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Editör’den
Türkiye Önemli
Konukları Ağırladı...
KHB’nin 10. sayısıyla hepinize merhaba. Geçtiğimiz
ay ülkemiz bazı önemli kongre ve sempozyumlara
ev sahipliği yaptı. 15-18 Ekim 2015 tarihinde Antal
ya’nın Belek beldesinde yapılan 2. Uluslararası
Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi bu
alanın önemli isimlerini biraraya getirdi. Yaklaşık
320 izleyicinin katılıdığı kongreyle ilgili haberi 5.
sayfada bulabilirsiniz. Bu ayki ikinci geniş çaplı
etkinlik Ankara’da yapılan TÜBA-Kök Hücre Tedavilerine Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu idi.
Bununla ilgili habere de 4. sayfada yer verdik.
Kuşkusuz, bilim alanında
gerçekleşen en önemli haber
Ekim ayı içindeki duyurulan
Nobel Ödülleriydi. Ve bu yıl
bizleri çok gururlandıran bir
haberle uyandık 7 Ekim günü.
Tıp eğitimini ülkemizde tama
mlayıp A.B.D.’ne giden ve Texas
Üniversitesi, Dallas’ta biyokimya
doktorası yaptıktan sonra Kuzey
Carolina Üniversitesi’ne geçen
ve halen orada biyokimya ve
biyofizik profesörü olan Prof.
Dr. Aziz Sancar İngiliz meslek
taşı Tomas Lindahl ve Amerikalı
meslektaşı Paul L. Modrich ile birlikte bu yılki Nobel
Kimya Ödülünü aldılar. Dolayısıyla bu sayıya Prof.
Dr. Çiler Çelik Özenci’nin hazırladığı ve Prof. Aziz
Sancar’ın bilime katkısını özetleyen yazıyla başla
mak istedik.
Ankara’da yapılan sempozyumda konuşmacıların
ana konuşma konusu gözde meyadana gelen retini
tis pigmentosa ve genellikle ileri yaşta ortaya çıkan
makula dejenerasyonunda görmeyi sağlamak için
kök hücrelerin farklılaştırılmasıyla elde edilen retina
pigment epitelinin nakliydi. Son birkaç yılda özel

Haber-Yorum
Prof. Dr. Aziz Sancar
Neye Işık Tuttu?
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Nobel Komitesi bu yıl kimya dalında Nobel alan
bilim insanlarının keşiflerini “The Nobel Prize in
Chemistry 2015 is awarded to Tomas Lindahl, Paul
Modrich and Aziz Sancar for having mapped, at a
molecular level, how cells repair damaged DNA and
safeguard the genetic information. Their work has
provided fundamental knowledge of how a living cell
functions and is, for instance, used for the development of new cancer treatments” şeklinde bir başlıkla
duyurdu. Dilimize çevirmeden koyduğum bu
açıklamanın bilimsel anlamını Kök Hücre Bülteni
okuyucularıyla aşağıda paylaşmak istiyorum.

Alp Can

likle embriyonik kök hücrelerin en önemli deneme
alanlarından birisi haline bu konu geçtiğimiz ay
İngiltere’den bir haberle pekişmiş oldu. Londra’nın
Moorfields Göz Hastanesi’ndeki göz hekimleri
yaş tip makula dejenerasyonu olan bir hastaya
embriyonik kök hücrelerden geliştirdikleri retina
pigment epiteli hücrelerini naklettiler. 10 hastayı
kapsayan söz konusu çalışmanın tüm sonuçlarının
18 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu konuy
la ilgili yazıyı Ceren Mungan kaleme aldı.
“Bilimde Neredeyiz?” sorusunun yanı sıra “Bunu
Nasıl Ölçeriz” sorusu da bir o kadar önemli. Prof.
Dr. A. Çevik Tufan bu iki sorudan yola çıkarak
ülkemizin son 18 yıllık verilerini KHB için bir araya
getirdi ve yorumladı. Farklı parametreler göz önüne
alındığında ülkemiz 20., 27. veya
35. sırada yer alıyor. Konuyla ilgili
çarpıcı veriler 3. ve 4. sayfalarda yer
almakta.
Geçen sayımızda Nurseda Kahveci
tarafından kaleme alınan Roma
tizmal Hastalıkların Tedavisinde
Mezenkimal Stroma Hücreleri
adlı yazının devamı 4. sayfada yer
alıyor.

Bilim “trio”su, Tomas Lindahl, Paul Modrich ve
Aziz Sancar uzun yıllar süren çalışmaları sonucun
da hücrede hasar gören DNA’nın nasıl onarıldığını
tanımlayarak 2015 Nobel Kimya Ödülünü aldılar.
İsveç Kraliyet Bilim Akademisi her üç bilim insanının
birbirinden bağımsız olarak yürüttüğü araştırmala
rının yaşayan hücre işlevlerine, bazı kalıtsal
hastalıkların moleküler nedenlerine ve kanser
gelişim mekanizmalarından yaşlanmaya kadar pek
çok sürece anahtar bakış sağladığını açıkladı. Bu üç
bilim insanından birisi olan Prof. Dr. Aziz Sancar
özellikle biz Türk bilim insanlarına, hatta dünyadaki
tüm Türk vatandaşlarına farklı şeyler de hissettirdi
ve belki de ülkemiz tarihinde Nobel Ödülü hakkın
da ilk kez bu kadar yoğun bir ilgi oluştu. Sayın San
car Türkiye doğumlu bir bilim insanı olduğundan
ülke olarak hepimiz kendisinin üstün başarısından
ötürü büyük gurur duyduk ve gerek ulusal medya
da, gerekse sosyal medyada Dr. Aziz Sancar’ın genç
yaşta elde ettiği başarılar sayesinde genç bir bilimci
olarak dünyaca kabul gördüğünü öğrendik.

