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Türk malı 
DNA çipi üretildi
ODTÜ’de, yüzlerce tıbbi tahlilin tek bir test üzerinde 
yapılmasını sağlayan “DNA çipleri” geliştirildi. 
Çiplerin bu yıl piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

O
DTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem ve ekibi, tıp tarihinde 
devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Yakında pek çok hastalık, laboratuar 
yerine Türkiye’de üretilen bir kartvizit ya da 1 TL’lik madeni para boyutunu 
geçmeyecek DNA çipleri üzerinde yapılacak. Yerli bilgi birikimi ve iş gücü 

kullanılarak üretilen DNA çipleri ile kanserden, babalık testine kadar yüzlerce 
hastalık, laboratuara gitmeden evde kan ve idrar örneğiyle tespit edilebilecek. 
ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren NANObiz firmasının kurucu 
ortağı ve Ar-Ge Koordinatörü ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Öktem, yaptığı 
açıklamada, genomlardaki DNA dizilimlerinin birey bazında farklılıklar 
gösterdiğini, bu farklılık ve benzerliklerden yararlanarak özgün tanı ve tespit 
sistemlerinin oluşturulabildiğini anlattı. Öktem, kan ve idrar örneklerindeki 
mikroorganizmaların, gıda ürünlerindeki insan sağlığına zararlı patojenlerin 
ve GDO’nun tespiti ile babalık testleri, kansere yol açabilecek mutasyonların 
bulunması gibi pek çok konuda DNA’nın bu özelliğinden yararlanıldığına işaret 
etti. Teknolojinin gelişmesiyle DNA tabanlı tanı ve tespit sistemlerinin de daha 
çabuk ve hızlı sonuç verecek hale geldiğine dikkat çeken Öktem, bunun en güzel 
örneğinin DNA çipleri olduğunu söyledi.

Dünyada mevcut DNA tabanlı çip teknolojilerinin görüntüleme sistemlerine farklılıklar getiren Ar-
Ge çalışmaları yürüttüklerini bildiren Öktem, DNA çipleri için gerekli cam slaytlardan, elektronik 
devre ve kartlara, ısıtma-soğutma sistemlerinden makro-akışkan sistemlere ve yazılıma kadar 
tüm çalışmaların ekiplerince yürütüldüğünü bildirdi. Öktem’in verdiği bilgiye göre, DNA çiplerinin 
çalışan prototipleri üretildi. 
DNA çipleriyle, kan ya da herhangi bir doku üzerinde yapılacak DNA analiziyle kanser dahil genetik 
hastalıkların tümünün tespit edilebileceğini aktaran Öktem, ayrıca askeri alandan gıda sektörüne 
kadar birçok alanda çok hızlı, taşınabilir tanı sistemleri ve platformlarının geliştirilebileceğini 
belirtti. Çalışmalarının uluslararası patent başvurusu yaptıklarını bildiren Öktem, şunları söyledi:
“DNA çiplerinin diğer bir kullanım alanı da oldukça yüksek teknoloji gerektiren çip-üstü-lab 
sistemleri. Bu sistemler normal koşullarda yüksek maliyetli ve kapsamlı laboratuar altyapısı 
gerektiren tanı ve tespit çalışmalarının laboratuar yerine bir kartvizit ve hatta 1 TL madeni para 
boyutunu geçmeyen yongalar üzerinde yapılmasına olanak sağlamaktadırlar.”
Çip-üstü-lab sistemleri ile çok yakında, idrar ve kan örneklerinin analizi, gıda maddelerinin sağlıklı 
olup olmadıklarının tespiti (örneğin GDO içerip içermediklerinin belirlenmesi gibi), içilecek suyun 
içerisinde sağlığa zararlı bakterilerin olup olmadığının tespiti gibi normalde uzun süreler alan 
testler, ev ortamında veya arazide oldukça kısa sürelerde yapılabilecek.
Günümüzde DNA çipleri, dünyada birçok büyük firmanın gerek akademik ortamda, gerekse ticari 
olarak üzerinde çalıştığı bir alan. Birçok farklı ürün çıkıyor ortaya, ABD’deki market değerinin 
gelecek yıllarda 5 milyar doları geçeceği belirtiliyor. Öktem, sadece Türkiye’de değil, dünya 
ölçeğinde rekabet edebilir ürünler geliştirmeye çalıştıklarını ve bu yıl içerisinde ilk ürünlerini 
piyasaya çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı.
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