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Yeni Yılda Yeni Umutlar...
Yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı içinde geçmesi
dileklerimizle KHB’nin 23. sayısıyla hepinize tekrar
merhaba.
Her zaman olduğu gibi KHB’nin bu sayısında da
son gelişmelere, haberlere yer verdik. Önce Uzm.
Dr. Ferda Topal Çelikkan Avustura Bilim Akademisinden Dr. Tachibana-Konwalski ve ekibi tarafından
yayınlanan erken embriyo gelişiminde kromatinin
nasıl geliştiğine ilişkin bir haber derledi. Ardından
Prof.Dr. Çiler Çelik Özenci daha önceki yıllarda
olduğu gibi KHB okurları için 2017 Nobel Fizyoloji/
Tıp Nobel Ödülüne konu olan sirkadiyen ritm
konusunu ele aldı. Bio. Merve Sucu bu yılki Till &
McCulloch Ödülü ödülünü alan Dr. Harold Atkins'in
üzerinde çalıştığı multipl skleroz gibi birkaç nörodejeneratif hastalık için bir tedavi stratejisi olarak,
bağışıklık sistemini durdurmak için kök hücreleri
kullandıkları bir dizi klinik araştırmayı KHb için

Haber-Yorum
Yaşamın İlk Anlarına İlişkin Gizem Aydınlanıyor!
Şimdiye kadar büyük ölçüde gizemli olan implantasyon sonrası embriyon geliştirme çabaları
insan embriyonlarının kültüre edilmesiyle ilgili etik
tartışmayı yeniden canlandırdı. Cambridge Üniversitesi'nden Magdalena Zernicka-Goetz implantasyonun ötesinde embriyonları geliştirmeyi daha
önce başaramadıkları için embriyonda ikinci hafta
ve sonrasında olanların gelişmenin kara kutusu
olduğunu belirtiyor. Sadece son birkaç yıl içindeki
deneysel sonuçlar zigot genomunun, ovositin
barındırdığı maternal faktörlerden embriyonun
kendi genlerine gelişim kontrolünü aktarması için
nasıl yeniden düzenlendiğini ve yeniden programlandığını ortaya koymaya başladı. MIT’ten biyofizik
uzmanı Leonid Mirny bu ilerlemenin tamamen
tek hücreli tekniklerle ortaya konulduğunu ifade

Haber-Yorum
“Bu Yıldızlı Gökler
Ne Zaman Başladı
Dönmeye?”
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özetledi. Prof. Kursad Turksen 2012'de başlayan
Akdeniz Kök Hücre toplantıları serisini tanıtan ve
tüm ilgilenenleri bu toplantılara katılmaya davet
eden bir yazıyı KHB okurları için yazdı. Yrd.Doç.Dr.
Açelya Aktuna Yılmazer Uluslararası Kök Hücre
Araştırmaları Derneğinin geçtiğimiz ay kendi web
sitesinden kanıtlanmamış tedavilere ilişkin yaptığı
kısa açıklamayı kendi yorumlarıyla KHB okurları için
özetledi. Daha sonra Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Kök Hücre Öğrenci Araştırma Topluluğundan (OMFACELL) Derviş Yılmaz, Ayşegül Mendi
ve Furkan Onural “Laboratuvardan Diş Ünitine
Mezenkimal Kök Hücreler” isimli 1. Sempozyumlarını gerçekleştirdiklerine ilişkin haberle yer aldılar. Bu
ve benzeri kongre izlenimlerini konu alan yazıları
okurlarımızdan beklediğimizi duyurmak isteriz.

Bizler yaşadığımız zamanın parçalarıyız. Sadece
zaman değil, yaşadığımız çevre, etkileştiğimiz nişler
bizi biz yapıyor. Bedenimizin işleyişi dünyayla bir
bütün ve çevresel sinyallerle bedensel mekanizmalar çakıştığı/çatıştığı zamanlardaysa kaos oluyor.
Kök Hücre Bülteni’nin 10. sayısında (Kasım-Aralık
2015) yazdığım yazı üzerinden tam iki yıl geçmiş.
Yazının başlığı şöyleydi: “Prof. Dr. Aziz Sancar Neye
Işık Tuttu?” O sayıda Aziz Hoca’nın 2015 Nobel Kimya ödülünü, DNA’nın hücreler tarafından nasıl
yenilendiği ve genetik bilginin nasıl korunduğu
konusundaki çalışmalarıyla aldığından söz
ederken sirkadiyen ritim ve onu düzenleyen
mekanizmalarla ilgili çalışmalarının DNA onarım
mekanizmalarındaki keşiflerine önemli katkıları
olduğundan da söz etmiştim. Yazı şöyle sonlanıyordu “Prof. Dr. Aziz Sancar 2015 yılında Nobel Kimya
Ödülünü aldığında, aslında dünyanın karanlık
diyebileceğimiz geçmişinden gelerek yaşamımızı
var eden bir sürecin önemli bir basamağını aydınlatıyor ve yaşamın en temel dayanağı olan DNA
onarımında sirkadiyen düzenlenmenin önemini
vurgulayarak, bizlere eksik parçaları araştırmak
için bir ışık tutuyor…” Bizler Aziz Hoca’nın ışık
tuttuğu yöne bakmak istedik ve araştırma ekibimle
üreme biyolojisiyle ilgili mekanizmalarda sirkadiyen
ritmin rollerini araştırmaya başladık, heyecanla da
sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın çıktıları, gelecekte, bir başka Kök Hücre Bülteni sayısının yazı konusu
olur umarım.

