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uPK Hücreleri 10 Yaşında.
KHB’nin 14. sayısıyla hepinize tekrar merhaba.

Yaz aylarının sıcak günlerini yaşadığımız şu gün-
lerde başta Şeker Bayramı olmak üzere ardından 
gelecek yaz tatili döneminde Kök Hücre E-Bülte-
ni’ni size yetiştirmiş olmaktan mutluyuz. Her zaman 
olduğu gibi her iki ayda bir yayınlanan ve ayın ilk 
günü sadece üyelerine gönderilen KHB’nin bu 
sayısında da son gelişmelere yer verdik.

İlk olarak, duyurulduğu günden bu yana tüm Türk 
bilim dünyasını mutlu eden Prof.Dr. Aziz Sancar’ın 
Nobel Ödülünü alması ve sonrasında eşiyle birlikte 
gerçekleştirdiğini uzun Türkiye ziyaretine satır 
başlarıyla yer vermek istedik. Kendisinin onuruna 
verilen ödül törenlerinde bulunarak Nobel Ödülü 
serüvenini, bundan sonra neler yapacağını ve 
en önemlisi de ülkemizin bilimde neler yapması 
gerektiğini dinledik. 

Bilindiği ve hatırlanacağı üzere 2016 yılı uyarılmış 
pluripotent kök (uPK) hücrelerinin keşfinin onuncu 
yılı. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde çeşitli değer-
lendirmeler yapıldı, hatta bu konuda Japonya’da 
bir toplantı düzenlendi. Biz de bu sayıda konunun 
ilk on yılında nereye geldiğini özetlemeyi uygun 

bulduk. Ancak bunun öncesinde Yrd.Doç.Dr. 
Açelya Yılmazer hızla ilerleyen bir alan olan 
doğrudan farklılaştırma tekniğine ilişkin kısa bir 
değerlendirme kalem aldı. Geçtiğimiz ay Kalifornia 
Üniversitesi’nden Sheng Ding’in önderliğindeki 
grup tamamen kimyasal yöntemlerle doğrudan 
farklılaşmanın uygulanabileceğini gösteren iki 
makale yayımlamıştı. 

Yaşam Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür Füsun Öner Soytaş Üçlü Sarmal. Devlet-
Üni versite-Endüstri başlıklı, kendi sektöründe 
yaşananlara ilişkin samimi duygu ve görüşlerini 
içeren bir yazıyla KHB’nin konuğu oldu. Ardından 
Sn. Soytaş 9-11 Haziran 2016 tarihinde Amerika 
Birleşik Devletlerinin San Francisco kentinde düzen-
lenen 14. Uluslararası Kordon Kanı Sempozyu-
mu’nu bizim için kaleme aldı. Sempozyumda öne 
çıkan konuları ve ortaya çıkan saptamaları, katılan 
grupları ve sponsorları da belirttiği yazıyla birlikte 
Temmuz ayının Kordon Kanı Farkındalık Ayı ola-
rak kabul edildiğini duyurmak istedik. Bu konudaki 
tüm paydaşların halkı bu konuda bilinçlendirmede 
üzere düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. 
Tüm sayılarımızda olduğu gibi son olarak Sizlerden 
Gelen, Kongre, Sempozyum ve Kurs duyuruları 
ve Ayın Fotoğrafı’na yer alıyor.

15. sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın... 

Alp Can

Alp Can

Aziz Hoca Gönüllerde 
Çok Hoş Bir Tad Bıraktı...
2015 Nobel Kimya Ödülünü alan ilk Türk bilim insanı 
Prof. Dr. Aziz Sancar beklenen Türkiye ziyaretlerini 
Mayıs ayının ikinci yarısında sırasıyla İstanbul, 
İzmir ve Ankara’da gerçekleştirdi. Ülkenin büyük 
üniversitelerinden bazıları tarafından kendisine 
üstün hizmet, üstün bilim insanı gibi ödüller takdim 
edilen Prof. Sancar’ın törensel nitelikli toplantıları 
çok büyük ilgiyle karşılandı. Salonları dolduran kala-

balıklar lise ve üniversite öğrencilerinden rektörlere 
kadar geniş bir yelpazede yer aldı. Aziz Hoca’nın 
özgeçmişi sunulurken konuşmacılar tarafından 
dünya bilimine yapmış olduğu katkıların yanı sıra 
ülkemize, Türk insanına ve atalarına bağlılığı her 
cümlede vurgulandı; bu vesileyle ülkemizin bilim 
düzeyi ve aksaklıkların yanı sıra bireysel başarının 
önemine bir kez daha atıf yapıldı.

Konuşmalarında Nobel Ödül töreni öncesi ve 
sonrasındaki süreçten mizahi bir dille söz eden Prof. 
Sancar’ın alçak gönüllüğü gönülleri fethetti, konuş-

maları sık sık alkışlarla kesildi. “Sabahın 06:00’da 
çalan telefona eşim Gwen yanıt vermiş, önce bu sa-
atte aranır mı demiş ama telefonun Stockholm’den 
geldiğini öğrenince beni kaldırmış” diyen Prof. 
Sancar, “telefondaki ses Nobel Kimya Ödülünü 
aldığımı müjdeledikten sonra iki soru sordu” diye 
ekliyor. “İlk olarak hangi ülke vatandaşısınız? dedi. 
Ben Türk’üm dedim. Ardından Amerikan vatandaş-
lığım da var dedim” diye ekliyor. “İkinci soru, ödülü 
almaya gelecek misiniz idi!...Ben pek kongrelere 
gitmem, konferans davetlerini reddederim. O 
nedenle bana bu soruyu sorma ihtiyacını hissetmiş 
olmalılar” diye gülüyor ve izleyenleri de güldürüyor. 
Ancak ödül töreni öncesi jüri ve diğer izleyiciler kar-
şısında bir konferans vermesi gerektiğini ve bunun 
kendisi için iki aylık stresli bir dönem olduğunu, 
başta eşi ve yakın Türk arkadaşlarının karşısında 
mahcup olmamak için çok iyi hazırlanmak zorunda 
hissettiğini itiraf 
ediyor. Bu sunumu 
yaparken göğsüne 
takmış olduğu Türk 
Bayrağı rozeti bir 
kez daha göğsü-
müzü kabartıyor.

