullanımı ile ilgili vaka takdimleri. (Rehm 2017)

Bireyselleştirilmiş tıpta genomun ölçüsü

DNA teşhis testi 2000 yılından önce kullanılmasına rağmen, bireyselleştirilmiş tıp konusunda
nispeten büyük ölçüde sorumlu olan nükleotid dizilimini gösterme kapasitesinde üstel bir artış olmuştur.
HapMap project projesinin tamamlanması, genom boyunca temel değişkenleri etiketleyecek olan tek
nükleotid değişkenlerinin genom genişliğinin (TND’leri) seçimine izin vermiştir. Bu durum, klinik
fenotiplerle ilişkili yerlerin keşfi için genom-çap (genişlik) ile ilgili çalışmalara olanak sağlamıştır. Yeni
nesil sekanslamalardaki (YNS) gelişmeler tüm ekzom sekanslama (TES) ile tüm genom sekanslama için
gerekli zaman ve maliyeti düşürmüş ve dizilim verisinin büyük miktarlarının analizleri, transferi ve
depolaması için kapasitemizi sürekli geliştirmemizi sağlamıştır. Ayrıca, bu, öncelikle araştırma çalışmaları
veya klinik tedavi düzenlemelerinde milyonlarca insanın kendi bireysel genom dizilimi analizinin
yapılmasına imkan vermektedir. Bireysel bir genom sekanslama ve diğer ‘omikler’ verisine erişim yaygın
olarak tanımlanmaktadır ve genellikle ‘kesin tıp’ olarak adlandırılan bir stratejiyle hasta tedavisine daha
kesin bir yaklaşım, hastalık riskleri ve sağlığımız hakkında daha ayrıntılı bir bilgi edinme şansına imkan
vermektedir.
Günümüzde genomik veri birçok zorluğa rağmen, hastaların bireysel tedavisine kılavuzluk etmekte
ve kullanımı devam ederek sağlık sistemimizi geliştirmektedir. Bu perspektif genomiklerin bireyler için
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sağlık hizmetlerinde nasıl rehberlik ettiği, bireylerin genomik bilgilerinden nasıl yararlanabileceğine dair
açıklayıcı örnekler sunarak ileri teşhislerde ve tümör profillerinden genomik risk değerlendirmelerine
kadar her şeyi açıklamaktadır. Bu örnekler daha sonra genomiklerin klinik pratiğe entegrasyonu ve bu
engellerin üstesinden gelmek için geliştirilmekte olan stratejiler ve günlük hasta tedavisinin daha fazla
yönünün bir parçası olmalarını sağlayan stratejilerle günümüzün zorlukları ile iç içe geçmişlerdir.

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kişisel Genomik Testlerdeki Trendler

2008 yılında hem sağlık hem de eğlence amaçlı çeşitli genler hakkında raporlama yapan, ve
doğrudan tüketiciye (DTC) genetik test sağlayan çeşitli şirketlerin kurulmuştur. 23andMe (Mountain
View, CA) gibi siteler üzerinden Doğrudan-Tüketiciye (DTC) genetik test, hastaların bir doktor siparişinin
dışında genetik test yapmaya devam etmeleri için bir yol sağlamıştır. Bireyler, test sonuçları ve genetik
ataları, hastalık riski ve seçilmiş ilaçlar için ilaç tepkisi hakkında kişiselleştirilmiş bilgilere sahip
olmuşlardır.
DTC genetik testi, birtakım ilginç etik, yasal ve sosyal konuyu gündeme getirmektedir. Birkaç
yıldan beri, bu testlerin hükümet yönetmeliklerine tabi olup olmadığına dair yanıtlanmamış soru
bulunmaktadır. 2013 yılının Kasım ayında ABD FDA, 23andMe'ye reklam ve sağlıkla ilgili bilgi
hizmetlerini sunmasını durdurma kararı vermiştir. FDA bu testleri “tıbbi cihazlar” olarak değerlendirmiş
ve her test için resmi test ve FDA onayını istemiştir. 2015 yılının Şubat ayında FDA, Bloom sendromu
için
23andMe’nin
başvurusunun
onayladığını
açıklamıştır.
(http://www.fda.gov/News
Events/Newsroom/PressAnnouncements/UCM435003). 2015 yılının Ekim ayında şirket bir kez daha
taşıyıcı durumdaki 36 gen için sağlık bilgisi sunacağını açıklamıştır. 23andMe müşterisinin ham genom
verilerini indirebildiğini ve sonuçları yorumlamak için Promethease, Geneticgenie, openSNP gibi sağlıkla
ilgili kuruluşlardan yararlanarak sonuçlarını yorumlayabileceğini unutmamak gerekir.
Genetik testlerin hastalara nasıl yardım ettiği konusunda daha olumlu bir örnek, 2014'te Amerikan
Nöroloji Derneği konferansında sunulan bir vaka takdimidir. Bir hastanın annesinin ailesinde Alzheimer
hastalığı öyküsü vardır. Hasta, taşıyıcı olup olmadığını bilmemektedir, bilmek de istememektedir. Ama o
mutasyonu gelecekteki çocuklarına geçirip geçirmeyeceğinden emin olmak istemiştir. Preimplantasyon
genetik tanı (PGT) testi, doktorlarının Alzheimer hastalığı gen mutasyonuna’ sahip olmayan embriyoları
seçmesini sağlamıştır. Hastanın kendisi hiç bir zaman test edilmemiştir embriyoların kaç tanesinin
mutasyonu içerdiğini (eğer varsa) bilmek istemiştir.
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Tablo 3. Hastalık duyarlılığı için kişisel genetik profil örnekleri.
Şirket

