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Yoğunlaşan Mezuniyet 
Sonrası Eğitimler...
KHB’nin 24. sayısıyla hepinize tekrar merhaba.
Sizleri bilmem ama KHB ekibi olarak biz çok 
yoğun bir mezuniyet sonrası eğitim döneminden 
geçiyoruz. 

Her zaman olduğu gibi KHB’nin bu sayısında da 
son gelişmelere, haberlere yer verdik; duyurular 
yaptık. Bilindiği üzere Japonya'nın Riken Enstitü-
sünden Dr. M. Takahashi ve ekibi bir süre önce uPK 
hücrelerini kullanarak makula dejenerasyonunda 
bir klinik çalışma başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 
bu çalışmaya alınan ikinci hastada ödem gelişti. Bu 
haberin ayrıntılarını Dr. M. Reza Dastouri derledi. 
Ardından Dr. İrem İnanç Çin'den Dr. Zhen Liu ve 
ark'nın önemli çalışmasını kalema aldı. Daha önce 
başarılmamışı başaran ekip genetik klonlamayla 
iki primatın sağlıklı olarak dünyaya gelişini sağladı. 
Bio. Fatma Uysal KHB okurları için Dr. Stefan 
Radtke ve ark.’nın hematopoetik kök hücrelerin 
klonizasyonuna ilişkin çok önemli bir çalışmayı 
derledi. Bu çalışmanın sonuçlarının hematopoetik 
hastalıkların tedavisinde çok tartışma yaratacığını 
düşünmekteyiz.

Bio. Dileyra Adıgüzel, endometriyumun embriyo-
yu kabul edebilir dönemine ilişkin klasik ölçütlerin 
yerini alacak yeni moleküler ölçütleri özetledi. 
Ardından Bio. Selda Kahveci yine çok ilgi çekecek 
bir konuya dokundu. Laboratuvarda yaşlanan 
(yaşlandırılan) hücrelerin gençleştirilmesini konu 
alan bir çalışma kısa süre önce İngiliz araştırmacı Dr. 
Eva Latorre ve ark. tarafından yayınlandı. Resverat-
rol analoglarıyla yapılan bu hücre gençleştirmesinin 
ileri sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

Elimize ulaşan ve yeni çıkan iki kitabın kısa ta-
nıtımlarına yer verdiğimiz Yeni Çıkan Kitaplar 
bölümünden sonra yakın zaman önce bir grup tıp 
öğrencisi tarafından kurulan YBUKÖK 'ün tanıtımını 
kurucu üyelerden Hilal Küçük KHB okurlarıyla 
paylaştı. Benzeri grupları, merkezleri tanıtan yazıları 
okurlarımızdan beklediğimizi duyurmak isteriz. 

Bu sayıda 10. yılını kutlayan ve 23 Nisan'da 15. 
toplantısı yapacak olan GABİMAK (GAmet Bİyolojisi 
MAkale Kulübü) duyurusunu iletmek istedik. 

Her sayıda olduğu gibi Kongre, Sempozyum ve 
Kurs duyuruları ve Ayın Fotoğrafı yer veriyoruz. 

25. sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın... 

Alp Can

Haber-Yorum M. Reza Dastouri

Uyarılmış Pluripotent 
Kök Hücrelerden
Türetilmiş Retina Epitel 
Hücresi Naklinde İlk Kez
Ciddi Reaksiyon 
Bildirildi!
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı leke hasta-
lığı) olarak bilinen klinik durumda dünyada ilk kez 
allojeneik (bir kişiden bir başkasına) nakil yapan 
Japon ekibin başındaki Dr. Masayo Takahashi 17 

Ocak 2018 tarihinde yaptığı basın toplantısında uPK 
hücrelerinden elde edilen retina epiteli hücrelerinin 
allojeneik nakli sonrasında retinada şişmeye neden 
olduğunu açıkladı.