Prof. Sancar Nobel 
Ödülü ile 350.000 
Amerikan dolarının 
sahibi olmuş. 
Bunun yaklaşık 
25.000 doları 
İsveç’teki törenler-
de harcanmış. Geri 
kalan 325.000 dolarının tamamını yaşadıkları kentte 
eşiyle birlikte kurdukları Türk Evi’ne harcayacakla-
rını; Eşinin annesinden kalan mirasın bu evin satın 
alınmasında harcandığını belirtiyor Prof. Sancar. 
Bilindiği üzere Prof. Sancar ve eşi Gwen Sancar 
burada Türkiye’den gelen genç araştırmacılara 
destek veriyorlar, Türk kültürünü çeşitli vesilelerle 
tanıtıyorlar.

Kendisine özellikle çocuklardan yöneltilen sorular-
dan birisinin de ödül sırasında verilen madalyayı 
ne yapacağım olduğunu söylüyor. Çocuklar “Aziz 
Amca, arada sırada çıkarıp madalyanıza bakacak 
mısınız” diye sorduklarını tebessümle aktaran Hoca, 
bu konuyu şöyle özetliyor. Verilen madalyanın 
en fazla üç adet kopyası yapılabildiğini ve bu üç 
kopyayı da satın aldıklarını söylüyor. Ardından bu 

madalyaların nerelere verileceğini ekliyor... Aziz Ho-
ca ilkini şu anda çalışmakta olduğu North Carolina 
Üniversitesine; ikincisini mezun olduğu İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesine; üçüncüsünü de Mardin 
Artuklu Üniversitesi’ne vereceklerini söylüyor. 
Ve ödülü aldıktan kısa süre sonra yapmış olduğu 
açıklamada da değindiği üzere gerçek madalyayı 19 
Mayıs 2016 tarihinde Ata’ya ve İnönü’ye yapmış ol-
dukları devrimlere olan saygısı ve hayranlığı nede-
niyle Anıtkabir’e vereceğini iletiyor. Tüm cümleleri 
alkışlar alıyor Sancar’ın. Ancak Aziz Hoca bu alkışlar-
dan böbürlenmiyor, yavaş ve mütevazı konuşması 
sürdürüyor. Nobel aldıktan sonra hayatın eskisi gibi 
olmayacağını, bu ödülün kendisine büyük sorum-
luluk yüklediğini ifade ediyor. Son olarak kendisini 
merakla izleyen gençlere tavsiye niteliğinde şunları 
söylüyor. “Hemen hemen hepimiz benzer zekaya 
sahibiz. Ben zekanın bilimde çok önemli olduğuna 

inananlardan de-
ğilim. Önemli olan 
çalışma ve harcanan 
emektir. Ben bilim 
işçiliği yaptım ve 
yapıyorum. Pa-
saportumda bile 
mesleği hanesinde 
‘işçi’ yazıyor” diyor. 
“Batıyı yenmek için 
bilim yapmalıyız” 
“beni ülkem ve 
bu ülkenin öğret-
menleri yetiştirdi, 
öğretmenlerinizi 

sevin, sayın” diyor ve yöneticilere de “öğretmenle-
rin maaşlarını artırın” önerisinde bulunuyor; büyük 
alkış alıyor. Aziz Hoca konuşmasını sonlandırdıktan 
sonra gençlerin elini sıkmak ve fotoğraf çektirip 
sohbet etmek üzere onlara doğru yönelirken 
ayakta alkışlanıyor.

Önümüzdeki yıllarda bir başka Türk bilim insanı 
Nobel Ödülü alır mı bilinmez ama, gerek temel 
eğitimini Türkiye’de almış ve sonra batıya bilim 
yapmaya gitmiş veya Türkiye’de bilim yapmaya 
başlayıp batıda bunu ileri boyuta taşıyan bilim 
insanlarımızın bu ödüle pekala aday olabilecekleri-
ni biliyoruz. Acaba tamamen bu ülkede yetişip bu 
ülkede bilim yapmayı sürdüren bir Nobel Ödülü 
sahibi bilim insanımız olur mu sorusunu bir başka 
yazıda tartışmak üzere. 

Haberler
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Literatürden Seçmeler Açelya Yılmazer

İnsan Fibroblastlarının
Küçük Moleküller Yardı-
mıyla Doğrudan İşlevsel 
Kardiyomiyositlere 
Farklılaştırılması
Uyarılmış pluripotent kök hücrelerin bulunuşun-
dan bu yana tam on yıl geçti. Bu süre içerisinde 
programlama faktörlerinin hücrelerde geçici 
ifadesini sağlayarak uPK hücre elde edilebileceğini 
gösteren pek çok 
çalışma yapıldı. 
2013 yılında ise 
Hongkui Deng’in 
yürüttüğü grup ilk 
kez tamamen kim-
yasal yöntemlerle 
fare uPK hücreleri 
elde edilebileceğini 
bildirdi [Science 
341: 651-4, 2013].

Hücreleri pluri-
potent düzeye 
programlamanın 
yanı sıra, doğrudan 
farklılaştırma 
(transdifferentia-
tion) protokolü de 
son yıllarda popüler 
olmaya başladı. Bu 
protokol somatik 
hücrelerin pluripo-
tent düzeye prog-
ramlanması yerine 
doğrudan farklı bir 
hücre tipine, örne-
ğin deri fibroblastlarının nöral ya da kalp hücreleri-
ne dönüştürülmesini hedeflemekte. Bu alanda pek 
çok önemli ve çığır açan çalışma yayınlandı; fakat 
hepsi de programlama faktörlerinin gen ifadesini 
çoğunlukla viral vektörler kullanarak başardı. 