Örnek Ürün

Ayrıntılar

23andMe

Sağlık sürümü

“Meme kanseri, kistik fibroz ve Tay-Sachs gibi
hastalıklar için kalıtım belirteçleri taşıyıp
taşımadığınızı öğrenilmesi ... Tip 2 diyabet,
Parkinson hastalığı ve diğer durumlar için genetik
riskinin öğrenilmesi.

deCODEme Komple tarama

“51 koşul için genetik riskinizi hesaplayın...”

Genetic
Health

Premium Erkek

“Bunlar bizim en kapsamlı testimiz ve
aralığımızdaki tüm diğer testleri içeriyor ...Prostat
kanseri riskinin yanı sıra tromboz, osteoporoz,
detoksifikasyon ve kronik inflamasyonun metabolik
dengesizlik riskini değerlendirir. Aynı zamanda en
yaygın kardiyovasküler hastalıkların risk profilini
de değerlendirir ... ”

Graceful
Earth

Alzheimer’s
genom testi

“Semptomlar
ortaya
çıkmadan
ÖNCE
duyarlılığınızı kontrol edin ... Kişinin genetik
yatkınlığı hakkında önleyici içgörü, proaktif önleme
için yetki verebilir ve buna izin verebilir.”

Navigenics

Sağlık Pusulası

“Önemli sağlık koşulları ve ilaç reaksiyonları için
genetik yatkınlıklarınızı bilmek, daha sağlıklı bir
yaşama adımınızı atmanıza yardımcı olabilir. Bu
riskler hakkında bilgi edinerek, neyin önemli
olduğunu planlayabilirsiniz.”

Ayrıca, Evrensel yenidoğan taraması (YDT), nadir görülen doğuştan gelen metabolizma hataları
dahil olmak üzere hastalıkların tanı ve yönetiminde morbidite ve mortaliteyi önleyen olağanüstü başarılı
bir sağlık merkezi programıdır. Fenilketonüri gibi durumlar doğumda klinik olarak belirgin değildir, ancak
hemen tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan önemli zararlara veya ölüme yol açar. YDT sayısız yaşam
kurtarmıştır ve zamanında müdahalelerle tedaviye izin vererek çocukların yaşam kalitesini büyük ölçüde
artırmıştır ve tandem kütle spektrometresi (MS / MS) kullanımı gibi teknolojik gelişmeler YDT'nin
genişlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Hastalık geni keşfine yönelik genom ölçeğindeki sekanslama
kapasitesi, şüpheli monogenik bozukluklara sahip çocuklarda tanısal bir test olarak giderek artan bir
şekilde uygulanmaktadır.
Genomdaki birçok ya da tüm genleri aynı anda analiz etme yeteneği, genomik tıp için yeni fırsatlar
sağlamaktadır. Sekanslamanın klinik kullanımı bazı hastalıklar ve artan sayıda tıbbi uzmanlıklar için,
genetik ve genomik tıbbın geliştirilmiş tanı ve tedavileri vaat ettiğini -ve hastaların bu teknolojilerin
tedavileri için uygulanabilirliği konusunda doktorlarından bilgi aldığı bilinmektedir. Ancak, bazı uzmanlar
genetik ve genomiklerin rutin klinik pratiğe dönüştürülmesi için yol haritasının açık olmadığını
belirtmektedirler.
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Bilişimsel sağlık enformatiği
Bilişimsel sağlık biyoenformatiği (BSİ), tıp endüstrisi içinde ve ötesinde gelişen bir araştırma
konusudur. Biyomedikal, medikal, hemşirelik, bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimi ve istatistik gibi çeşitli
bilim dallarını içeren multidisipliner bir alandır. BSİ, hesaplama yöntemlerinin sağlık hizmetlerini nasıl
sağladığını ele alan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanarak, sağlık
bilişimi, hastaların sağlık durumlarını tahmin etmek için tüm sağlık hizmetleri alanlarındaki bilgileri toplar
ve analiz eder. Sağlık bilişim araştırmalarının temel amacı, hastalara ya da Sağlık Bakım Çıktılarına (SBÇ)
verilen bakım kalitesini arttırmaktır. Sağlık sektöründe, son yıllarda tıbbi ve sağlık verilerinin hızlı bir
şekilde arttığı görülmektedir. Şekil 8, hem sağlık verileri hem de dijital sağlık hizmeti verilerinin artışını
göstermektedir. Sağlık sektörü veri analizi pazarının arttığı ve 2017 yılına kadar hızlı bir şekilde 8-10 kat
artacağı öngörülmektedir.