Japonya’nın Kobe kentindeki Tıp Merkezi Hastanesi 
ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Riken 
Enstitüsü araştırmacısı olan Dr. Takayashi "yapay 
olarak üretilen pluripotent kök hücrelerinden elde 
edilen retina pigment epiteli hücrelerinin klinik 
başarısını değerlendirmek istediğimiz hastamızda ilk 
girişim sonrasında ciddi bir  tepkimeyle karşılaştık" 
şeklinde açıklama yaptı. 

Göz hekimlerinden oluşan ekip 70 yaşlarındaki 
hastaya geçtiğimiz Haziran ayında retina pigment 

epiteli hücreleri nakletmişti. Ancak yakın zamanda 
hastanın retinasında ödem gelişti. Bunun üzerine 
retinanın önündeki zarı çıkarmak için ameliyat 
edilen hastaya ödemi giderebilmek için ek olarak 
steroid ve anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü 
uygulandı. Ancak buna rağmen belirtiler gerileme-
di. Ekip lideri olan Riken Enstitüsü araştırmacıların-
dan Dr. Masayo Takahashi basın toplantısında "bu 
durumun verdiğimiz uPK hücresi 
kaynaklı olmadığını söyleyeme-
yiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Dr. Takahashi hastalığın tedavi 
edilmesi gerektiren bir durum 
olduğunu, bunun "ciddi 
olgular kategorisine girdiğini" 
ancak bunun "ne aciliyet ne de 
yaşamı tehdit eden bir durum" 
olduğunu vurgularken doku-
nun verdiği bu tepkimenin 
büyük olasılıkla şiddetli göz 
hastalığı olan hastalarda uPK 
kaynaklı retina hücrelerinin 
nakliyle ilgili gelecekteki klinik 
çalışmaları etkilemeyeceğini 
söyledi ve retinanın önündeki 
zarın çıkarılmasından sonra 
hastanın gözündeki ödemin 
ortadan kaybolduğunu ekledi.

Dr. Takahashi ve ekibi ödemin, uPK hücrelerinden 
türetilen retina hücrelerini de içeren göz içi sıvının 
akışının ters yöne oluşundan kaynaklandığını 
düşünüyor. Ekip, ödem gelişiminin nakledilen uPK 
hücrelerinin reddine neden olmayacağını ya da bu 

durumun verilen hücrelerin bir yan etkisi olduğuna 
işaret etmediğini; ters akışın düzelmesi için hâlâ bir 
olasılığın olduğunu belirtiyor.

Söz konusu klinik çalışmada Kasım 2017 itibariyle 
planlanan beş hastanın naklinin tamamlandığını 
açıklanmış durumda. Tüm işlemler, bağışıklık 
sisteminin tepki vermesinden kaçınmak için Kyoto 

Üniversitesi'nde saklanan 
uPK hücreleri kullanılarak 
gerçekleştirilmekte.

Ulusal Sağlık Hizmetleri ve 
Çocuk Gelişimi Merkezi'ndeki 
görsel bilim laboratuvarı 
başkanı Dr. Noriyuki Azuma 
"bu çok ciddi bir olay değil; 
ameliyat sırasında retinanın 
önündeki zarın çıkarılması söz 
konusu olduğu sürece önemli 
bir sorun olmayacak" diye 
belirtti. “Bu olay rejeneratif tıbbi 
teknikleri durdurmaz" diyerek 
hastanın retinasının önündeki 
zarın ayrıntılı olarak incelenme-
si sonucu doku tepkimesinin 
nedenini bulunabileceğini 
sözlerine ekledi. 

Araştırma ekibi bu vesileyle, nakil yapılan bir hasta-
nın kötüleşen durumunun yapılan hücresel onarım 
girişiminden kaynaklandığından şüpheleniliyorsa 
Sağlık Bakanlığının Çalışma ve Güvenlik Birimine 
rapor verilmesini gerektiren bir yasa olduğu uyarı-
sında da bulundu.