Geçtiğimiz Nisan ayında Kalifornia Üniversitesi’n-
den Sheng Ding’in önderliğindeki grup tamamen 
kimyasal yöntemlerle de doğrudan farklılaşmanın 
uygulanabileceğini gösteren iki makale yayımladı 
[Cell Stem Cell 5: 653–667; 2016; Science 352:1216-
20, 2016]. İlk çalışmada, dokuz kimyasal (9C) bileşik 

içeren kokteylin (M9) fare fibroblastlarını verimli bir 
şekilde nöral kök hücre benzeri hücrelere program-
layabildiği gösterildi. Elde edilen hücrelere kimyasal 
yolla uyarılan nöral kök hücre benzeri (kuNKHB) 
hücreler adı verildi; moleküler ve işlevsel olarak 
primer nöral kök hücrelerine benzedikleri göste-
rildi. Transkriptom analizleri M9’un kademeli ve 
öncelikli olarak nöronalfenotipi uyardığını gösterdi. 
İkinci çalışmadaysa insan fibroblastları farklı kombi-
nasyona sahip dokuz kimyasal bileşikle (9C) inkübe 
edildiğinde kardiyomiyosit benzeri hücrelerin elde 
edilebileceği gösterildi. Kimyasal yolla uyarılmış 
kardiyomiyosit benzeri (kuKM) hücreler, insan 
kardiyomiyosit hücrelerine benzer biçimde kasılma 

göstermekte; trans-
kriptom, epigenetik 
ve elektrofizyolojik 
olarak da benzer 
oldukları belirtilmek-
te. Kültür ortamında 
6 gün süre boyunca 
9C ile uyarılan 
deri fibroblastları 
deneysel enfarktüs 
fare modelinde 
uygulandığında ise 
kuKM hücrelerin yine 
verimli bir şekilde 
elde edilebileceği ve 
dokuya uyum sağla-
dığı gösterilmiştir.

Kısacası, tamamen 
kimyasal uyarılarla 
hastaların kendi 
hücrelerinden 
gerek duyulan hücre 
tipine doğrudan 
farklılaşmanın ger-
çekleştirilebildiğinin 
gösterilmesi, yenilikçi 

tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceğini müjdele-
mekte; ileride yapılacak klinik çalışmalar için büyük 
bir ümit vermektedir. Kök hücre ve rejeneratif tıp 
alanlarında büyük ses getirmesine rağmen, bu 
çalışmalarda hâlâyanıt bekleyen bazı sorular var. 
En önemlilerinden biri kimyasal yolla programla-
nan hücrelerin kanser oluşturma risklerinin olup 
olmadığı. Gelecek çalışmalarda kimyasal yolla elde 
edilen uPK hücrelerinin tüm genomunun dizilen-
mesiyle biriken mutasyonların ortaya çıkartılması 
gerekmekte. 

Deri fibroblastlarından elde edilen kimyasal olarak uyarılmış kardiyomi-
yosit (kuMH) hücrelerinde sarkomer organizasyonu. 

Pluripotent Hücreler Alp Can

Aradan 10 Yıl Geçti !..
Shinya Yamanaka’nın doktora öğrencisi Kazutos-
hi Takahashi Yamanaka’ya gelerek “kolonilerimiz 
oluştu” demesinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Kyoto 
Üniversitesi’nde çalışan ikili, hücre kültürü labora-
tuvarında farenin deri fibroblastlarından aldıkları 
hücreler üzerinde uzun ve zorlu bir süreç (yaklaşık 
beş yıl) sonunda dört transkripsiyon faktörünü (TF)
virüslerle hücrelere sunduklarında küçük hücre 
kolonileriyle karşılaştılar. Defalarca tekrarladıkları 
deneyler sonucunda embriyonik kök hücreye 
benzer hücrelerin ortaya çıkışı Yamanaka’ya o yıl 
Kanada’da yapılan ISSCR kongresinde bu bulguyu 
sunma şansını verdi. Önce “embriyonik kök hücre 
benzeri hücre” olarak adlandırdığı hücrelere daha 
sonra uyarılmış pluripotent kök hücre (indu-
ced-pluripotent stem - iPS- cell) adını verdi. Dinle-
yenler arasında MIT’den Rudolf Jaenisch çalışmayı 
beğendiğini ve sonuçlarına güvendiğini söylese 
de birçok kişi sonuçlara inanmadı; ta ki 25 Ağustos 
2006 tarihinde Science dergisinde yayınlanana dek.
Bu teknoloji bir anda yüzlerce araştırmacının merak 
edip denemek istediği bir teknoloji hâline geldi. Bir 
yandan embriyonik kök hücrelerin yerine somatik 
bir hücrenin kullanılması embriyonik kök hücrelere 
ilişkin etik problemlerin baypas edilmesi anlamına 
geliyordu, öte yandan hastanın kendisinden alınıp 
yine kendisine verilecek olan bir hücrenin kullanıl-
ması immün problemlerin oluşmayacağı anlamına 
geliyordu. 

Bu teknoloji geçtiğimiz 10 yıl içinde farklı şekilde 
evrildi. Çıkış noktası hastalığı düzeltmek olan bu 
girişimde ilk 10 yılda sadece bir hastada deneme 
yapıldı (Bkz KHB sayı: 6), güvenli olduğu bildirilse de 
iyileşmenin anlamlı olup olmadığı tartışıldı. İkinci 
hastadaki çalışmaysa bir takım güvenlik nedenleriy-
le durduruldu (Bkz. KHB sayı: 9).

Ancak 10 yılda elde edilen deneyimler ve bilgi 
birikimi hücre biyolojisi, moleküler embriyoloji gibi 
alanlarda devrim yaratan gelişmelerin tetikleyicisi 
oldu. Bunun yanı sıra insan hastalıklarının altında 
yatan mekanizmaların anlaşılmasında ve ilaçların 
in vitro toksisite ve etkinlik testlerinde sınırsız bir 
kaynak olarak kullanıldı. Ancak aradan geçen 10 

yılda üretilen hücrelerin laboratuvarlar arasında 
farklı kalitede olması, hasta için evrensel bir stan-
dardın geliştirilememiş olması en büyük problem 
olarak çözümlenmeyi beklemekte.