Bu sayı ile birlikte web sayfamıza
önemli bir yenilik getirdik. Bundan
böyle; okuyucularımız KHB arşivi
içinde arama yapabilecekler. Konu Başlıklarına,
Sayı İçeriklerine ve Yazarlara göre yapılabilecek
bu aramalar, aranan makaleye daha hızlı ulaşmayı
sağlamanın yanı sıra bugüne dek yayınlanmış tüm
yazıları birarada görme olanağı sunuyor.
Bu sayımızda da tüm sayılarımızda olduğu gibi son
olarak Kongre, Sempozyum ve Kurs duyuruları ile
Ayın Fotoğrafı yer alıyor.
Ocak’ta buluşuncaya kadar hoşça kalın...Yeni Yılınız
Kutlu Olsun...
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Çiler Çelik Özenci

Prof. Dr. Aziz Sancar, 26 Ekim 2015 tarihi itibariyle
atıf sayısı 32866, h-indeksi 99 olan bir bilim insanı.
2015 Nobel Kimya ödülünü de DNA’nın hücreler
tarafından nasıl yenilendiği ve genetik bilginin nasıl
korunduğu konusundaki çalışmalarıyla aldı. Biliyo
ruz ki, bir bilim insanının Nobel Ödülünü alabilmesi
için uzun yıllar bir konu üzerinde çalışması; ilişkili
bir mekanizmayı aydınlatan çığır açıcı bir buluşa
imza atması gerekiyor. Yani o alandaki bilimin bir
nevi mükemmeliyet mertebesine ulaşması gibi.
Peki, Prof. Dr. Azizi Sancar neyi keşfetti? Bu yazı, o
büyük keşfe kısaca değinirken keşfin öncü ve artçı
süreçlerine de bir miktar atıfta bulunuyor...
DNA hasarında oluşan yanıtı “Sirkadiyen Saat”
kontrol eder
Hücrenin tüm bilgisini içeren DNA durağan bir
molekül değildir ve zamanla bozulur. Yaşamın
sürekliliği için bu süreçle savaşacak bir mekanizma
olması gerektiğini 1970’li yıllarda ilk kez Dr. Tomas
Lindahl fark etti. Böylece; Lindahl baz çıkarmalı
onarımı, Paul Modrich yanlış eşleşmenin
onarımını ve Aziz Sancar da mor ötesi ışıkla
hasarlanan DNA’da nükleotid çıkarmalı onarım
mekanizmalarını keşfettiler.
Prof. Dr. Aziz Sancar bilimsel kariyerinde hızla
tırmanarak DNA onarımı alanında kendisini No
bel’e ulaştıracak olan yolda kararlı olarak ilerlerken
sadece DNA onarımı konusunda değil, sirkadiyen
saat konusunda da dünyanın en iyi araştırmacıla
rından biri olmayı başardı.
Sirkadiyen saat ve DNA hasarına karşı oluşan yanıt,
hücre fizyolojisi ve organizmanın çevreye uyum
süreçlerini kontrol eden iki önemli düzenleyici
mekanizma olup birbirlerinden ayrı olarak çalışabi
lir [FEBS Lett. 584: 2618–2625, 2010]. Ancak fizyo
lojik süreçlerde bu iki sistem çakışır. Bunun sonucu
olarak, birini çeşitli düzeylerde etkileyen bir sinyal
diğerini de etkiler.
Kriptokrom sirkadiyen saatin bir parçasıdır
Kriptokrom (Cry) DNA onarım etkinliği olmayan
ancak bilinen ya da ön görülen mavi-ışık reseptör
işlevine sahip fotolaz-benzeri bir flavoproteindir
[Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 72:119-31,
2007]. Cry, sirke sineğinde temel sirkadiyen foto
reseptör görevini üstlenir. Memelilerde Cry1 ve
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Cry2 proteinleri moleküler saatin temel bir parçası
ve potansiyel sirkadiyen fotoreseptörleridir; aynı
zamanda hücre döngüsünün düzenlenmesi ve
DNA hasarında hücre yanıtının oluşması süreçlerine
katılırlar.
Nobel’e layık görülen DNA tamir mekanizmalarından sadece “nükleotid çıkarmalı onarım”
sirkadiyen saat tarafından yakından kontrol
edilmektedir
Sirkadiyen saat ya da biyolojik saat, fizyolojik
işlevlerin günlük ritmini tanımlayan bir moleküler
sistemdir. Moleküler düzeyde 4 gen/proteinden
oluşur: Clock, BMal1, Cry’lar (kriptokrom 1 ve 2) ve
Per’ler (periyot 1 ve 2) ve transkripsiyon/translasyon
geribildirim döngüsü (TTFL) meydana getirir. Mev
cut bilgiler göstermektedir ki, Nobel’e layık görülen
DNA onarım mekanizmalarından sadece nükleotid
çıkarmalı onarım sirkadiyen saat tarafından kontrol
edilmektedir.
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rek; ikincisiyse saat proteinlerinin doğrudan kontrol
noktası yanıtına katılımıyla.
Kanser oluşumuna yatkınlık sağlayabilir
Çok sayıdaki epidemiyolojik veri sirkadiyen saatin
bozulmasının insanları kansere yatkın hale getirdi
ğini göstermekte. Ancak deneysel çalışmalar
hayvanlarda bunun genel bir kural olmadığını
ortaya koymakta. Bu konuda insanların yaşam şekli
gibi durumlar da göz önüne alınarak ileri klinik
çalışmalara gereksinim vardır.