Haber-Yorum İrem İnanç

Hoş Geldiniz Zhong 
Zhong ve Hua Hua!.. 
Çin’in Şanghay kentinde biyologlar, 1996 yılında 
İskoç araştırmacıların geliştirdiği koyun Dolly’i 
klonlamak için kullandıkları tekniğe benzer bir 
yöntemle bu kez primat klonladılar. Daha önce çok 
sayıda başka türün klonlanması sağlanan bu teknik 
bu çalışmaya kadar primatlarda canlı doğumun 
gerçekleşmesini sağlayamamıştı. Cell dergisinde 
yayınlanan bu teknolojinin [Cell 172: 881–887, 2018] 
CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknikleriyle 
birleştirilebilmesi olasılığının yan sıra Parkinson has-
talığının da dahil olduğu çeşitli hastalıklarda primat 

modellerinin oluşturulabilmesi açısından önemli 
bulunmuş durumda. Araştırmacılar aynı zamanda 
kanseri de bu teknikle modellemeyi umuyorlar.
Çin Bilimler Akademisi Sinir Bilimleri Enstitüsü’nde 
(ION) sinir bilimci olan Dr. Xiong Zhi-Qi “Bu çalışma 
biyomedikal araştırmalar için yeni bir çağın başlan-
gıcına işaret ediyor” demekte. Standart klonlama 
tekniğinde vericiden alınan hücrenin DNA'sı, gene-
tik materyali çıkarılan bir yumurta içerisine enjekte 
edilmekte. Bu tekniğin kullanıldığı bir çok girişimin 
sonucunda varılan nokta primatların klonlamasının 
oldukça zor olduğu. ION araştırmacılarından ve 
bu çalışmanın ekibinden olan Dr. Qiang Sun ve 
Dr. Zhen Liu, yeni geliştirdikleri işlemi optimize 
etmek için diğer gruplar tarafından oluşturulan 
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Fatma Uysal

Hematopoetik Kök Hüc-
relerin Daha İyi Tanım-
lanmasında Bir Adım 
Daha Atıldı.
Bizler büyüdükçe ve yaşlandıkça, bazı dokularımız 
yetişkin veya dokuya özel kök hücreler tarafından 
yenilenir ve onarılır. Bunlar, dokuda her hücre 
tipine dönüşme potensiyeline sahip özelleşmiş 
hücrelerdir.

Farklı dokular kendine özgü yetişkin kök hücrelere 
sahiptir. Örneğin, hematopoetik kök hücreler 
(HKH'ler) olarak da bilinen kan ve kemik iliği kay-
naklı kök hücreler kan ve bağışıklık sistemindeki 
tüm hücre tiplerini meydana getirir. İlginç olan, kan 
kök hücrelerinin bireyler arasında nakledilebilir; 
vericinin sağlıklı kök hücrelerinin alıcının zarar 
görmüş hücrelerinin yerini alabiliyor olması ve 
böylece alıcının tüm 
kan yapıcı sisteminin 
yaşam boyu deği-
şebiliyor olmasıdır. 
Bu ilke, kök hücre 
tedavisinde kemik 
iliği naklinin temelini 
oluşturur. Kemik iliği 
nakli, eskiden tedavi 
edilemez olarak kabul 
edilen kan hastalıkları, 
kanserler ve immün 
yetmezlikleri olan 
hastaların hayatta kal-
malarını ciddi olarak 
etkilemekte ve uzun 
yıllardır rutin olarak 
uygulanmaktadır.

Kan kök hücreleri 
tartışmasız vücudumuzda en iyi anlaşılmış, dokuya 
özgü kök hücreler olsalar da, bu hücreler hakkında-
ki temel bilgilerimiz ve bunların klinik uygulamaları 
konusunda hâlâ bilinmezler vardır. Örneğin, nakil 
için kullanılan hücrelerin çoğunun hangi nedenle 
alıcının kan hücrelerinin yerine geçmediğini ve bu 
nedenle nakillerin etkinliğinin azaldığını tam bilmi-
yoruz. Öte yandan, HKH’nin sürekliliğini laboratu-
varda nasıl sağlayacağımızı da henüz bilmiyoruz.