Her sayıda olduğu gibi Kongre, Sempozyum ve
Kurs duyuruları ve Ayın Fotoğrafı yer veriyoruz.
24. sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın...
Ferda Topal Çelikkan

ediyor. Dr. Tachibana-Konwalski ve ekibi [Nature
544:110-114, 2017] fare embriyonlarında kromatin
yapısının ovositten tek hücreye nasıl değiştiğine
ilişkin ilk derin araştırmayı yayınladı. Hi-C (genom
boyutunda yüksek çözünürlüklü kromozom yapısını fotoğraflama) olarak bilinen bir yöntemi daha da
geliştirerek tek bir hücrenin çekirdeğinde uyguladılar. DNA’nın dizilendiği ve üç boyutlu yapısının
çıkarıldığı geleneksel Hi-C tekniğinde binlerce
hücre kullanılması gerekirken DNA kaybını en aza
indirmeyi başararak tek hücreden bilgi almayı
sağlayabildiler. Bu görüntülemelerin yanında
embriyoda topolojik olarak birbiriyle ilişkili alanların
ortaya konması, transpozon aktivasyonları, DNA
metilasyon analizleri gibi tekniklerle epigenetik olarak yeniden programlama konusundaki bilgilerimiz
benzeri görülmemiş bir hızla ilerliyor. Bu inanılmaz
dinamik alanda önümüzdeki yıllarda yaşam mucizesine yeni bakış açılarının yayınlandığı göreceğiz.

Takvimde adeta yıl geçisini aralayan ayın son günlerinde, Kök Hücre Bülteni yeni sayısında yazmak
üzere klavye başındayım. Bilim dünyasında yıl sonu,
o yılın Nobel Ödüllerinin bir süre önce açıklanmış
olması demek. Karolinska Enstitüsü Fizyoloji/Tıp
Nobel Ödülünü sirkadiyen ritmi kontrol eden
moleküler mekanizmaların keşfi ile bu yıl Jeffrey
C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young’ın
aldığını duyuruyor. Araştırmacıların keşifleri, bitkilerin, hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini
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Çiler Çelik Özenci

dünyanın dönüşüne nasıl uyarladığının moleküler
mekanizmasını açıklıyor. Keşfin çıkış noktasında
önce bitkiler ve söz edilmesi gereken önemli bir
gözlem var. İlk olarak 18. Yüzyılda astronom Jean
Jacques d’Ortous de Mairan mimoza çiçeğinin yapraklarının gün ışığında açtığını ve hava kararınca kapandıklarını fark ediyor ve çiçekleri sürekli karanlığa
koyarsa ne olacağını merak ediyor. Çiçeğin yaprakları gün ışından bağımsız olarak, sürekli karanlıkta
oldukları halde, ritmik olarak açılıp kapanmayı
sürdürüyor ve böylece bitkilerde biyolojik bir iç saat
fikri ilk kez ortaya çıkmış oluyor. Bitkilere benzer
şekilde, biyolojik bir moleküler saatin hayvanların
ve insanların fizyolojisini de gün içindeki değişimlere hazırladığı anlaşıldı. Dünyanın kendi etrafında
dönüşüyle ortaya çıkan faz farklılıklarına düzenli
olarak uyabilen bu kavrama 24 saatlik döngü anlamına gelen sirkadiyen ritim adı verildi (Latince;
circa “yaklaşık”, dies “gün). Gezegenin gece/gündüz
döngüsüne adapte olmuş bu biyolojik iç saatin
hücrelerde nasıl çalıştığı, bu yılın Nobel Tıp ödülünü
alan araştırmacıların meyve sinekleriyle yaptıkları
çalışmalarında Period isimli bir geni 1984 yılında
keşfedene kadar açıklanamamıştı [Zehring ve ark.
Cell 39: 369-76, 1984; Bargiello ve ark. Nature 312:
752-754, 1984] Period geni, PER proteinini kodlar.
PER proteini hücre sitoplazmasında gece boyunca
birikir, gün içinde ise hücrede parçalanır ve böylece
24 saatlik gece/gündüz döngüsünde, sirkadiyen
ritimle, eş zamanlı şekilde dalgalanır.
Bu dalgalanmanın nasıl oluştuğu ve nasıl sürdürüldüğünün keşfiyse bir diğer basamaktı. Araştırmacıların üretilen PER proteininin gece boyunca
hücrede birikmesinin kendisini kodlayan geni
baskıladığını, böylece ritmik bir negatif geribildirim
döngüsünün sirkadiyen kavramına uygun biçimde
çalıştığını öne sürmeleriyle süreç devam etti.
Önerilen model doğruydu ancak bulmacada bazı
eksik parçalar vardı. Çünkü sitoplazmada üretilen
PER proteinin kendisini üreten ve hedef gen olan
Period’u susturabilmesi için hücrenin çekirdeğine
taşınması gerekliydi; ancak bunun nasıl gerçekleştiği bilinmemekteydi. Yaklaşık on yıl sonra, 1994
yılında, bu bilmeceyi çözen Dr. Micheal Young
oldu ve Dr. Young biyolojik saatte görev alan timeless isimli bir geni keşfederek, bu genin kodladığı
TIM proteininin PER proteinine bağlanarak onu
çekirdeğe taşıdığını ve Period genini baskıladığını
gösterdi [Vosshall ve ark. Science 263, 1606–1609,
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Kök Hücre E-Bülteni
Yüksek uyanıklık