Kemoterapinin etkinliğini düzenleyebilir
Kronokemoterapi, kanser ilaçlarından en üst
düzeyde faydalanılması için günün belli saatlerinde
alınması anlamına gelmekte. Küçük ölçekli bazı
klinik çalışmalar bu uygulama şeklini çok etkili
bulurken, bu etki büyük ölçekli çalışmalarla yeterin
ce desteklenmemekte ve onkoloji uzmanlarınca
klinikte henüz kabul gören bir yöntem olarak kabul
edilmemektedir. Kanser ilaçları etkilerini tümör
Nükleotid çıkarmalı onarım, fare ve insanları da
hücrelerinde DNA hasarı oluşturarak gerçekleştir
içeren pek çok türde mor ötesi ışıkla uyarılan ve
diğinden moleküler sirkadiyen saat ve DNA hasarı
cisplatin ile tetiklenen DNA eklentilerinin onarımın arasındaki mekanik ilişkinin daha iyi anlaşılması,
da kullanılan tek onarım mekanizmasıdır. İnsanda 6 mekanizma-temelli kronoterapi yaklaşımının yakın
faktör tarafından düzenlenir; RPA, XPA, XPC-HR23, gelecekte kullanılmasını sağlayabilir.
TFIIH, XPG ve XPF-ERCC1. Bu “DNA’dan nükleotid
çıkarma” faktörlerden bazılarında olan mutasyonlar
insanlarda güneş ışığına aşırı duyarlılık sonucunda
gelişen Xeroderma pigmentosum denen ve insanda
deri kanseri gelişimine yatkınlığı yaklaşık 10.000 kat
artıran bir hastalıkla sonuçlanır.
Rhythm is a Dancer!
Gece-gündüz ile ifade edilen ritmik süreçte sirkadi
yen saat aşağıdaki süreçlerle ilişkilidir (Şekil);
Nükleotid çıkarmalı onarımı düzenler
Aziz Sancar ve ekibi 2010 yılında nükleotid çıkarmalı
onarımın beyin ve karaciğerde sirkadiyen bir ritmi
olduğunu ortaya koydular. Ancak bu durum testiste
geçerli değildi. Nükleotid çıkarmalı onarımın altı
temel proteininden sadece XPA gün içinde bir dal
galanma gösteriyordu. Bu dalgalanma DNA onarım
süreciyle aynı fazda iken sirkadiyen mekanizmanın
temel transkripsiyonel baskılayıcısı olan Cry1 ile zıt
fazdaydı.
DNA hasarı kontrol noktalarını düzenler
Sirkadiyen saat, DNA hasarının kontrol noktasının
yanıtını iki şekilde düzenlemekte. Birincisi kontrol
noktası proteinlerinin transkripsiyonu düzenleye

Şekil: DNA hasarına oluşan yanıtta rol oynayan temel DNA
onarımı, DNA kontrol noktaları, apopitoz ve transkripsiyonel
yeniden programlanma gibi hücresel yolaklar sirkadiyen
saat tarafından düzenlenir (Kaynak: FEBS Lett. 584:
2618–2625, 2010).

Sirkadiyen saatin evriminde “Işıktan Kaçış
Varsayımı”
Doğanın renklerinin bilim insanlarından yazarlara
kadar tarih boyunca insanlığı derinden etkilediği
bir gerçek. Değerli yazarımız Orhan Pamuk gibi
okurlarının uzun yıllardır edebiyat alanında
Nobel almasını beklediği ünlü Japon yazar Haruki
Murakami Dans Dans Dans kitabında gecenin
gelişini gökyüzünün adeta her bir darbede mavinin maviye boyanmasıyla olduğu şeklinde ifade

etmiş. Su yaşam için ne kadar değerliyse güneşten
dünyaya ulaşan mor ötesi ışığın da yaşamın sürekli
liği açısından önemli olduğu görülüyor. Işıktan kaçış
varsayımında, kaçınılan ışık mor ötesi ışık oluyor ve
bu amaçla oluşan/gelişen/adapte olan fotoreseptör
de mavi-ışık reseptörü adını alıyor. Bu varsayıma
göre çok uzun zaman önce dünyaya mor ötesi ışın
lar ulaştığında, suda yaşayan bir organizma günün
karanlık fazında (gece) hücre bölünmesinin S fazını
engellemek için bir mavi-ışık fotoreseptörü (Cry)
kullandı. Böylece suyun dışından gelen ışığa bağlı
olarak sudaki dikey hareketlerini günlük olarak
(sirkadiyen) düzenleyebildi ve besin alımını en üst
düzeye çıkarırken, hücrelerindeki DNA hasarını
en alt düzeye indirmeye çalıştı. Aynı fotoreseptör,
yaşamın başlangıcında henüz ozon tabakası
oluşmadığından mor ötesi ışığın yeryüzüne ulaştığı
dönemlerde de DNA hasarını onarmak için kulla
nılmış olabilir. Pekala, neden mavi? Çünkü mavi ışık
suyun en derinlerine kadar ulaşabilir. Dolayısıyla bu
varsayım, mavi ışığı maksimum emilebilen bu ilkel
flavoproteinin (mavi ışık reseptörünün) günümüzün

Pluripotent Hücreler
Yaş Tip Makula Dejene
rasyonunun Tedavisinde
Bir Adım Daha...
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu “yaş” ve “kuru”
olmak üzere iki tipte görülmekte. Yaş tipte görme
merkezinin kan damarlarında akış hızında bir
anormallik görülürken kuru tipte retina hücre
tabakasının incelmesi söz konusu.
İngiltere’de embriyonik
kök hücrelerden elde
edilen retina pigment
epiteli hücreleri görme
merkezi olan retinanın
arkasına yerleştirilmek
üzere laboratuvar
ortamında farklılaştırıldı
ve yaş tip makula
dejenerasyonu olan
bir hastaya başarıyla
geçen ay uygulandı.
Büyük çoğunluğu
kuru tip makula dejenerasyona sahip birçok hasta
için de zamanla bu tür çalışmaların yapılacağına
inanılmakta. Bu hastanın da içinde bulunduğu
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DNA onarımını gerçekleştiren fotolazlarının ve
ışık-bağımlı ve ışık-bağımsız mekanizmalarla sirka
diyen saati kontrol eden kriptokromlarının (Cry)
kökeni olduğunu önermektedir. İleri araştırmalar
varsayımın eksik parçasını, yani hem sirkadiyen
işlevi hem de DNA onarımı işlevi olan bir mavi
reseptörü ortaya çıkarabilir.
Prof. Dr. Aziz Sancar 2015 yılında Nobel aldığında,
aslında dünyanın karanlık diyebileceğimiz geçmi
şinden gelerek yaşamımızı var eden bir sürecin
önemli bir basamağını aydınlatıyor ve böylece biz
Türk bilim insanlarını sadece gururlandırmakla
kalmıyor, aynı zamanda genç araştırmacılara mavi
ışık varsayımının eksik parçasını araştırmak için
kocaman bir ışık tutuyor…
Buluşları, bilim dünyasında çığır açan katkıları
dolayısıyla Prof. Dr. Aziz Sancar’ı yürekten tebrik
diyor ve geleceğe tuttuğu ışık için kendisine çok
teşekkür ediyoruz…