2006-2009 Yılları
Takahashi ve Yamanaka tarafından 2006 yılında 
Science dergisinde yayınlanan makale dört adet 
TF’nin yeniden programlama için yeterli olduğunu, 
ancak programlama veriminin oldukça düşük 
(%0.01) olduğunu gösterdi [Cell 126, 663–676, 
2006]. Bunu izleyen bir yıl boyunca üç laboratuvar 
daha bu teknolojiyi denedi ve Yamanaka’nın yönte-
mini geliştirdi. 2007 yılında yine Shinya Yamanaka 
ve Wisconsin Üniversitesi’nden James Thomson bu 
kez insan fibroblastlarından uPK hücresi yapmayı 
başardılar ve yayınladılar [Cell 131: 861-872, 2007; 
Science 318: 1917-1920, 2007]. 2009 yılına gelindi-
ğinde yaklaşık 300 makale yayınlanmıştı.  Bu süreç 
içinde en çok çalışılan konu fibroblastların dışında 
başka hangi hücrelerin programlanabildiği ve TF 
dışında başka faktörlerin (mRNA, küçük kimyasal 
moleküller vb.) de bu işi etkin şekilde başarıp 
başaramayacağı yönünde oldu.

2010-2013 Yılları
Bu süreçteki en büyük soru, elde edilen uPK hücre-
lerinin ne oranda embriyonik kök hücreye benze-
dikleri oldu ve geliştirilen yüksek teknolojiye paralel 
olarak bu hücrelerin embriyonik kök hücrelerden 
genetik ve epigenetik farkları ortaya konmaya 
başlandı. Bu araştırmalar sırasında uPK hücresi için 
kullanılan aday hücrelerde epigenetik bir hafızanın 
korunduğu ortaya çıkarıldı [Nature 467, 285–290, 
2010]. 2012 yılına gelindiğinde Yamanaka yine bu 
alanın öncülerinden olan İngiliz meslektaşı John 
Gordon ile birlikte Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödü-
lü’ne layık görüldü. 

Yamanaka’nın da çalıştığı kurum olan Kobe’deki 
Riken Enstitüsünde göz hekim olan Masayo 
Takahashi o tarihe kadar embriyonik kök hücre-
lerle tedavi girişimleri içindeyken Yamanaka’nın 
geliştirdiği bu teknolojiyi hastalarında uygulamak 
istedi ve 2013’te yaşa bağlı makula dejenarasyonu 
olan iki hastasından aldığı deri fibroblastlarından 
uPK hücresi elde edip bunları retina pigment epiteli 
hücresi tabakalarına dönüştürdü. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23868920
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23868920
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27133794
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27127239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27127239
http://www.kokhucrebulteni.com/sayilar/KHB-Sayi-6.pdf
http://www.kokhucrebulteni.com/sayilar/KHB-Sayi-9.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16904174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16904174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18035408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18029452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644535
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uPK Hücreleri Devrimi
(İlk 10 Yıl)

İlk kez S. Yamanaka tarafından geliştirilen teknikle
yeni bir dönem başladı ve 2006-2016 arasında

yeniden programlama konusunda
binlerce çalışma yayınlandı

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

uPK hücrelerinin geliştirilmesi
Yamanaka dört transkripsiyon faktörüyle (Oct4, Sox2,

Klf4 ve c-Myc) fare  broblastlarını yeniden programladı.
Oluşturalan yeni hücrelerde yavru fareler doğdu.

Yamanaka ve Thomson insan  broblastlarını yeniden programlayarak
ilk kez insan uPK hücrelerini ürettiler.

Çok sayıda araştırmacı farklı yöntemler ve ajanlarla(epizomal vektörler,
transpozonlar, Sendai virüsleri, rekombinant proteinler, sentetik mRNA’lar)

daha güvenli uPK hücrelerinin geliştirebileceğini gösterdi.

Epigenetik düzenleyicileri hedeeeyerek kimyasal ve genetik
manüplasyonlarla programlama etkinliği artırıldı.

Daha az sayıda ve farklı faktörle uPK hücreleri üretildi.

Yeniden programlanın mekanizması aydınlatılmaya başlandı.

Japonya’daki Riken Enstitüsü araştırmacıları ilk kez uPK hücrelerini
makula dejenerasyonu olan bir hastada denediler. Hastaya kendisinden alınan

 broblastlardan elde edilen retina pigment epiteli hücreleri verildi. 
Girişimin güvenli olduğu ancak klinikte bir iyileşmenin olmadığı belirtildi.

Aynı ekip ikinci hastadaki çalışmayı durdurdu.

2012 yılı Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü
S. Yamanaka ve J. Gordon’a verildi

Parkinson hastalarından
elde edilen  broblastlar
dopamin üreten nöronlara
dönüştürüldü (Petri kabında

hastalık modeli)

2014 ve Sonrası
Dr. Masayo Takahashi 2014 Eylül’ünde 70 yaşındaki 
bayan hastasında ilk kez uPK hücresi kaynaklı retina 
pigment epiteli hücrelerini sağ göze nakletti. Taka-
hashi’nin ifadesine göre hastada makula dejeneras-
yonu ilerlemesi durdu ve görme işlevinde bir miktar 
iyileşme kaydedildi. Ancak aynı ekip ikinci hastaya 
da benzer girişimi gerçekleştirmeye hazırlandıkları 
sırada nakledilecek hücrelerde iki gen mutasyonu 
saptadılar. Her ne kadar bu iki mutasyonun da 
kanser oluşumuyla pek bir ilgisi olmasa da “güvenli 
olabilmek” adına bu çalışmayı durdurmaya karar 
verdiler. Bu karar farklı ülkelerdeki ve farklı labora-
tuvarlardaki diğer girişimleri de durdurdu ve dünya 
adeta “izle ve gör” davranışı içine girdi. Oxford 
Üniversitesi’nden Dr. David Brindley uPK hücrele-
rinin izlediği seyrin normal hızda olduğunu, genel-
likle böylesi bir bilimsel teknolojinin insan sağlığına 
somut katkılarının ancak 20 yılda görülebilir hâle 
geldiğini, dolayısıyla uPK hücrelerinin de az çok 
bunu izlediğini ifade etmekte. A.B.D.’deki Astellas 
Rejeneratif Tıp Enstitüsü (eski adıyla Advanced 
Cell Technologies) direktörü Dr. Robert Lanza, bu 
hücreleri klinikte kullanmaya en yakın doktorlardan 
birisi olarak söz konusu hücreleri çok karmaşık ve 
bir o kadar da dinamik olarak değerlendirmekte ve 
klinik sonuçları görmeden önce güvenlik önlemleri-
nin altını çizmekte.