En iyi koordinasyon
En süratli tepki zamanı

Kan basıncında
hızlı artış

Vücut sıcaklığının
en yüksek düzeyi

Kortizol salınımı

Kan basıncının
en yüksek düzeyi
Vücut sıcaklığının
en düşük düzeyi
Melatonin salgısı
Derin uyku

1994]. 1998 yılında doubletime isimli başka bir genin keşfiyle bu genin ürettiği protein olan DBT’nin,
PER proteininin hücre sitoplazmasında birikmesini
geciktirdiği ortaya kondu ve böylece 24 saatlik
döngüye uygun biçimde çalışan biyolojik iç saatin
moleküler mekanizması aydınlatılmış oldu [Price ve
ark. Cell 94, 83–95, 1998].

tışmasının kanser dahil pek çok metabolik, nörodejenaratif ve inflamatuvar hastalığın ortaya çıkışıyla
ilişkili olduğu bilinmekte. Biyolojik saati düzenleyen
mekanizmalar ve ritim düzensizliklerinde meydana
gelen olumsuz süreçlerin aydınlatılması, daha uzun
yıllar bilim dünyası için önemli bir araştırma konusu
olacaktır.

Nobel’e layık görülmesindeki neden insan
sağlığını düzenleyen evrimsel bir mekanizmanın
aydınlatılması olan bu önemli keşfin ardından,
sirkadiyen saatin farklı elemanlarının varlığı pek
çok çalışmayla ortaya kondu ve günümüzde bu
karmaşık biyolojik iç saatin organ ve sistemlerde
nasıl çalıştığı kronobiyoloji araştırmalarının temel
konusu oldu. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşüne
yaşamın uyarlanmasını açıklayan bu keşfe ilişkin
tüm çalışmalar meyve sineklerinde yapılmış olsa da,
günümüzde biliyoruz ki biyolojik saat; insan dahil,
tek hücreli bakteriler ve protozoonlardan başlayarak çok hücreli organizmalara kadar benzer şekilde
çalışan evrimsel olarak korunmuş bir mekanizma.
Bu bağlamda; biyolojik moleküler saat; 24 saatlik bir
günün dramatik farklılıklarla betimlenen evrelerine
fizyolojimizi uyarlarken; davranış, hormon düzeyleri, uyku, vücut ısısı ve metabolizma gibi kritik günlük işlevlerimizi düzenliyor. Dış çevre ve biyolojik iç
saat arasında bir uyumsuzluk olduğunda, örneğin
dünyanın farklı zaman dilimlerine seyahat edip “jet
lag” (uzun bir uçak yolculuğundan sonra zaman
farkından doğan uyku düzensizliği) olduğumuzda
iyilik durumumuz bozuluyor. Diğer yandan, pek çok
organ ve sistem üzerinde bu genlerin işlevi olup
olmadığını araştıran çalışmaların sonuçlarına göre;
yaşam şeklimizin biyolojik iç ritmimizle kronik ça-

Moleküler elemanlarıyla çalışan biyolojik bir saat
tüm canlıların yaşamını çevresine uyarlamaya
yardımcı oluyor ve en azından bu saatle bile
birbirimize bağlıyız. Dünyanın uzay boşluğunda
kendi etrafındaki dönüşüne uygun olarak gelişen
yaşamın, tüm biçimleriyle birbirine bağlı bir bütün
olduğunu yıllar önce Ömer Hayyam anlatmaya
çalıştı belki de. Ben de bugün usta sanatçı Mehmet
Güreli’nin sesinden o şiirin şarkısını dinlerken
düşünüyorum;
“Bu yıldızlı göklerin ne zaman dönmeye
başladığını kimse bilmiyorsa da, bulut geçince
gözyaşları çimende kalıyor,
seher yeli esince gülün eteğini yırtıyor ve güle
baktıkça bülbülün yüreği çırpınıyor”.
Biyolojik olduğu kadar, ritmik ve duygusal bir bütün
bu. Güzellikleriyle coşkulu, kayıplarına tasalanmadan sabırla dönüşerek adapte oluşuna mevsim
geçişlerinde tanık olduğumuz doğa; insanları da çiçeğe, ağaca gece/gündüz döngüsünde evrimleşmiş
bir biyolojik saatle bağlamış… Bu yılın Nobel Tıp
Ödülü de bu saatin işleyişini sağlayan moleküllerin
keşfine veriliyor ve böylece “evrensel” süreçlere ve
insanlığa katkı bağlamında verilen ödül tam karşılığını buluyor.
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Merve Sucu
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp
evresine girmekte; burada vücut, oluşan
Asi Bağışıklık Sisteminin jeneratif
hasarı giderememekte.
Uslandırılması!
Dr. Atkins ve Freedman'nın girişiminde hücre