A.B.D.’nin Seattle kentindeki Fred Hutchinson Kan-
ser Araştırma Merkezi araştırıcılarından Dr. Stefan 
Radtke ve ark.’nın Science Translational Medicine 
(2017) dergisinde 1 Kasım 2017’de yayınlamış 
olduğu çalışma [Sci Transl Med 9, 414  2017] HKH'le-
rin klinik kullanımı etkileyebilecek farklılıklara sahip, 
işlevsel olarak benzersiz alt gruplarının bulunduğu-
nu göstermekte. Yaygın görüşe göre nakil boyunca 
kan ve bağışıklık sisteminin yenilenmesinde iki 
farklı hücre tipi ve bunların yer aldığı kısa ve uzun 
süreli iki farklı dalga gerekir. Olgun kan hücrelerine 
dönüşebilen sınırlı yaşam süresine sahip HKH’den 
türeyen hücrelerin alt kümesi olan kan öncü hüc-
releri, hastanın tedaviye devam etmesini sağlamak 
için doğrudan kısa süreli iyileşmeyi gerçekleştir-
mekte. HKH’ler tüm kan hücresi tiplerine dönüşe-
bilen uzun süreli iyileşmeden sorumludur. Radtke 
ve ark’nın verileriyse, öncü hücreler olmadan 
doğrudan dokuya giderek orada çoğalabilen özel 

bir grup kök hücrenin 
varlığını göstererek bu 
sürece karşı çıkmakta. 
Seattle'daki Fred Hutc-
hinson Kanser Merkez 
ekibi, hem başlangıçta 
hızlı iyileşme hem de 
uzun vadede yeniden 
yapılanmaya güçlü bir 
şekilde katkıda bulu-
nan HKH'lerin bir alt 
kümesini tanımlamış 
durumda. Kuşkusuz, 
bu şaşırtıcı buluş 
önemli klinik etkilere 
sahip olabilir.

Radtke ve ark. ilk 
olarak insan dışı 
primatların kemik 
iliğindeki farklı kan 

hücresi popülasyonlarını tanımlamak ve ayırmak 
için farklı hücre tiplerini işaretleyen özgün protein-
ler olan hücre yüzeyi belirteçlerini kullandılar. Daha 
sonra, izole edilmiş hücre popülasyonlarını genetik 
olarak 'işaretlediler', böylece her hücre özgün bir 
parmak izine sahipti. Bu teknik, araştırmacıların 
uzun süre boyunca ayrı ayrı nakledilen edilen 
hücrelerin kaderini izlemelerine izin verdi. İşaretli 
hücreler, daha sonra alıcılara nakledilerek ‘’köklü-

çeşitli teknikleri birleştirmişler. Bu çalışmanın en 
önemli noktalarından birisi embriyonik hücrelerin 
özelleşmiş hücrelere dönüştüğünde ortaya çıkan 
DNA'daki kimyasal değişikliklerinin giderilmiş 
olması. Araştırmacıların fetüs hücrelerini kullanması 
da bir diğer önemli nokta. Araştırmacılar fetüsten 
aldıkları hücreleri kullanarak 109 adet klonlanmış 
embriyo oluşturmuş ve yaklaşık dörtte üçünü 21 
dişi maymuna transfer etmişler. Bu süreç altı hami-
lelikle sonuçlanmış ve sonunda uzun kuyruklu iki 
Macaca fascicularis cinsi maymun dünyaya gelmiş 
durumda.