Kuşkusuz, önümüzdeki yıllarda uPK hücrelerinin 
başta Parkinson hastalığı olmak üzere bir dizi 
hastalıkta kullanılması denenecektir. Yamanaka 
kişisel tedavinin önemini bildiğini ancak şimdilik bu 
tedavi girişimlerinin bir kişi için tüm ekibin bir yılını 
aldığını ve yaklaşık 1 milyon dolara mal olduğunu 
vurgulamakta; o nedenle her seferinde kişinin 
kendisinden hücre almak yerine uygun uPK hücre 
hücrelerinin milli kaynaklarla oluşturulabilecek 
bankalardan elde edilebileceğini ve böylece mali 
problemlerin bir nebze hafifletilebileceğini be-
lirtmekte. Öte yandan Dr. Takahashi de bankadan 
alınacak hücrelerle hastadan elde edilecek hücreleri 
immün yanıtlar açısından yan yana kıyaslamayı dü-
şündüklerini, o nedenle Japon hükümetinden çok 
kısa süre içinde makula dejenerasyonu çalışmasına 
tekrar başlama izni isteyeceklerini belirtmekte.

Hücre Alanındaki Gelişmeler
uPK üretme, saflaştırma, tanımlama ve farklılaştırma 
girişimleri hücre bilimine görkemli bir hız kazan-
dırdı. 3-5 yıl gibi kısa bir sürede bile yöntemlerin 
geliştirildiği ve verimin artırıldığı izlendi. Ancak yine 

de en büyük problem elde edilen hücre prog-
ramlama veriminin düşüklüğü ve hücre hatlarının 
standart hâle getirilememiş olması. Rockefeller 
Üniversitesi’nden Dr. 
Marc Tessier-Lavin-
ge erken başlayan 
Alzheimer ve fron-
totemporal demans 
gelişen hastalardan 
aldıkları hücrelerden 
geliştirdikleri uPK 
hücreleriyle normal 
kişilerden aldıkları 
arasında çok büyük 
fark olduğunu; bunun 
muhtemelen hastalı-
ğın tabanında yatan 
bazı genetik bozuk-
luklardan kaynaklan-
dığını, dolayısıyla bu 
hastalardan aldıkları 
hücreler üzerinde 
bazı genetik düzelt-
meler yaptıklarını 
ifade etmekte. Son 
yıllarda çok popüler 
olan CRISPR-Cas9 
gen kurgulama 
teknolojisiyle has-
talardan elde edilen 
genlerdeki mutasyon-
ların uPK hücrelerine 
aktarıldığını, böylece 
normal hücrelerle 
kıyaslandığı belirten 
Dr. Tessier-Lavinge’ye 
bir destek de Dr. 
Janisch’ten gelmekte, 
“uPK hücrelerinde 
istediğimiz her türlü 
gen manüplasyonunu 
gerçekleştirebiliyo-
ruz” demekte. Geç-
tiğimiz Nisan ayında 
yayınlanan bir çalış-
mada Dr. Tessie-La-
vinge’nin ekibinden 
Dr. Dominik Paquet 
ve Dr. Dylan Kwart 
uPK hücrelerinde CRISPR-Cas9 teknolojisiyle nokta 
mutasyonlar kurgulamışlar ve böylece Alzheimer 
hastalığındaki mutasyonları taşıyan hücreler 

üzerinde çeşitli tanı testlerinin yapılabileceği bir 
hücre kaynağı geliştirmişler [Nature 533, 125-129, 
2016]. Ancak uPK hücreleri vücudun en erken 

döneminde ortaya 
çıkan embriyonik 
kök hücrelere 
benzedikleri için 
ileri yaşta ortaya 
çıkan Alzheimer 
gibi hastalıkları bu 
genç hücrelerde 
çalışmak her za-
man pek mümkün 
olamıyor. O ne-
denle şimdilerde 
araştırmacılar bu 
hücreler üzerinde 
“stres” oluşturarak 
veya “yaşlanma 
proteinleri” 
enjekte ederek 
prematür demans 
geliştirmeye 
çalışmaktalar. 

uPK hücrelerinin 
gelişim mekaniz-
malarını anlama 
açısından da 
faydaları ortaya 
çıkmaya başladı. 
Örneğin dünyanın 
belli bölgelerinde 
epidemi yapan 
Zika virüsünün 
hamilelerde nasıl 
etkili olduğu ve 
fetüste hangi 
mekanizmayla 
mikrosefali ortaya 
çıkardığı sordu-
landı. Dr. Ming ve 
ark. uPK hücrele-
rini kullanarak üç 
boyutlu organoid-
ler üzerinde Zika 
virüsünün nöron 
oluşturacak nöral 
kök hücrelerin 

ölümüne ve böylece beynin korteksindeki tabaka-
ların incelmesine neden olduğunu buldular [Cell 
165, 1238-1254, 2016]. Başka grup araştırmacılar 

uPK hücrelerini kullanarak mini-bağırsak ve mini- 
karaciğer ve bunlarla ilgili birçok hastalık modeli 
oluşturdular. 

uPK hücreleri ilaç geliştirmede de çok etkin rol aldı. 
Hastalardan elde edilen hücre kolonileri üzerinde 
çok sayıda ilacın toksisite ve etkinlik analizleri 
yapılmakta. Örneğin, bu amaçla 2012 yılında sinir 
hücresi gelişimi bozukluğu olan hastalardan elde 
edilen uPK hücreleri üzerinde 7000 farklı küçük 
molekülün etkisi denendi [Nature Biotechnol 30, 
1244-1248, 2012]. 