MS Hastalarının Kaderini Değiştiren Riskli
Kök Hücre Nakli Çalışmaları
Dr. Harold Atkins, bu yıl Till & McCulloch Ödülü
ile onurlandırıldı. Dr. Harold Atkins ve Dr. Mark
Freedman, multipl skleroz (MS) ve yaygın bilinen
ismiyle “katı kişi sendromu” gibi birkaç başka
nörodejeneratif hastalık için bir tedavi stratejisi
olarak, bağışıklık sistemini
durdurmak için kök hücreleri
kullandıkları bir dizi klinik
araştırmaya öncülük etti.Bu
çalışma girişimsel bir klinik
araştırmaydı. Araştırmacılar
kemoterapi yoluyla otoimmün
aktif hücreleri (hastanın vücuduna saldıran immün hücreler)
tamamen yok edebileceklerini
ve saflaştırılmış hematopoietik
kök hücrelerin yardımıyla tamamen sıfırlanabileceği hipotezi üzerinden giderek
bağışıklık sisteminin birey tarafından yeniden
“tolere edilebilir” hale gelebileceğini gösterdiler.
Nakil sonrası reddi önlemek için hastanın kendi
kök hücreleri kullanılacaktı. Bu çalışma için önce
hastanın kendi kemik iliği toplandı ve donduruldu.
Daha sonra hastanın bağışıklık sistemini ortadan
kaldırmak amacıyla, hastaya kemoterapi uygulanmaya başlandı. Bilindiği üzere HKH'ler kemik iliğinin
% 3-5'ini oluşturur ve bu hücresel karışım içinden
HKH seçilerek son seans kemoterapiden 48 saat
sonra hastaya nakledilir. Hastalar
daha sonra yan etkiler ve bağışıklık
kazandırma süreci boyunca bakıma
alındı ve MS durumu değerlendirilmek üzere izlendi.
MS'in farklı aşamaları bulunmakta.
Nükseden tekrarlama evresinde, bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemi
(MSS) üzerine saldırısı hasarın temel
nedenini oluşturmakta. Ancak
MSS, iyileşme aşamasında harekete
geçen onarım mekanizmalarına
sahip ve hasarı onarmaya çalışmakta. Ancak her
saldırıda bu onarım süreci yavaşlamakta. Birden
fazla saldırı sonrasında hasta, hastalığın nörode-