Adlarını Çin ulusu ya da Çinli anlamında olan 
“Zhonghua”dan alan Zhong Zhong ve Hua 
Hua’nın sağlık durumları gayet iyi olduğu bildirilmiş 
durumda. Söz konusu merkez 6 adet klondan daha 
doğum beklemekte.

Klonlama üzerine önemli çalışmaları olan ve “bu işin 
ne kadar zor olduğunu biliyorum” diyen klonlama uz-
manı Prof. Shokhrat Mitalipov Çinli ekibin takdiri 
hak ettiğini dile getirmekte. Mitalipov 2000’lerde 
15.000’den fazla maymun yumurtasını klonlama 

girişiminde bulunmuş, maymun embriyonlarından 
kök hücre hattı oluşturmayı başarsa da primat 
gebeliklerinin hiç birisi canlı doğumla sonuçlan-
mamıştı. Mental ve dejeneratif hastalıkları çalışmak 
için primat beyinlerinin en iyi model olduğu 
söylemeyen sinir bilimci Dr. Terry Sejnowski, klon 
hayvanların klon olmayanlara göre özellikle hasta-
lıkları çalışmada önemli üstünlük sağlayabileceğini 
belirtmekte. Çünkü klon olmayan hayvanlarla 
çalışıldığında, deney ve kontrol gruplarında tedavi-
den dolayı mı yoksa genetik varyasyondan dolayı 
mı farklılıklar olduğunu bilmek oldukça zor. 

ION’un sinir bilimcilerinden Dr. Chang Hung-Chun 
bu çalışmayla oluşturulan primat-klonlama tekno-
lojisinin kısa zamanda gen düzenleme teknikleriyle 

birleştirilebileceğini ve çeşitli genetik hastalıklarının 
primat beyinlerinde modellenebileceğini ifade 
etmekte. ION’un başkanı ve bu çalışmanın ortak 
yazarlarından olan Dr. Mu-Ming Poo, bir yıl içinde 
Parkinson ve sirkadiyen ritim hastalıklarının mo-
dellendiği klon maymunların dünyaya gelmesini 
beklediklerini ifade etmekte. Şanghay kenti önü-
müzdeki birkaç ay içinde resmi olarak ilan edilmesi 
beklenen “Uluslarası Primat Araştırma Merkezi” 
için büyük bir finans desteği planlıyor. Bu merkez 
desteklenirse tüm dünyaya klonlar üretebilecek. Dr. 
Mu-Ming Poo bu merkez için “primat sinir biyolo-
jisinin CERN’i” olabileceğini ifade etmekte. Tüm 
bunların yanında farmasötik firmaların şimdiden 
ilaçlarını denemek için yüksek bir talebinin olduğu 
da belirtilmekte.

Elbette bu başarı beraberinde çeşitli kaygıları da 
getirmekte. “Ya bu teknikle insan klonlanmaya 
çalışılırsa?” Dr. Mu-Ming Poo “teknik olarak insan 
klonlamanın önünde bir engel yok” dese de tek 
amaçlarının genetik olarak identik maymunlar 
üretmek olduğunun altını çizmekte. Üreme 
biyologlarının çoğu etik sakıncalar nedeniyle bu 

tekniğin insan klonlamak için kullanılmayacağını 
düşünmekte. Ancak Prof. Mitalipov özel bir klinikte 
buna teşebbüs edilmesinden endişelendiğini dile 
getirmekte. Dr. Mu-Ming Poo, sadece yönetmelik 
bunu durdurabilir diyerek toplumun bu konuya 
daha fazla dikkat etmesi gerektiği vurgulamakta.