On yılda kaydedilen bu gelişmelere karşın yeniden 
programlanın tam olarak nasıl geliştiğini bilmiyo-
ruz. Önümüzdeki dönem farklı kaynaklardan ve 
hastalıklardan elde edilecek olan uPK hücreleri 
üzerinde genom ve gen ifade analizlerinin yapılma-
sıyla geçecek gibi gözükmekte. Bu amaca yönelik 
olarak merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde 
olan Avrupa Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre 
Bankası Mart ayında standart hâe getirdikleri uPK 
hücre kolonilerini duyurdu. Benzer biçimde Yama-
naka da Japonya’da bir bankanın oluşturulduğunu 
duyurmakta. Bundan sonra olacak gelişmelerin 
bilimsel alandan çok uygulama alanında olacağını 
belirten Yamanaka, doktorların ve araştırmacıların 
ısrarcı ve sabırlı olmalarını salık vermekte.

uPK hücrelerinin önemini vurgulamak ve geçtiğimiz 
on yıldaki gelişmeleri değerlendirmek için Uluslara-
rası Kök Hücre Araştırmaları Derneği [International
Society for Stem Cell Research (ISSCR)] ile Kyoto Üni-
versitesi uPK Hücresi Araştormaları ve Uygulamları 
Merkezi [Center for iPS Cell Research and Application 
(CiRA)] ortaklığında geçtiğimiz aylarda yapılan 
“Pluripotency: From Basic Science to Therapeutic 
Applications” isimli sempozyumun sonuç raporun-
da pluripotensi düzeylerinin daha iyi anlaşılması 
için çok daha fazla çalışmanın gerekli olduğu, 
doğrudan farklılaştırmada (transdifferansiyasyon) 
hedeflenen hücreye ulaşmada aşılması gereken 
engeller olduğu yer aldı. Bu alanda özellikle son 10 
yılda büyük gelişmeler kaydedilmiş olmasına karşın 
kültür koşulları arasındaki farkların giderilmesi, 
düşük etkinlik düzeyi ve immatür hücrelerin sayıca 
çok fazla olması gibi teknik nedenlerin pluripotent 
hücre temelli tedavilerin önünde engel olduğu 
sonucuna varıldı.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27120160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27120160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27118425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27118425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23159879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23159879
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Yönetsel Düzenlemeler (Mevzuat) Füsun Öner Soytaş

Üçlü Sarmal
Üniversite - Endüstri 
- Devlet
Türkiye’de geleceğe dönük kısa, orta ve uzun vadeli 
planlama yapılması gerek kişisel hayatımızda, gerek 
çalıştığımız şirketlerde, gerekse makro düzeyde 
ülke politikalarında az rastladığımız bir durumdur. 
“Yarın ola hayrola”, “Ülkenin haline bak, bugün 
varız, yarın yokuz”, “Kaderimizde varsa olur” gibi 
günlük yaşamımızda duyduğumuz veya kullan-
dığımız sözler Türk insanının yaklaşımını az çok 
belli etmektedir. Günü kurtarma 
peşindeyiz… Biz rüzgârın estiği 
yöne doğru savrulurken diğer 
ülkeler sağlam adımlarla kendi-
lerini geliştirme yönünde çok yol 
kat ediyor. 

İnsanlar veya kurumlar eleşti-
rildiğinde rahatsız olup gayri 
ihtiyari savunma haline geçerler. 
Bu nedenle kendimden örnek 
vereceğim. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde 1994 yılında 
yeni açılan ‘multidisipliner’ 
Biyoteknoloji Yüksek Lisans 
programının ilk öğrencilerinden 
oldum. Programa girdikten kısa 
süre sonra ODTÜ’nün yabancı bazı 
üniversiteler ile imzalamış olduğu 
değişim programı sayesinde Texas 
eyaletine gittim ve yüksek lisan-
sımı Mikrobiyoloji konusunda tamamladım. Yüksek 
lisans sırasında ve akabinde tıp fakültesinde labora-
tuvarda çalıştıktan sonra teknik bilgilerimi yönetsel 
bilgi ve beceriler ile zenginleştirmeye karar verdim. 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği odaklı MBA derecesi 
aldım. Teknik Bilgi – Deneyim – Yönetim Bilgisi 
olmak üzere sacayağını oluşturmuştum. 2001 
yılında kriz sırasında Türkiye’ye döndüğümde 
Biyoteknoloji de Sağlık Yönetimi de hala çok yeni 
konulardı. Eğitimini almıştım ama sektör geriden 
geliyordu. Maalesef ülkemizde spesifik bir alanda 
kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak ve hep o 

alanda çalışmak pek mümkün olmuyor. 2007 yılında 
“Kordon Kanı Bankası ve Kök Hücre Üretim Mer-
kezi” ile ilgili önüme bir fırsat çıktığında “Gelecek 
Burada” diye düşünerek hemen değerlendirdim. 
Neredeyse 10 yıl olacak, hala sektörde gelişmeler 
çok yavaş ilerliyor.

Genelde girişimcilerin gelişmiş ülkelerdeki örnekleri 
Türkiye’ye getirmek istemesi ile yeni konularda 
sektör oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda sektör 
düzenlemesi ihtiyacı hasıl olduğunda endüstri 
talebi ile veya devlet gerek gördüğünden mevzuat 
çıkarılmaktadır. Yapılan çalışmalar ve getirilen 

düzenlemeler uzmanların 
görüşü alınarak objektif oluş-
turulmak istense de sonuçlar 
taraflı neticelenebilmektedir. 
Kordon Kanı Bankacılığı da 
buna örnek teşkil edebilir. 2003 
yılında özel teşebbüs ile Kordon 
Kanı Bankaları kurulmuştur. 
Başlangıçta mevzuat olmadığı 
için ilk birkaç yılda yaşananlar ve 
edinilen tecrübeler ile 05.07.2005 
tarihinde yayınlanan “Kordon 
Kanı Bankacılığı Yönetmeliği” 
sektörü düzenlerken gelişmesini 
kısmen frenlemiştir. Ülkemiz 
şartlarında gerçekleştirilmesi zor 
olan hükümler ile sınırlamalar 
getirilmiştir. Piyasa açısından 
bakıldığında da engelleyici 
koşullar ile farklı oyuncuların gir-
mesi zorlaştırılmıştır. Yönetmelik 
yayınlanmasından bu yana on yıl 

geçmesine rağmen dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak güncellemeye gidilmemiştir. Örneğin günü-
müzde Avrupa Parlamentosunun aldığı karar ile ve 
Amerika’da eyalet kanunları ile bebek sahibi olacak 
ailelere doktorun Kordon Kanı Bankacılığı (bağış ve-
ya özel aile bankacılığı) konusunda bilgi almalarını 
söylemesi ve kararı aileye bırakması gerekmektedir. 
Dünyada gerek halka açık bağış bankalarında gerek 
özel aile bankalarında depolanmakta olan kordon 
kanlarını değerlendirmek amacıyla bu dokudaki 
kök hücrelerin çoğaltılma metotları, birkaç doku-

nun birleştirilerek tedavide kullanımı, dokunun 
sahibi olan çocuğa faydasının artırılması için farklı 
hastalıkların tedavisi (serebral palsi, otizm, diyabet 
gibi) üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