Ceren Mungan

klinik çalışma önümüzdeki 18 aylık süreçte 10
hastayı kapsamakta. Londra’nın Moorfields Göz
Hastanesi’ndeki doktorlar, hücre nakli yapılan
kadın hastanın görme yeteneğini tekrar kazanıp
kazanmayacağını Aralık ayı içinde belirleyecek.
Söz konusu girişim heyecan verici bir süreç ol
makla beraber Moorfields Göz Hastanesi, Londra
Üniversitesi Göz Hastalıkları Enstitüsü ve Ulusal
Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün işbirliğiyle on
yıldır sürdürülmekte olan Londra Körlük Tedavisi
Projesi, yaşa bağlı ıslak tip makula dejenerasyon
için yeni tedavi yöntemleri
geliştirmekte. Bu tipin seçilme
sinin nedeni oldukça ciddi,
fakat daha seyrek görülen bir
hastalık olması.
Londra Projesinin kurucuların
dan ve aynı zamanda Londra
Üniversitesinde öğretim üyesi
olan Prof. Pete Coffey, “bu
girişimin başarılı olacağına
inanmamış olsaydım yeni
tedavi yöntemleri çalışmazdım”
diye eklemekte. Dr. Coffey, yapılan bu çalışmaları,
yaşlı insanlarda bunama gibi sık rastlanan görme
yeteneği kaybının tedavisi için de rutin bir prosedür
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haline gelmesini ümit etmekte. Dr. Coffey ve ark.,
operasyonun 45 dakika-1 saatte tamamlandığını
ve katarakt operasyona benzer biçimde rutin
bir operasyon gibi gerçekleştirmek istediklerini
kaydetmekte.
İlk olarak, bu denemenin güvenilirliği ve etkinliği
nin kanıtlanması gerekmekte. İlk birkaç girişimin
sonuçları alındıktan sonra düzenleyici ölçütlerin
belirlenmesi ve durumun daha büyük hasta grup
ları için tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Nakil
için özellikle yaş tipi makula dejenerasyonu olan ve
altı hafta içinde ani görme kaybı yaşayan hastalar
seçilmekte. Bu hastalarda retinadaki hücrelere
desteklik görevi yapan hücrelerin yapısal işlevlerini
yitirmesi nedeniyle her gün ortaya çıkan hücre
artıklarının temizlenememesi söz konusu. Hücre
naklinin amacı görmeyi sağlayan destek hücre
lerinin yenilenmesini sağlayarak görme işlevini
gerçekleştiren hücrelerin biriken hücre artıkların
dan olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek.
Operasyonlar Moorfields Göz Hastanesinde retina
uzmanı olan ve aynı zamanda Londra projesinin
kurucularından Prof. Lyndon Da Cruz tarafından
yapılmaktadır. Dr. Coffey, kuru makula dejeneras

Bilişim, Biyoinformatik
Bilimsel Performans
Karşılaştırmasıyla Türkiye’nin Son 18 Yıllık Bilim
Yolculuğuna Kısa Bakış.
Bilimsel Performans Göstergeleri (BPG) son 20
yıldır tüm dünyada akademik yaşama yön veren ve
giderek önemini arttıran ölçütler olarak karşımıza
çıkmakta. Bilim dünyasında bu ölçütlerin kullanım
alanı genel olarak dört grup altında incelenmekte.
(i) birey olarak bilim insanının değerlendirilmesi;
(ii) bilimsel dergilerin değerlendirilmesi; (iii)
üniversitelerin ve/veya araştırma merkezlerinin
değerlendirilmesi ve son olarak da (iv) ülkelerin
bilimsel performanslarının değerlendirilmesi. Bu
yazının amacına yönelik olarak ilk üçüyle ilgili tespit
ve analizlerimi, editörün de izniyle önümüzdeki
KHB sayılarında sizlerle paylaşmayı dileyerek
ülkeler arası bilimsel performans göstergelerinin
karşılaştırılması konusuna odaklanmak istiyorum.
Günümüzde BPG denildiğinde herkesin istediği
kaliteyi gösterecek bir sayısal değere ulaşmaktır. Bu
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yonunu çok yavaş ilerlediğini, hücre tedavisinin
şansı olsa bile hücre nakli zamanını belirlemenin
zor olduğunu belirtmekte.
Kök hücre nakli bu tür hastaların yeniden görme
işlevini kazanmaları için bir umut ışığı gibi
gözükmekte. Erken yaşta görme kaybına yol açan
Stargardt hastalığında kök hücrelerin kullanılması
na ilişkin az sayıda klinik deney başka gruplarca
yapılmış ve halen yapılmakta.
İlk embriyonik kök hücrenin 1989 yılında izole
edilmiş olmasından yaklaşık 25 yıl sonra bu hücre
lerin göz hastalıklarında kullanılıyor olması, diğer
deneme tedavilerinin önüne geçtiğini anlamına
gelebilir. Çünkü bu hücreler, uygulandıkları bölge
itibariyle immün sistemi harekete geçirmemekte
ve dolayısıyla hastalar yaşam boyu immün sistemi
baskılayacak ilaca gerek duymamaktalar. Yakın
gelecekte, geleneksel ilaçlar gibi kök hücre tedavi
leri de büyük ticari girişimler tarafından geliştirilip
satılabilecekler. Zira, Londra projesi, Amerikan ilaç
şirketi Pfizer ile bu çalışmaları birlikte yürütmekte.
A. Çevik Tufan

amaçla mevcut hesaplama yöntemlerinin sürekli
gözden geçirildiği, yenilendiği ve geliştirildiği bir
gerçektir. Bibliometrics ve scientometrics olarak
tanımlanan bu alanda bilimsel verileri yayınlayan
önemli dergiler arasından öne çıkanlar Scientometrics, Research Evaluation ve Journal of the American
Society of Information Science olarak sıralanmak
tadır. Yanı sıra, alana özel bazı kuruluşlar da söz
konusudur. International Ranking Expert Group ve
San Francisco Declaration on Research Assessment
bunlardan öne çıkan sadece ikisidir.
Pekala; özellikle ülkeler arası karşılaştırmalarda
kullanılabilecek, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek
bir BPG’nin özellikleri neler olabilir, hiç düşündünüz
mü? Son döneme ait literatürden derleyebildiğim
kadarıyla [Gevers M, 2014] iyi bir BPG;
1. Ölçmesi beklenen özellik açısından yeterli
olmalıdır. Örneğin, bir ülkenin AR-GE’ye ayırdığı
kaynak o ülkede gerçekleştirilen bilimsel etkinliği
yansıtabilir ama bilimsel üretkenliği ve kaliteyi
göstermemektedir.