“Neden” ve “nasıl” sorularının yanıtlarını aradığı-
mız bu çalışmanın şimdiden bilim dünyası üzerin-
deki etkisi ortada. Peki hastalıkları modellemede 
yeni bir boyut yaratacak bu çalışmanın tekniğine 
karşı çıkan çalışmalar gelecek mi? Hastalıkları 
modelleme girişimleri başarıyla sonuçlanacak mı? 
Hastalıklar bu modeller üzerinde tedavi edilebile-
cek mi? Etik kaygılar sözü edilen yönetmeliklerle 
düzenlenebilecek mi? Birlikte göreceğiz… 

Zhong Zhong                                                                                      Hua Hua

© Quing Sun ve Mu-ming poo/Çin Bilimler Akademisi

Hematoloji-Onkoloji
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Endometriyumun
Embriyoyu Kabul
Etmesini Belirlemede 
Yeni Yöntem Arayışları...
Embriyonun gelişimine paralel olarak endomet-
riyumun buna ayak uydurması ve implantasyona 
hazırlanarak ‘kabul edebilir’ hale geçmesi gebeliğin 
gelişimi ve sürdürülmesinde en kritik basamaktır. 
Erken dönemdeki gebelik kaybı, klinik olarak 
tanımlanan gebelikten çok daha erken evrede; yani 
im plantasyondan önce gerçekleşen ve insanda 
oldukça yaygın gözlenen bir durumdur. Sona eren 
gebeliğin en önemli nedenlerden birisi implan-
tasyon başarısızlığıdır ki, bu da gebelik kaybının 
%75’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle, embriyo 
gelişimi, endometriyumun durumu ve embriyo ile 
endometriyum arasındaki karşılıklı iletişim, sağlıklı 
bir gebeliğin başlangıcının oturduğu üç ayaklı bir 
tabureye benzer adeta… Bu olaylar üçlüsünde 
günümüze kadar en çok üzerinde çalışılan faktör-
lerden birisi embriyonun kendisi olsa da endomet-
riyum kaynaklı faktörlerin değerlendirilmesi de 
1970’lere kadar uzanır. Bu yıllarda implantasyonda 
endometriyumun değerlendirilmesi için ilk olarak 
"altın standart" olarak kabul edilen “endometriyal 
günleme yöntemi” ortaya atılmıştı [Am J Obstet 

Gynecol 122:262–263, 1975]. Diğer bir adıyla 
"Noyes günleme kriterleri" adı verilen bu yaklaşım 
endometriyumun histolojik olarak değerlendirile-
rek embriyo implantasyonu için uygun zamanın 
belirlenmesine dayanmaktaydı. “Endometriyumun 
embriyoyu kabul edebilirliği” blastosistin implan-
tasyonunu sağlayan sınırlı bir zaman dilimini 
tanımlamaktadır.

Son zamanlarda endometriyumun kabul kriterle-
rine uyan birçok morfolojik ve moleküler biyo-be-
lirteç ileri sürülmüştür. Bunlardan bazıları beta-3, 
alfa-1 ve alfa-4 gibi endometriyum kaynaklı in-
tegrinler, MUC1, HOXA10, LIF gibi diğer faktörlerdir 
[Int J Dev Biol 58: 147-154, 2014]. Bunların yanı sıra, 
kabul döneminin tanımlanmasında endometriyum 
lümeninde saptanabilen ve embriyonun tutunma-
sında görev alan proteinler olan trophinin, L-selec-
tin ligandı ve heparin-bağlayan epidermal büyüme 
faktörü–benzeri büyüme faktörü (HB-EGF) endo-
metriyal biyo-belirteç olmaya aday gösterilmekte-
dir. Fakat bunların hiç birisinin endometriyal kabul 
edebilirliğin değerlendirilmesinde faydalı olduğuna 
ilişkin elimizde yeterli veri yoktur. İnfertiliteyle ilişki-
lendirilmiş endometriyum belirteçlerinden birisi de 
αγβ3 integrin olup plazma zarına gömülü hetero-
dimerik glikoprotein yapısına sahip hücre adezyon 
molekülüdür. İnsanda bu molekülün lümene bakan 
örtü ve salgı bezi yüzey epiteli hücrelerinde ortaya 

Dileyra Adıgüzel

lük’’ dereceleri ve hücrelerin hematopoetik sistemi 
yeniden oluşturma yetenekleri analiz edildi. Dikkat 
çekici olan ise, nakledilen popülasyonlardan birinin 
yamanma ve tüm kan hücre türlerine dönüşme 
konusunda özellikte olmasıydı. Ekip aynı zamanda, 
B hücresi, T hücresi, granülosit ve monosit gibi farklı 
olgun kan hücresi tiplerinin aynı parmak izi taşıdığı-
nı ve bunların hepsinin tek bir kök hücreden köken 
aldığını gösterdiler.