naklinden önce, birçok hastanın birden fazla
engeli vardı. Nakilden sonraysa hastaların% 70'i
düzeldi. Aynı engel ile devam eden %30'luk bölüm
hastalığın nörodejeneratif evresine girmişti.
Bununla birlikte, tüm hastalarda meydana gelen
nüksetmelerde baskılanma gözlendi. Bu çalışmanın
amacı, MS nedeniyle engelliliğin ilerlemesini
durdurmaktı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, hastaların
% 40'ında engellilik halinin
durmasıyla beraber iyileşme
de oldu. Hareketliliklerinde bir
gelişme olmamasına rağmen,
bilişsel yetenek, hafıza, bağırsak
ve mesane fonksiyonlarında
iyileşmeler oldu. Görünüşe göre,
bağışıklık sisteminin inflamatuvar saldırısı durduktan sonra
beyinde de iyileşme yeteneği
kazandı.
Bu deneme elbette sorunsuz
değildi. Hastalardan biri, kemoterapi uygulamasının toksik etkisinden dolayı öldü ve bu durum
nakillerde sık görülen bir yan etkiydi. Ancak
araştırmacıların protokolü sayesinde toksik etki bir
nebze kontrol altında tutulabildi. Zona, zehirlenme
ve erken menopoz gibi yan etkiler ve bir olguda da
sekonder lösemi gelişti. Genel olarak, araştırmacılar
hastalığın geçmişini değiştirebildiler ve beklenmedik bir şekilde engellilik durumunu hastaların bir
bölümünde azaltabildiler. Jennifer Molson gibi
21 yaşında MS tanısı almış olan bir
olgunun öyküsünde görüldüğü gibi,
bazıları çalışmaya, okula dönmeye,
ilişkiler kurmaya, hatta çocuk sahibi
olmayı başardı.
Dr. Atkins ve Freedman bu tekniği
diğer otoimmün hastalıklar için de
denediler. Ottawa Hastanesi'nde
toplam 94 nakil yaptılar; MS hastaları bunun yarısı kadardı. Diğer
yarısı myastenia gravis, katı birey
sendromu (Stiff-Person Syndrome), CIPD (Chronic inflammatory demyelinating
polyneuropathy) ve NMO (Neuromyelitis optica)'lı
hastalardı. Bazıları hâlâ araştırmanın ilk evrelerinde
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olmasına rağmen, hastaların % 95'inde iyileşme
görüldü. Katı birey sendromu tanısıyla nakil yapılan
Tina Ceroni'ye de aynı prosedür uygulandı ve o
zamandan beri iyileşme sürecinde.
Dr. Atkins ile Till & McCulloch Ödülünü aldıktan
sonra yapılan röportaja verdiği yanıtlar özetle şöyle;
Soru: Bir MS hastasının kök hücre nakline uygun olup
olmayacağını hangi ölçütler belirler?
Hastaları engellilik düzeyine göre, genişletilmiş
özürlülük durumu ölçeği (EDSS) olarak adlandırılan
bir ölçeklendirme sistemi, hastalık örüntüsü, devam
eden hastalık aktivitesi ve hastalığın seyrini immün
modülatör ve immün baskılayıcı tedavi alanlarında değerlendirdik. Orijinal yayında çalışmaya
dahil edilme kriterleri hakkında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
Soru: Tedaviyi alan ve önemli işlevsel ilerleme gösteren hastalarda görülen onarımın kök hücrelerden
kaynaklanıp kaynaklanmadığını biliyor musunuz?
Tüm mekanizma hala bilinmediğinden, cevaplamak
kolay değil. Olabileceğini düşündüğümüz şey,
bağışıklık sistemi saldırısından kaynaklanan iltihaplanmayı ortadan kaldırmanın, merkezi sinir sisteminin dahili tamir mekanizmalarının çalışmasına ve
iyileşmenin gerçekleşmesine izin vermesidir. Neyin
gerçekleştiğini bilmek için uygun görüntüleme
verilerini üretebilmemiz gerekli. Henüz o aşamada
değiliz.
Soru: Kadın hormonlarının hem hastalığın seyrini
hem de tedavi rejiminin sonucu üzerinde etkileri üzeri-
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ne bir inceleme yaptınız mı? Çünkü kadınlar arasında
MS'in prevalansı daha yüksek.
Kadın hormonlarının rolü henüz çalışılmamıştır.
Hem erkek hem de kadınlar bu tedaviye eşit
derecede yanıt veriyor gibi görünüyor. Diğer
tedavilere veya hastalığa uygunluk hakkında yorum
yapamam.
Soru: Hastalar tedavilerine internet dışında nasıl aktif
olarak dahil olabilirler?
Güvenilirse internet iyi bir bilgi kaynağı olabilir.
Sorun, bilgili ve saygın kaynaklarla uygun bilgiyi
bulmaktır. Buna ek olarak, hastalar kendi doktorlarına, diğer MS kliniği sağlık görevlilerine ve MS
topluluklarına, hastalıklarını ve tedavilerini öğrenmek için güvenebilirler.
Soru: Bu klinik çalışma deneme tedavisi olarak halen
sürüyor mu? Hastalar nasıl kayıt olabilir?
Doğru hasta için, evet. Bu tedavi girişi sürmekte
ve Ottawa Hastanesi'nde bu tedavi için dikkate
alınması gereken çok sayıda talep bulunmakta.
Bununla birlikte, MS hastaları arasında birçok farklı
varyasyon var ve çok daha az riskli birçok tedavi
seçeneği mevcut. Araştırmanın başlangıcı olan 15
yıl öncesiyle karşılaştırıldığında son yıllarda daha az
yan etki ortaya çıkıyor. Her hasta için en iyi strateji,
böyle bir tedaviden fayda sağlayıp sağlayamayacaklarını görmek için bakım ekibini ve nörologları
dinlemektir.

Kongreler, Sempozyumlar
Kursad Turksen
I started to think about the idea of an international
The Journey to a Stem
stem cell meeting around the Aegean/MediterSea, a meeting to attract prominent stem
Cell Meeting Under the ranean
cell scientists to a location where they would speak
Mediterranian Sun...
about cutting edge research but also interact
As I recall, it all started on a warm July day almost
10 years ago [July 31, 2008; temperature was 26°C in
Ottawa, I checked] as I arrived as was my norm for a
late dinner at the restaurant Juniper. I was sitting in
my usual spot, booth 91, drinking a dry gin martini
and checking the prices at the gas station across
the street, something I did routinely even though I
don’t drive. The price was high! It was, as you may
remember, shortly after oil prices reached record
highs [$147.30/barrel in July 2008].

more casually in the ambiance of the beauty of
the Mediterranean sun and sea. The idea included
the goal of attracting trainees from the region to
hear the best science, meet top researchers and,
hopefully, begin to make connections for future
training opportunities and long-term connections
and collaborations. There were, and still are, many
large stem cell meetings that are generally hectic,
impersonal and lack personal touches for attendees and speakers to interact except in haste and