2. Akademik sistemin geleneklere bağlı yapısına
duyarlı olmalıdır. Özellikle köklü üniversitelerde ve
kurumlarda ani ve hızlı değişimlerin yaşanmadığı
göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlar bir iki yıl
içerisinde sıralamalarda 5-10 basamak birden yük
selen veya aşağıya düşen ülke ve/veya üniversite
verilerinin genellikle mali ve fiziki kaynaklar üzerin
den yapılan değerlendirmelere bağlı olduğunu ve
yine bilimsel üretkenlik ve kaliteyi yansıtmadığını
belirtmektedirler.
3. Homojen ölçümlerle belirlenmelidir. Örneğin,
homojen yapıda kabul edilen yayın sayısı belir
lemesi, h-indeksi hesaplanmasında olduğu gibi
atıf sayısı ile bir formül üzerinden ilişkilendirilirse
[Hirsch JE, 2005] ortaya heterojen bir BPG çıktığı
kabul edilmektedir. Bu durum literatürde, çok
boyutlu bir uzayı tek bir nokta ile temsil etmeye
çalışırken farklı eksenlerin içerdiği bilgileri göz
önüne almamak olarak tanımlanmaktadır.
4. Ölçülen özelliğe ait küçük sayısal değişimler
BPG’de büyük değişikliklere neden olmamalıdır.
5. BPG’si ilgili bilimsel alana, ölçülen zaman/tarih
aralığına, ilgili alanda çalışan sayısına vb. göre nor
malize edilebilmelidir (düzeltilebilmelidir). Özellikle
bilime ayrılan bütçeleri, üniversite sayıları, bilim
insanı sayıları, veri hacimleri gibi faktörler arasında
büyük fark bulunan ülkelerin karşılaştırılmasında bu
özellik öne çıkmaktadır.
Bu özellikler doğrultusunda ülkelerin birbiriyle
karşılaştırılmasında tek bir BPG’ne bağlı değer
lendirmelerin sağlıklı kabul edilmediğini söylemek
yanlış olmaz. Bu alanda kullanılabilecek pek çok
BPG arasından temel olarak üçü öne çıkmaktadır.
Bunlar sırasıyla (i) yayın başına ortalama atıf sayısı,
(ii) birim yatırım karşılığında elde edilen ürün ve
kazanç, (iii) ulusal yükseköğrenim sistemlerinin
normalize edilmiş etki değerleri olarak sayılabilir. Bu
üç BPG içerisinden bilgiye erişilebilirlik ve kullanım
kolaylığı açısından en sıklıkla tercih edileni yayın
başına ortalama atıf sayısı olarak görülmektedir.
Bilim dünyasında yayın başına düşen ortalama atıf
sayısı bilgisine ulaşmak amacıyla kullanılabilecek
bilgi bankalarının sayısı hızla artmaktadır. Bu bilgi
bankalarından birisi olan SCImago Journal and
Country Rank, Elsevier Yayıncılığa ait olan Scopus
bilgi bankası verileri üzerinden çalışmakta olup
ücretsiz erişime açık olarak hizmet vermektedir.
SCImago, özellikle bilimsel dergilerin ve ülkelerin
bilimsel performanslarının karşılaştırmalı olarak
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analizine olanak sağlamaktadır. Sürekli güncellenen
bu bilgi bankasında şu anda 1996-2014 yılları arasın
daki veriye ulaşmak mümkündür. Bilimsel dergilerin
veya ülkelerin bu 18 yıllık süreçteki kümülatif
(birikimli) performans analizleri yapılabildiği gibi,
her yıla ait veriler de ayrı ayrı analiz edilebilmekte
dir. SCImago’yu kullanmaya başladığımda
ülkelerin yıllara göre bilimsel performans verile
rine ulaşabildiğimi görünce çok sevindim. Zira,
Türkiye’de bu işle görevli olan ve topladığı Türkiye
Yayın İstatistikleri verilerini kamuoyu ile paylaşan
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
(ULAKBİM) sadece belli tarih aralıklarındaki birikimli
verileri listelemektedir. Oysa Türkiye’deki yıllara
göre değişimlerin dünya ülkeleriyle karşılaştırmalı
analizi, ülkemiz bilim politikalarının belirlenme
sinde önem taşımaktadır. Gelin; bu kapsamda
Türkiye’nin son 18 yıllık bilim yolculuğunu SCImago
verileri üzerinden kısaca analiz edelim.
1996-2014 yılları arası Türkiye adresli toplam yayın
sayısı diğer dünya ülkeleri (toplam 239 ülke) verile
riyle karşılaştırıldığında, Türkiye yaklaşık 391.000
yayın ile 20. sırada yer almaktadır. Yine 1996-2014
yılları arasında yapılan toplam yayınlara alınan
toplam atıf sayısı karşılaştırıldığında Türkiye yak
laşık 3.700.000 atıf ile 27. sırada gözükmektedir.
1996-2014 yılları arasında toplam yayın sayısı en az