Keza yine aynı şekilde, ülkemizde Kök Hücre Üre-
timi yapmak amacıyla kurulmuş özel bir şirketin 
yetkililerinin devlet kurumlarındaki ilgili birim-
lerden talebi neticesinde yapılan uzun çalışmalar 
27.10.2010 tarihinde “İnsan Doku ve Hücreleri 
ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği 
Hakkında Yönetmelik”in yayınlanmasını sağlamıştır. 
Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin “İnsan Doku 
ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu 
Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve 
Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında 
Tebliğ” ise görev kurum içerisinde başka birime 
aktarıldığından haliyle uzun sürmüş ve 04.04.2014 
tarihinde çıkarılmıştır. Bu alanda çalışmakta olanlar 
sektörün büyümesini bir kenara bırakın yürütülme-
si için büyük çaba sarf etmektedirler. Artık sadece 
bu işe gönül vermiş kişiler gayret göstermekte ve 
enerjisini aktarmaktadır. 

Kök Hücre Üretiminin ve Tedavilerinin gelişmesi için 
tüm paydaşların Üniversite – Endüstri – Devlet 
düzenli aralıklar ile bir araya gelmesi ve konuları 
masaya yatırması lazım. Masaya otururken herkesin 
amacı ülkemizde bu alanın önünü açarak başarılı 
işler yapılmasını sağlamak olmalıdır. Tarafların 
“ben merkezli” kendi çıkarlarına yönelik görüş 
bildirmeye devam etmesi Türkiye’ye yarardan çok 
zarar getirmektedir. Halkımızın kullandığı başka bir 
deyim daha var yeri gelmişken söyleyeyim “atı alan 
Üsküdar’ı geçti”. İçeride birbirimizi yerken dışarıda 
herkes yol alıyor. İmkanlar devlet tarafından sağlan-
dığı zaman üniversitedeki başarılı projeler hayata 
geçip endüstride yer buluyor ve bu konuda eğitim 
almış gençlere istihdam alanı yaratılıyor. Ne yazık ki 
özel sektörde büyük yatırımcılar üst mercileri teşvik 
etmediği sürece bu konular devlet politikalarında 
ön sıralarda yer alamamaktadır. 

Şahsen eğitim dönemimde sacayağını oluşturdum 
diyerek sevindiğim halde kök hücre alanında 
Üniversite – Endüstri – Devlet üçlü sarmalının 
işbirliği içerisinde çalışarak geliştiğini görebilecek 
miyim acaba?

Kongreler, Sempozyumlar Füsun Öner Soytaş

14. Uluslararası Kordon 
Kanı Sempozyumu
(9-11 Haziran 2016)
FamiCord Group –Yaşam Bankası olarak 9-11 
Haziran’da Amerika’nın Kaliforniya Eyaleti San 
Francisco şehrinde düzenlenen 14. Uluslararası 
Kordon Kanı Sempozyumuna katıldık. AABB (Ad-
vancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwi-
de) ve CBA (Cord Blood Association) derneklerinin 
işbirliğinde organize edilen sempozyum StemCyte, 
China Cord Blood Corporation, Be-The-Match 
(National Marrow Donor Program), CBR (Cord Blood 

Registry) ve Miller sponsorluğunda kordon kanı 
bankacılığı, kök hücre transplantasyonu ve rejene-
ratif tıp alanında uzman klinisyenler, araştırmacılar, 
firma yöneticileri ve profesyonellerinin katılımıyla 
multidisipliner bir ortamda gerçekleşti. 

Konu başlıkları şunlardı;
• Halka açık bağış bankalarının karşı karşıya 

kaldığı zorluklar 
• Umbilikal kordon kanı nakillerinde uygun 

kordon kanı seçim kriterleri
• Allojenik umbilikal kordon kanı nakillerinin 

sonuçları
• Hematolojik maligniteler için umbilikal kordon 

kanı nakillerindeki optimum uygulamalar

üniversite

devlet

endüstri
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KONGRE, SEMPOZYUM ve KURSLAR
Gordon Research Conference Tissue Niches & 
Resident Stem Cells in Adult Epithelia
7-12 Ağustos 2016, Hong Kong-Çin

Stem Cells & Regenerative Medicine Satellite 
Meeting
28-29 Ağustos 2016, Nelson-Yeni Zelanda

12th International Congress on Stem Cell 
Biology and Technology & 17th International 
Congress on Reproductive Biomedicine
31 Ağustos-2 Eylül 2016, Tahran-İran

4th Annual Conference of the German Stem Cell 
Network (GSCN)
12-14 Eylül 2016, Hanover-Almanya

3rd Annual Meeting of the Belgian Society for 
Stem Cell Research
16 Eylül 2016, Hasselt-Belçika

From Stem Cells to Human Development
25-28 Eylül 2016, Southbridge MA-A.B.D.

Cell Symposium: 10 years of iPSCs Cell
25–27 Eylül 2016, Berkeley-A.B.D.