in passing. The idea was to have a
small, but exclusive meeting that
would become known for its successful format and re-occur every
two years. With the general idea
born, I was ready to eat my dinner
prepared by the chef and owner of
Juniper, Norm, and accompanied by
a glass of red wine selected by the
maitre D and sommelier, Paul.
It took about four years to put
together the “proof of principle”
meeting in Chania, Crete, Greece
in 2012 under the auspices of the
Aegean Conferences. With the
inclusion of an outstanding group of speakers,
enthusiastic attendees and, of
course, the envisaged sun and sea,
it was a very good beginning. The
discussions and interactions were
inspiring, and the meeting ended
with a gala dinner and Greek folk
dancing that got even some rather
staid scientists on their feet and
learning local dances! I must say
that the revelry reminded me of
the end of the movie, Zorba the
Greek, based on Crete’s enfant
terrible Nikos Kazantzakis’s novel
of the same name.
With the Idea having culminated
in a successful first event, I next
collaborated with the Turkish
Stem Cell and Cellular Therapies Society to
organize the International Congress on Stem
Cells and Cellular Therapies in
Antalya, Turkey in 2015. The
Stem Cell and Cellular Therapies
Society was extremely generous in
coordination and support of this
meeting, for which I worked closely
with my co-chair Dr. Fikrettin Şahin
of Yeditepe University. We attracted
very prominent stem cell scientists,
including the Nobel Prize winner Sir
John Gurdon, to the meeting, which
was again an outstanding success.
With the exceptional support from
the Stem Cell and Cellular Therapies
Society, we attracted many Turkish
graduate students, who took every
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opportunity to talk to – and enjoy
photo opportunities with - the roster of international scientists. Both
younger and older attendees left
Antalya with memories of both the
excitement of the science, and the
value of the location and format to
stimulating paradigm-shifting directions and to encouraging the next
generation of researchers. By then,
I was convinced that the format
worked and people supported it.
Building on the reputation of the
previous two meetings,, I spearheaded the organization of the 2nd
International Aegean Stem Cell Meeting, which
took place in Rhodes, Greece at
the end of September 2017.
I am happy to report that in addition to attracting world-class scientists, the meeting was also popular
with young trainees, who came
from Sri Lanka, Turkey, Greece, U.K.,
U.S.A., Canada, Italy and Poland.
Based on the outstanding talks,
animated discussions and overall
terrific atmosphere, attendees
expressed overwhelming enthusiasm to meet again on a Greek
Island. With that, I am pleased to
announce that we will have the 3rd
International Stem Cell meeting
in Chania, Crete at the beginning
of October 2019. Reflecting the goal envisioned
almost ten years ago on a July
evening, it will gather a small and
select group of top-notch stem cell
scientists – with the gender balance
that our conferences are known
for - to present their latest advances. Trainees will also again be key
participants.
I take this opportunity to invite
you to attend to this next meeting,
and I look forward to meeting you
and having stimulating discussions
both in the meeting hall and in the
setting sun!
See you all in Chania, Crete in 2019!
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Haberler
Kanıtlanmamış Kök
Hücre "Tedavileri" Düzenleyicilerin Dikkatini
Çekiyor...
Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği
(ISSCR) geçtiğimiz ay kendi web sitesinden
kanıtlanmamış tedavilere ilişkin kısa bir açıklama
yaptı. Biz de bunu Kök Hücre E-Bülteni okurları
için özetledik. Bunu yaparken açıklama metninde
yer almayan ancak ülkemizde de benzer durumun
söz konusu olduğu gerçeğinden yola çıkarak bazı
eklentiler yaptık.
Bilimsel ve klinik toplulukların bir parçası olarak
çoğumuz, küresel çapta faaliyet gösteren klinikler
tarafından yürütülen kanıtlanmamış kök hücre
"tedavilerinin” doğrudan hastalara pazarlanması
konusunu dikkatle izlemekteyiz. Hatta bu konuda
ISSCR çok kez sözlü ve yazılı bildiriler yayınladı.
Tedaviye dirençli hastalıklarla boğuşan hastalar
kanıtlanmamış "tedaviler"de çarelerine umut arayarak kliniklere binlerce dolar ödemekteler. Üstelik
bu hastalar, reklamı yapılan ürünlerin söylendiğinin
tersine kanıtlanmadığının, çalışıp çalışmadığını
gösteren bilimsel testlerden geçirilmediğinin
veya muhtemelen riskli olduklarının farkında bile
değiller. Bu durum hâlâ büyük bir risk taşıyan ve
hatta ölümle sonuçlanabilen otolog kullanımları
da içermekte. Hastaları bilinçsizce risk altına alırken
yanlış ümit vermek hastaya karşı sorumsuzca
davranmak anlamına gelir ve aynı zamanda tıbbi
ve etik standartlara aykırıdır. Fakat hâlâ dünyada
binlerce klinik bu şekilde çalışmaktadır.
Yeni Yönetmelik ve Yasa Çıkarma Çabaları
ISSCR gibi gruplar da dahil olmak üzere bilim insanları ve klinisyenlerin küresel çabaları sayesinde, riskli
kök hücre tedavilerini satan klinikleri kısıtlamak için
düzenleyici ve yasal çabaların hayata geçirildiğine
ilişkin işaretler görüyoruz. Aynı zamanda bu tür
çabalar sayesinde reklamı yapılan kök hücre ürünlerinin güvenli ve kanıtlanmış olduğuna dair net
bilgiler hastalara verilmekte. Bir düzenlemeye bağlı
olmadan çalışan ve hastalara yanıltıcı umut veren
eden kliniklerin bir bir saptanmış durumda olması
beklenmekte.
A.B.D.'de Durum
Son dönemde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iki
klinik için yaptırım önergesi ilan etti; California,