100.000 olan ülkelerle sınırlandırılan bir analizde
yayın başına ortalama atıf sayısı ölçüt alınarak
bir karşılaştırma yapıldığında, sıralamaya giren 43
ülke arasında Türkiye’nin 35. sırada yer aldığı ve
yayın başına düşen ortalama atıf sayısı değerinin
9,79 olduğu görülmektedir. Burada ilginç olan veri
bu listede Türkiye’nin üzerinde yer alan 34 ülke
içerisinden 19 tanesinin (aralarında, başarı sırasıyla
İsrail, Yunanistan, Macaristan, Arjantin, Güney
Afrika, Tayland, Meksika, Çek Cumhuriyeti ve İran
yer almaktadır) Türkiye’den daha az yayın sayısıyla
daha yüksek yayın başına düşen ortalama atıf sayısı
değerlerine ulaşmış olmasıdır.
SCImago’nun sağladığı bir önemli fırsat da
seçtiğiniz 4 ülkeyi veya dünya üzerindeki coğrafi
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bölgeleri pek çok özelliğe göre karşılaştırmalı analiz
edebilmeye izin vermesidir. Bu aşamada Türkiye,
İsrail, Yunanistan ve İran arasında karşılaştırmalı bir
analiz yapacak olsak sizce sonuçları ne olurdu?
2000 ve 2014 yıllarında toplam yayın sayısı
verileri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde artış
Türkiye’de yaklaşık 5 kat, İran’da yaklaşık 23 kat,
Yunanistan’da yaklaşık 2,5 kat ve İsrail’de yaklaşık
1,5 kat düzeyinde gerçekleşmiştir. 2000-2014 yılları
arasında geçen 14 yıllık süreçte her yıl için ayrı ayrı
incelendiğinde Yunanistan ve İsrail’in 2006 döne
minde ulaştıkları plato seviyeyi (yaklaşık yıllık 17.000
yayın) koruyarak 2014’e ulaştıkları görülmektedir.
Bu inceleme Türkiye açısından 1996’dan başlatılarak
gerçekleştirildiğinde 2000’lerde Üniversiteler Arası
Kurul’un koyduğu akademik yükseltme kriterlerinin
etkileri çok çarpıcı şekilde görülmektedir. Ancak
bir önemli veriye dikkat çekmek yerinde olur.
2000-2014 arası dönemde ilk defa 2014’de Türki
ye’nin yayın sayısı bir önceki yıl yayın sayısına göre
azalmıştır.
Özellikle İsrail ve Yunanistan yayın sayısındaki
artıştan ziyade yayın ve her türlü bilimsel çıktı
kalitesinde üst sıralarda olmaya özen gösteren bir
bilim politikası izler görünmektedirler. Bu dört ülke
arasında uluslararası işbirliklerinin karşılaştırıldığı
bir diğer analiz önem taşımaktadır. 1996-2014
arası dönemde her yıl için ayrı ayrı karşılaştırmalı
gerçekleştirilen bir analizde hem Yunanistan’ın
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hem de İsrail’in Türkiye’ye oranla her zaman 2 ila 3
kat arasında değişen oranlarda daha fazla uluslar
arası işbirliği ile bilim üretmekte olduğu gerçeği
görülmektedir. Dolayısıyla yukarıda adı geçen 43
ülkelik sıralamada İsrail’in 20,56 yayın başına ortala
ma atıf sayısı değeriyle 10. sırada, Yunanistan’ın ise
14,36 yayın başına ortalama atıf sayısı değeri ile 23.
sırada yer alması şaşırtıcı olmamalıdır. Bu değerlere
ulaşırken Yunanistan’ın ürettiği 18 yıllık toplam
yayın sayısının Türkiye’ninkinin yaklaşık %58’si,
İsrail’in ürettiği 18 yıllık toplam yayın sayısının ise
Türkiye’ninkinin yaklaşık %70’i kadar olduğu da
gözden kaçmamalıdır.
Sonuç olarak, özellikle ülkelerin bilimsel perfor
manslarının karşılaştırılmasında günümüz koşulla
rında politik, ekonomik, sosyal, teknolojik vb. pek
çok etkenin rol oynadığını unutmadan, geçerliliği
ve güvenilirliği yüksek ve tercihen birden fazla
BPG kullanımı önerilmektedir. Kamuoyuna açık ve
tarafsız olduklarını bildirerek hizmet veren bilgi
bankaları ve analiz platformları internet üzerinden
kullanılabilir durumdadır. Bu fırsatları kullanarak
doğru bilim politikaları oluşturmak ve ulusal önce
likli planlamaları yapmak zorunluluğu bir süredir
Türkiye’nin kapısını ısrarla çalmaktadır. Zira, sayılara
sadece istediğiniz gibi değil de, neyi ifade ettiklerini
anlamak için objektif bir gözle baktığınızda “neden
biz daha iyi durumda değiliz?” sorusunu sorma
mak elde değildir.

Zeynep Çakar
Kongreler, Sempozyumlar
söz etti. İkinci konuşmacı New York Kök
“Kök Hücre Tedavilerine etkilerinden
Hücre Vakfı danışmanı ve Q Therapeutics Şirketinin
icra kurulu direktörü olan Prof. Mehandra Rao
Güncel Yaklaşımlar
idi. Dr. Rao konuşmasında insan kaynaklı uyarılmış
Sempozyumu” Yapıldı. pluripotent kök hücre dizilerini gerçekleştirmek için

20 Ekim 2015 günü TÜBA’nın
organizasyonu ve Ankara Üniver
sitesi Tıp Fakültesinin katkılarıyla
Kök Hücre Tadavilerine Güncel
Yaklaşımlar Sempozyumu
gerçekleştirildi. 270 izleyicinin
katıldığı sempozyumun moderatörlüğünü
TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu üyesi Prof.Dr.
Alp Can yaptı. Davetli konuşmacılardan Kansas
Üniversitesinden Prof. Ting Xie deneysel olarak
gerçekleştirdikleri retinitis pigmentoza modelinde
retina pigment epiteli hücrelerinin tedavi edici