Şekil 8. Sağlık hizmetlerinde veri artışı (Fang ve diğ. 2016)
Yeni teknolojilerin hızlı büyümesi, son yıllarda dijital sağlık verilerinin önemli ölçüde artmasına
yol açmıştır. Daha fazla tıbbi keşif ve yeni sensörler, mobil uygulamalar, yakalama cihazları, giyilebilir
teknoloji gibi yeni teknolojiler ek veri kaynaklarına katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, sağlık sektörü,
Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK, elektronik tıbbi kayıtlar da dahil olmak üzere) ve kişisel sağlık kayıtları
(KSK, tıbbi geçmişi de dahil olmak üzere ESK'nın bir alt kümesi olan kişisel sağlık kayıtları sonuçlar ve
ilaçlar) gibi tüm sağlık hizmetleri verilerinden yararlanılarak büyük oranlarda dijital veri üretmektedir.
Raporlara göre, dünyanın dört bir yanından gelen dijital sağlık verilerinin 2012 yılında 500 petabayt (1015)
'e eşit olduğu tahmin edildmiştir ve Şekil 8'de gösterildiği gibi 2020'de 25 exabyte'a ulaşması
beklenmektedir.
Dijital sağlık verileri sadece çok yüksek miktarlarda değil, aynı zamanda geleneksel yazılım ve
donanım için yapısında karmaşıktır. Bu veri kümelerinin ele alınmasında geleneksel sistemlerin
başarısızlığına katkıda bulunan faktörlerden bazıları şunlardır:
– Tıbbi kayıtlar, el yazması doktor notları, tıbbi teşhis görüntüleri (MRG, CT) ve radyografik filmler
gibi çok çeşitli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler.
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– Sağlık bilişiminde gürültülü, heterojen, karmaşık, çeşitli, uzun vadeli ve büyük veri kümelerinin
varlığı.
– Bu büyük ve karmaşık veri kümelerini yakalamak, saklamak, analiz etmek ve görselleştirmek için
zorluklar.
– Depolama kapasitesini, hesaplama gücünü ve işlem gücünü artırma zorunluluğu.
– Bakım kalitesinin artırılması, hastanın verilerinin güvenliği, paylaşılması ve sağlık giderlerinin
azaltılması.
Bu nedenle, uygun bir zaman karmaşası ve depolama kapasitesi gibi karmaşık, farklı ve büyük veri
kümelerini yönetmek ve analiz etmek için çözümler gereklidir. Büyük ve karmaşık olan veri kümelerine
verilen popüler bir terim olan büyük veri analizi, büyük sağlık hizmeti verilerinin yönetilmesinde ve
hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Buna ek
olarak, hasta tedavi maliyetini düşürmek, tedavileri iyileştirmek, daha bireyselleştirilmiş tıpa ulaşmak ve
doktorla uzman doktorların kişiselleştirilmiş kararlar vermesine yardımcı olmak için parlak bir beklenti
vaat etmektedir.
Son olarak, sağlık hizmetlerinde büyük veri analizinin başlıca faydaları şunlardır:
1. Büyük miktarda veriyi kullanır ve hastalara zamanında ve etkili tedavi sağlar.
2. Hastalara kişisel bakım sağlar.
3. Bir tıbbi sistemin (yani sağlayıcı, ödeme yapan, hasta ve yönetim) tüm bileşenlerinden
yararlanacaktır.
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