Changing the Face of Modern Medicine: Stem 
Cells & Gene Therapy
18-21 Ekim 2016, Floransa-İtalya

DNA Damage and Stem Cells in Escape from 
Tumor Latency Mechanism
20-22 Ekim 2016, Manisa

Sizlerden Gelen...
Ben Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda 
kök hücre kulübü kurma aşamasındayız. Kendimize ait bir odamız 
var. Duvarlarını görsel materyaller (poster, afiş, resim vb.) ile süsle-
mek istiyoruz. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Abdullah Aktaş

Serabral Palsi hastası bir yeğenim var, bu hastalığın kök hücre nakli 
ile bir tedavisi var mı? Bu çocuğun kordon kanı maalesef saklanmadı, 

kırmızı kemik iliğinden yada yağ dokusundan elde edilen kök hücre 
nakilleri bunda yarar sağlar mı? Türkiye’de serabral palsi hastaları 
için kök hücre nakli yapan bir merkez var mı? Bu konuda bir bilginiz 
varsa cevap olarak gönderebilirseniz çok sevinirim.  Çalışmalarınız-
dan dolayı şimdiden teşekkür ederim. Bahadır Tunçcan

AYIN FOTOĞRAFI

• Umbilikal kordon kanı üniteleri için etkinlik 
analizleri 

• Hücre tedavilerinde standartlar ve 
düzenlemeler

• Umbilikal kordon kanı çoğaltma teknolojileri
• Halka açık bağış ve aile kordon kanı bankacılı-

ğındaki yaklaşımların optimizasyonu
• Perinatal kök hücreler ve kordon dokusu kay-

naklı hücrelerin klinikteki potansiyel kullanımı
• Kordon dokusu izolasyonu ve 

kriyoprezervasyonu
• Umbilikal kordon kanının rejeneratif tıptaki 

uygulamaları: preklinik ve mevcut klinik çalışma-
ların sonuçları

• Kordon kanı toplanmasında en iyi uygulamalar

Kordon Kanı konusu ülkemizde belki sadece bir 
bilimsel kongrede tek oturum olarak ele alındığın-
dan üç günlük sempozyumun kapsadığı konulara 
baktığımızda ne kadar geriden geldiğimizi fark 
edebiliyoruz. Halbuki uluslararası bu sempozyumda 
tüm paydaşlar –dernek, vakıf, özel kuruluş, üniver-
site, devlet – gelişmeleri ve yapılması gerekenleri 
aynı platformda sundu ve tartıştı.

Kordon Kanı, Amerika’da FDA tarafından ruhsat-
landırılmış ilk kök hücre ürünüdür. Ruhsatlandırma 
halka açık bağış bankaları için zorunludur ve depo-
lanmaya uygun kordon kanı standartlarını oldukça 
zorlaştırmıştır. Ancak yine de bankalar arasında 
kalite farkı bulunmaktadır, bu nedenle halka açık 
bağış bankaları tedavide kullanım için uygun olan 
kordon kanını transplantasyon merkezine, özel 
sektör gibi, farklı fiyatlarda tedarik etmektedir. 
Bunun yanı sıra, halka açık bağış bankaları maliyet-
leri karşılayabilmek için yavaş yavaş hibrid banka 
formatına geçmektedir, yani hem bağış almakta 
hem de aile bankacılığı hizmeti sunmaktadır. 
Saklanan kordon kanı üniteleri transplantasyonda 
kök hücre kaynağı olarak kullanılacağı zaman 
Toplam Çekirdekli Hücre (TNC) sayısı başarılı bir 
nakil için önem teşkil etmektedir. Ortalama bir 
kordon kanı ünitesi 40-50kg bir kişinin nakli için 
yeterli olacak hematopoetik kök hücre ve proge-
nitör hücre (HSPC) ihtiva ettiğinden bu sınırlamayı 
bertaraf etmek üzere çeşitli yöntemler üzerinde 
araştırmalar yürütülmektedir. Kordon kanı çoğalt-
ma tekniklerinin anlatıldığı oturumda nikotinamid 
ile ex-vivo çoğaltılmış kordon kanı ve Nicord ürünü 
beraber nakledildiğinde engraftmanın hızlandığı ve 
daha uzun vadeli şekilde kalıcı olduğunu gösteren 
Faz I-II klinik çalışmaları ile Faz III klinik çalışma planı 

aktarıldı. Bu çalışmalar kordon kanı bankalarında 
depolanan daha küçük ünitelerin kullanımı için 
çözüm olacaktır. 

Kordon kanından sonra 2008 yılından beri dünyada 
depolanmaya başlayan başka bir perinatal hücreyse 
kordon dokusundan elde edilen mezenkimal kök 
hücrelerdir. Sempozyumda 2014 yılına gelindiğinde 
kordon dokusu mezenkimal kök hücrelerinin kulla-
nıldığı 50’den fazla klinik çalışma yürütüldüğü ifade 
edildi. Kullanım alanları hematopoetik kök hücre 
nakli sonrası görülen GvHD reaksiyonunun yanı 
sıra hipoksik-iskemik hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, 
bacak iskemisi, gibi değişkendir. Tabii, bir başka 
uygulamada kordon kanı nakil başarısını artırmak 
üzere kordon dokusu mezenkimal kök hücreleriyle 
birlikte verilmesidir.

Sempozyumdaki bir başka önemli oturum ise 
Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi olan Dr. Joanne Kurtzberg’in 
başkanlığındaki “Umbilikal Kordon Kanının Klinikte 
Rejeneratif Tıp Uygulamaları” idi. Kendisi dünyada 
ilk kordon kanı nakli (kardeşinden allojenik) yapılan 
fankoni anemisi hastası Matthew Farrow’un 
doktorudur. Otolog kordon kanı naklinin sınırlarını 
aşmak adına serebral palsi ve otizm gibi pediatrik 
nörolojik hastalıklarda rejeneratif amaçlı klinik 
çalışmaları devam etmektedir. 

Anne ve baba adaylarına doğumdan önce kordon 
kanı alınmasına ilişkin eşit objektif bilgi verilmesi 
amacıyla kurulmuş olan Parent’s Guide to Cord Blood 
Foundation’ın aile broşürünü Türkçeye çevirerek 
destek veren FamiCord Group-Yaşam Bankası 
vakfın kurucusu Dr. Frances Verter ile de yüz yüze 
tanışma fırsatı bulmuştur.

Amerika’da Temmuz ayı Kordon Kanı Farkındalık 
Ayı olarak kabul edilmiştir ve tüm paydaşlar halkı 
bu konuda bilinçlendirmek üzere çeşitli aktiviteler 
yapmaktadır. 
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