gerekli bilimsel bilgi birikiminden söz etti, ulusal
çapta gerçekleştirilecek uPK hücre kolonilerinin
ekonomik ve bilimsel gerekliliğine vurgu yaptı.
Amerikan Sağlık Enstitüsü Retina Nörobiyoloji
Bölümünü Başkanı olan Dr. Wei Lie ise konuşmasın
da sincaplardaki kış uykusuna uyum
sağlayan hücresel proteinlerin uPK
hücrelerinde denenmesine ilişkin
ilginç deney verilerini izleyicilerle
paylaştı. Her üç konuşmacı daha
sonra KHB adına sorularımızı yanıt
ladı. Bununla ilgili yazıyı ilerleyen sayılarda sizlere
sunacağız.
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Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp
Nurseda Kahveci
çalışmadır. Bu çalışmada ek kompartmanda osteo
Romatizmal
artriti olan ve genu varum defekti olan yüksek
tibiyal osteotomi ve mikrokırık operasyonları
Hastalıklarının
geçirmiş hastalara kültüre edilmiş otolog kemik iliği
Tedavisinde Mezenkimal kökenli MSH ve hyalüronik asit karışımı bulunan
sıvının eklem içine enjeksiyonu yapılmış; hastaların
Stroma Hücreleri-2
klinik ve manyetik rezonans görüntüleme sonuçları,
KHB’nin 9. sayısında ele aldığımız konuya bu sayıda
devam ediyoruz.
Ankilozan Spondilit
MSH’nin ankilozan spondilit hastalığının teda
visinde kullanımının uygunluğunu, güvenirliliğini
ve etkisini günümüze kadar sadece bir merkez
değerlendirdi ve 2014 yılında yayınladı. Bu çalışma
da, allojeneik MSH nonsteroidal antiinflamatuar
ilaçlara dirençli veya bu ilaçlarınyan etkilerini
tolere edemeyen hastalara 0, 7, 14 ve 21. günlerde
intravenöz infüzyonla nakledildi. Kemik iliği ödem
lerinde meydana gelen değişiklikleri saptamak için
manyetik rezosans görüntüleme yöntemi kullanıldı.
Dördüncü haftaya gelindiğinde çalışmaya katılan
31 hastanın %77,4’ü ASAS20 tedaviye yanıt
kriterlerine uyuyordu. Bu çalışmadan elde edilen
manyetik rezonans görüntüleri ve hastalık seyrinde
ki değişiklikleri değerlendirmekteki karmaşıklık göz
önüne alındığında, elde edilen olumlu sonuçların
prospektif çift kör kontrollü çalışmalar ile doğrulan
ması gerekmekte.
Osteoartrit ve Kıkırdak Hastalıları
Osteoartrit ve fokal kıkırdak hasarları için hücre
temelli tedavi yöntemleri uzun yıllardır hastalar
üzerinde uygulanan bir yöntem. Fokal kıkırdak
hasarı olan kişiler için kültürle çoğaltılmış otolog
kondrosit implantasyonu özellikle 1994 yılında
oldukça rutin bir yöntem halini aldıktan sonra
yaygın biçimde kullanılmaya başlandı. Ancak bu
yöntemin uygulanması için gerekli olan teknik
adımların karmaşıklığından dolayı MSH gibi daha
kolay alternatifler bu hastalıkların tedavilerinde
kullanılmak üzere gündeme geldi. Osteoartrit ve
kıkırdak rahatsızlıklarının tedavilerinde bu hücrele
rin kullanımı her ne kadar güvenilir ve uygulanabilir
gibi görünse de etkisi hala tam olarak belirlenmiş
değildir. Bu konu hakkında yapılan kıyaslamalı
klinik denemelerin sayısı oldukça az; randomize
klinik çalışmaların sayısı daha da azdır. Bu konuda
58 hasta üzerinde yapılmış ve MSH’nin etkisinin
randomize sınandığı tek çalışma Wong ve ark.
tarafından 2013 yılında bildiri olarak sunulan

kontrol grubu olan ve sadece hiyalüronik asit
enjekte edilen hasta grubuna göre daha iyi du
rumda bulunmuştur. Bu çalışma daha önce yapılan
diz kıkırdağı rahatsızlığı olan 72 hastayı kapsayan
non-randomize kıyaslamalı bir çalışmayla da
tutarlı gözükmekte. Osteoartrit ve kıkırdak rahatsız
lıklarında genel olarak otolog kökenli ve kültürde

çoğaltılmamış adipoz doku ve kemik iliği MSH
ve kemik iliğinden aspire edilen otolog periferik
mononükleer hücreleri kullanılmış ve yapılan her
çalışmada hücre enjekte edilen hastaların kontrol
grubu hastalarına göre klinik iyileşme oranlarında
üstünlük elde edilmemiştir. Fakat özellikle iki
randomize çalışmanın sonuçları temel alınarak diz
osteoartriti ve fokal kıkırdak hasarlarında standart
cerrahi müdahalelerin yanında kemik iliği kökenli
MSH ile periferik mononükleer hücrelerin tedavide
kullanımı yararlı bulunmuştur.
MSH hakkında geçen on yıl içinde Pubmed
veritabanında yaklaşık 13.000 yayın bulunmasına
karşın çok az sayıda prospektif, kontrollü klinik
denemenin bulunması hayal kırıklığı yaratmaktadır.
Bu hücrelerin birden fazla kaynaktan elde edile
bilmesi ve nakil işlemlerinden sonra neredeyse hiç
toksik etkisine rastlanmaması “kolay hedef” olarak
görülmesine ve negatif sonuçların göz ardı edilme
sine sebep olsa da, yanlış veya eksik uygulamaların
hastaya ciddi ve kalıcı zararlar verebileceği göz
önünde bulundurularak bu konu hakkında daha
çok klinik çalışmanın yapılması gerekmektedir.
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KONGRE, SEMPOZYUM ve KURSLAR
Kongreler, Sempozyumlar
Alp Can
Pratet 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi
Neural Stem Cells 2015
ver Bruestle gibi isimler vardı. Kongrenin kapanış
“2. Uluslararası Kök
13-17 Aralık 2015 - Trento, İtalya
7 Kasım 2015 - Çanakkkale
konuşmacısı olan Prof. Mahendra Rao ise tek bir
kişinin
uPK
hücre
dizisini
yapmanın
bedelinin
şu
an
Hücre ve Hücresel Teda- için 1,5 milyon dolar olduğunu, ancak yeni gelişti Australian Society for Stem Cell Research Annu- Özet Gönderme Son Tarihi: 16 Kasım 2015
Stem Cells in the Hunter Valley
15 International Congress of Histochemistry
viler Kongresi” Yapıldı. rilen kapalı sistemlerle bunun 10 bin dolara kadar al8-10Meeting:
Kasım 2015 - New South Wales, Avustralya
and Cytochemistry (ICHC) 2016
th