Kök Hücre E-Bülteni
Açelya Yılmazer Aktuna

San Diego'daki StemImmune Inc. tarafından
onaylanmamış ürünlerin üretimini durdurdu ve
Florida, Sunrise'daki ABD Kök Hücre Kliniğine bir
mektup yazdı. Her ikisi de hastaları risk altına sokan
"onaylanmamış ve potansiyel olarak tehlikeli" kök
hücre müdahaleleri yapıyordu. Duyurudaki FDA
görevlisi, ajansın "rejeneratif hücre tedavileri adı
altında güvensiz ya da kanıtlanmamış kür tedavileri
pazarlayanlara karşı sert bir duruş sergileyeceğini"
belirtti.
FDA çabasının bir parçası olarak ajans ayrıca gözetim gerektiren kök hücre tedavilerini daha net
tanımlamak ve yasal ve düzenleyici yönergelere
uymayan klinikleri daha etkili bir şekilde tanımlamak amacıyla yeni düzenleyici ve uygulama önlemlerinin yeni bir sürümünün çıkacağını açıkladı. Bu
da dünyadaki diğer yargı kurumlarının genellikle
düzenleyici çerçeve ve uygulama hakkında FDA’yı
rehber olarak gördüğü düşünüldüğünde büyük bir
adımdır.
Diğer Ülkelerdeki Durum
Avustralya'da hükümet daha önce yönetmeliklerin
dışında kalan otolog kök hücre uygulamalarının
kullanımıyla ilgili düzenlemeleri değiştireceğini
açıkladı. Otolog insan hücre ve doku ürünleri
elde edildiği hastaya tekrar uygulanan ürünlerdir.
Bu ürünlerin hastalar için riskli olması nedeniyle
hükümet bu ürünleri düzenlemeye sokacağını
bildirdi. Kanada da benzer şekilde çoğu otolog olan
kanıtlanmamış kök hücre uygulamalarını satan
özel klinikleri gözden geçireceğini duyurdu. Ajans,
kliniklerin Kanada'daki Yiyecek ve İlaç Yasası'na
uygun çalışıldığını doğrulamak istiyor. Hindistan,
kök hücrelerin kanıtlanmamış kullanımlarına karşı
durabilmek için Kök Hücre Araştırmaları Ulusal
Kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuza göre "onaylanmış
bir klinik araştırmanın dışında kalan tüm kök hücre
uygulamalarının hastalarda kullanımının etik olmadığı ve bu uygulamaların hatalı tedavi olarak kabul
edileceği" belirtiliyor. Hint Sağlık Araştırma Kurumu
ve Biyoteknoloji Bölümü ile birlikte, Tıbbi Araştırma
Bölümü tarafından yazılmış olan rehberlere göre
"kök hücreler hâlâ bakım standartlarının bir parçası
değildir; dolayısıyla etkililik kanıtlanıncaya kadar
terapi için herhangi bir rehber bulunmamaktadır.
" Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü altında görev yapan S.B. Organ,
Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

tarafından 2017 yılının Haziran ayında “Doku ve
Hücrelerin Kullanıldığı Klinik Araştırma Ve Klinik
Denemeler Rehberi” yayınlandı. Bu sayede klinik
denemelere ilişkin başvurular bundan böyle daha
net sınırlarla çizilmekte; bu da hastaları ve başvuru
yapan hekimleri bir nebze koruma altına almakta.
Bu rehbere ilişkin ayrıntılı haberi KHB’nin 24.
sayısına ele alacağız.
Kök Hücre Ürünlerinin Güvenilir Olmasının
Sağlanması
Tedavi edici potansiyeli olan girişimler laboratuvarda geliştirildiğinde ve daha sonra tıbbi kullanıma
yönelik ürünler haline getirildiğinde, güvenli ve