15-18 Akim 2015 tarihinde Antalya-Belek’te yapılan
kongre kök hücre alanından önemli konuşmacılar
yer aldı. Yaklaşık 320 katılımcıyla gerçekleştirilen
kongrenin açılış konuşması 2012 yılı Nobel Tıp
Ödülünün sahibi Prof. John B. Gurdon idi. Prof.
Gurdon konuşmasında günümüzde bazı hastalıklar
da deneme tedavilerinin başarısızı olmasının
nedeninin daha çok denemenin yapılmasına izin
verilmiyor olması olduğunu belirterek, doktorların
bu girişimleri yapabilmeleri için hastaları için
izin almaları gerektiğinde karşılarında hakimleri
bulduklarına sözlerine ekledi. 55 sözlü ve 96 poster
sunumunun bulunduğu 4 günlük kongrede 24
yabancı ve 10 yerli davetli konuşmacı yer aldı. Kök
hücre alanının önemli isimleri arasında Shoukhrat
Mitalipov, Jacob Hanna, Andreas Nagy, Fabio
Rossi, Yang Teng, Mahendra Rao, Ting Xie, Oli-

indirilebildiğini ifade etti. Üstelik kapalı sistemlerin
GMP koşulları gerektirmemesinin de bir üstünlük
olduğunu belirten Dr. Rao önümüzdeki yıllarda
ülkelerin haploidentik uPK hücresi bankalarını
kurabileceğini, Japonya, İngiltere gibi ülkeler için
bu dizilerin sayılarının 70-200 arasında değiştiğini
sözlerine ekledi.
Kongrede sözlü sunu birincilik ödülü Londra
Üniversitesi’nden Dr. Nicolas Szita ve ark’nın
“Novel Insights into Embryonic Stem Cell Culture
Kinetics from Microfluidic Approaches Combined
with Novel Analytical Methods” başlıklı sunumuna,
poster bildirisi birincilik ödülü ise İzmir Biyotıp ve
Genom Merkezinden Dr. Deniz Balcı ve ark.’nın
“R-Spondin-1 Induces Generation of Hepatic Endoderm from Human Induced Pluripotent Stem Cells”
adlı çalışmasına verildi.

Stem Cell Society Singapore 2015 Symposium:
Opportunities & Challenges in Stem Cell Based
Medicine
17-18 Kasım 2015 - Biopolis, Singapur
Pluripotent Stem Cells: Reprogramming and
Tissue Engineering
19-20 Kasım 2015 - Paris, Fransa
9th U.K. Mesenchymal Stem Cell Meeting
3 Aralık 2015 - Manchester, İngiltere
Immunomodulation of Stem Cells 2015
10-11 Aralık 2015, Londra, İngiltere
2015 World Stem Cell Summit
10-12 Aralık 2015 - Atlanta, A.B.D.
Özet Gönderme Son Tarihi: 20 Kasım 2015

Kongreler, Sempozyumlar
Nurseda Kahveci
AYIN FOTOĞRAFI
fırsatı yakalayan genç katılımcılar aynı zamanda
“İTÜ Uluslararası
akademik ve bilimsel anlamda merak ettikleri her
konuyu konuk araştırmacılara sorma fırsatı da elde
Moleküler Biyoloji ve
etti. Kök hücre konu başlığı altında öğrencilerle
buluşan konuşmacılar, bu alanda yapılan çalışma
Genetik Öğrenci
ların bilim dünyasında oldukça önemli bir yere
Kongresi ’15” Yapıldı.
sahip olduğunu ve genç araştırmacılara her zaman

19-22 Haziran 2016 - İstanbul
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Eylül ayı birçok üniversitede yeni akademik yılın
başlamasıyla birlikte farklı üniversite ve fakültelerde
bulunan öğrenci toplulukları tarafından düzen
lenen bilimsel kongre, seminer ve çalıştayların
da başlaması anlamına gelmekte. Kök Hücre
Bülteni’nin bu sayısında okurlarımız için bu aka
demik yılın ilk kongrelerinden biri olan ve İstanbul
Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından her yıl
düzenlenen Uluslararası Moleküler Biyoloji ve
Genetik Öğrenci Kongresinin içeriğinden söz
edeceğiz. Bu yıl 2-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşen
kongrede kök hücre, kanser, epigenetik, sinirbilim,
gen terapisi ve ilaç keşfi gibi popüler konu başlıkları
altında çalışmalarını sürdüren farklı üniversiteden
bilim insanları öğrencilerle bir araya geldi. Bu
alanlarda sürdürülen çalışmaların bilim dünyasın
daki güncel durumları hakkında bilgi sahibi olma

gereksinim duyulduğunu vurgularken öğrenciler
tarafından düzenlenen bu gibi etkinliklerin bilim
dünyasının geleceğinin ne kadar parlak olduğunun
da bir göstergesi olduğunu belirtti. Kongrede Cam
bridge Üniversitesinden Dr. Thorsten Boroviak
“Kemirgenler ve Primatlarda Embriyonik Potansi
yelin Ortaya Çıkması ve Dağılması” adlı çalışmasının
sunumunu yaparken; Heidelberg Üniversitesi
Alman Kanser Araştırma Merkezinden Prof. Dr.
Thomas Hofer “Hematopoetik Kök Hücrelerin
Nicel Kaderi Haritalaması”; Zürih Üniversitesinden
Dr. Gaetana Restivo “Çoğalmaya karşı yayılma:
Melanoma İlerlemesinde Bir Anahtar Model Olarak
CD271” ve Heidelberg Üniversitesinden Prof. Joachim Wittbrodt “Retina Kök Hücrelerinin Belleği /
The Memory of Retinal Stem Cells” adlı çalışmalarını
öğrencilerle paylaştı.

İnsan retina pigment
epiteli kök hücrelerinden
polyester matriks üzerinde geliştirilen retina
pigment epiteli hücreleri
doğal hücrelerin sentezledikleri proteinleri ifade
etmekte. Solda Claudin
19, sağda ZO-1 proteinleri
lzlenmekte.