Merkezler-Gruplar
Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi
OMFACELL-Kök Hücre
Araştırma Öğrenci Topluluğu 1. Sempozyumunu gerçekleştirdi.
“OMFACELL Laboratuvardan Diş Ünitine Mezenkimal Kök Hücreler” 1. Sempozyumu 10.11.2017
tarihinde gerçekleştirildi. Fakültemiz Konferans
Salonu’nda Dekanımız Prof. Dr. Nurdan Özmeriç
Kurtuluş’un açılış konuşması ile başlayan Sempozyum, Akademik Danışmanımız Prof. Dr. Derviş
Yılmaz’ın OMFACELL'in misyon ve vizyonunu
anlattığı konuşması ile devam etmiştir. Uzm. Dr.
Ayşegül Mendi oromaksillofasiyal mezenkimal kök
hücre ve özelliklerinden bahsederek giriş yapmıştır.
Diş hekimliği öğrencilerinin “hekim olma” anlayışını
kavrama ve hasta ile güvenli ilişki zemininin önemi
Prof. Dr. İhsan Levent Aral ile vurgulanmıştır.
Kaos Teoremi Prof. Dr. Erkan Erkmen tarafından
anlatılmıştır.
Lisans ve doktora öğrencileri ile Fakültemiz bilim
insanlarının bilimsel fikir ve çalışmalarının üniversite sanayii işbirliğine dönüşmesinin yol haritası Gazi
Üniversitesi Teknopark uzmanlarından Mikail Sarı
tarafından gösterilmiştir. Doktora öğrencilerimiz
Hacer Ulutürk ve Elif Peker tarafından OMFACELL
araştırma konuları içinde yer alacak aselüler doku
iskeleleri ve temporomandibular eklem rahatsızlıklarında mezenkimal kök hücreler ile ilgili araştırma
sunumları gerçekleştirilmiştir.
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etkili olmasını sağlamak için sağlam, bağımsız
inceleme testlerinin yapılmasını gerektirir. ISSCR'nin
yayınladığı Kök Hücre Araştırma ve Kliniğe Uyarlama Kılavuzu (Bkz. KHB Sayı: 20, 21, ve 22), ilaçların
hastaların kullanımı için onaylanmadan önce klinik
araştırmalardan elde edilen bilimsel kanıtlara olan
kritik gereksinimi vurgulayan bu süreç için tavsiyeler sunar. Hasta sağlığının en üst düzeyde olduğu
fikrine olan bağlılığı ile ISSCR, düzenleyici kurumların ve yasa yapıcıların kök hücre tedavilerinin
satılması ve kullanılması ile ilgili uygun düzenleme,
gözetim ve şeffaflığın sağlanmasına yardımcı olmak
için dikkatli olmasını savunmaktadır.
Derviş Yılmaz, Ayşegül Mendi, Furkan Onural

Prof. Dr. Ali Uğur Ural’ın mezenkimal kök hücreler
ve güncel klinik uygulamalardan bahsettiği konuşmasını Doç. Dr. Ayşen Günel Özcan’ın hox genleri
ve doku kimliği ile ilgili konuşması takip etmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Sevil Köse’nin hematopoietik nişte
endokannabioidleri anlatması ve Yrd. Doç. Dr.
Parisa Sharafi’nin preadipositlerin farklılaşma
özelliklerini anlatması ile Sempozyum katılanlar
için ders niteliği taşımıştır. Diş Hekimliği alanında
önemli olan biyomalzemeler ve sensörler ile katılımcılar Doç. Dr. Gökçen Birlik Demirel tarafından
tanıştırılmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı, akıl ve
bilimden vazgeçilmemesi gerektiğinin önemle
vurgulandığı günde, gelecek yıllarda da aynı gün
OMFACELL Sempozyumunun gerçekleştirilmesine
karar verilmiştir.
OMFACELL Kök Hücre Araştırma Topluluğu,
öğretim elemanı-öğrenci ortak çalışmalarını temel
almış bir öğrenci topluluğudur. Diş Hekimliği öğrencilerinin öğrenim hayatları süresince ve mezun
olduklarında dahi yakın iletişim ve etkileşimleri
araştırma projelerinde yer almak suretiyle sürdürme
gayesindedir. Sunulmuş TÜBİTAK projelerinde ilgi
duyan lisans öğrencilerinin bursiyer olarak yer
alması planlanmıştır. Büyük bir heyecanla Projelerin
açıklanması beklenmektedir.
Topluluk üyesi öğrenciler, 2018 yılı Sempozyumunda konuşmacı olarak da yer alacaktır. Bu amaçla
çalışma grupları oluşturulmuş ve araştırmalar
başlamıştır.
Gelecek yıl görüşmek üzere...
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KONGRE, SEMPOZYUM ve KURSLAR
Akım Sitometri Tekniğinin Üreme
Biyoteknolojisinde Kullanım Alanları Kursu
5 Ocak 2018 - Ankara
World Stem Cell Summit
22-26 Ocak 2018 - Miami, A.B.D.
Endoderm Development and Disease:
Cross-Organ Comparison and Interplay
25 Şubat-1 Mart - Taos, New Mexico, A.B.D.
Single Cell Biology
6-8 Mart 2018 - Hixton, İngiltere
10th World Congress and Expo on Cell &
Stem Cell Research
19-21 Mart 2018 - NY, A.B.D.
iPSCs: A Decade of Progress and Beyond
25-29 Mart 2018 - Olympic Valley, California, A.B.D
ISCT 2018
2-5 Mayıs 2018 - Montreal, Kanada
Işık (Optik) Mikroskopi Kursu
9 Mayıs 2018 - Antalya
Stem Cells in Disease Modelling and Drug Discovery
17-18 Haziran 2018 - Melbourne, Avustralya

ISSCR 2018
20-23 Haziran 2018 - Melbourne, Avustralya
From Stem Cells to Human Development
23-26 Eylül 2018 - Wotton House, Surrey, İngiltere
Kök Hücre E-Bülteni
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AYIN FOTOĞRAFI
Mini beyin organoidinde nöral
kök hücre grupları (mavi, kırmızı, menekşe renklerinde) sinir
hücrelerine (yeşil) dönüşmekte.
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