Araştırmacılar daha sonra, 7,5 yıl öncesine kadar 
gidip nakli yapılan bir primattan gelen verileri 
yeniden analiz etti ve bir HKH alt kümesinin hem 
kısa hem de uzun vadeli iyileşmede yer aldığını fark 
etti. Bu bulgu, hematopoezdeki iki dalga teorisinin 
aksine, bazı kök hücrelerin hem nakilden hemen 
sonra hızlı onarımdan hem de yedi yılı aşkın sürede 
uzun süreli korunmadan sorumlu olduklarını 
anlamına gelmekteydi. Araştırmacılar bu çalışmada 
insan göbek kordonu kanı ve yetişkin insan kanında 

da HKH'lerin benzer bir alt grubunun bulunduğunu 
gösterdi. Bu bulgular, hastalıkların tedavisi için 
HKH’nin daha verimli şekilde belirlenebilmesi ve 
izole edilmesinde yararlı bir strateji olabileceğini 
göstermekte.

Radtke ve ark’nın çalışması, kök hücre temelli 
tedavilere “ince ayar” yapma ve stratejileri geliş-
tirme fırsatı sağlayabilir. Özellikle HKH kimliğini 
daha netleştirmek suretiyle, bilim insanları hastanın 
dolaşım sisteminde daha etkin şekilde yeniden 
yamanabilen kök hücreleri zenginleştirebilir ve 
izole edebilir. Bu, transplantasyon için gerekli 
hücre sayısını azaltmaya ve yöntemin verimliliğini 
geliştirmeye ve laboratuvarda HKH’lere dönüşme 
yeteneğini geliştirmeye yardımcı olabilir. Nakli ya-
pılan HKH'leri işlevsel olarak saflaştırılması, HKH’nin 
üretimi için, gen tedavisinde kullanma, genlerini 
düzeltme ve kemik iliği nakli için birçok kullanım 
alanı bulabilecektir.

Teknik ve Uygulamalar

çıkması endometriyumun implantasyon penceresi 
dönemine denk gelmektedir. Her ne kadar bu 
moleküllerin implantasyon penceresindeki özgün 
ifade şekilleri endometriyumun embriyoyu kabul 
edebilir durumda olduğunun belirleyicisi olsa da 
henüz bunlardan hiç birisi biyo-belirteç olarak 
pratikte kliniğe girememiştir.

Son yıllarda literatürde endometriyal reseptivitenin 
belirlenmesinde Endometriyal Reseptivity Array 
(ERA) günümüzde kliniğe yansıtılabilmiş bir test 
olarak ön plana çıkmaktadır. ERA özelleştirilmiş bir 

mikroarray testi olmakla birlikte, endometriyum 
biyopsisinde endometriyum döngüsünün farklı 
dönemlerinde tek bir dizide düzenlenen 238 geni 
analiz etmektedir. Bunlardan 134 tanesi implantas-
yon penceresinin imzası olarak tanımlanmış kabul 
evresine ait özgün transkriptom yapılarıdır [Curr 
Opin Obstet Gynecol 27:187–192, 2015]. Endomet-
riyum için tanımlanan implantasyon penceresinin 
izlenmesinde bu transkriptom imzasının biyopsiye 
oranla daha kolay ve hastaya daha az zarar veren 
bir test haline dönüştürülmesi için araştırmalar 
kanda ve endometriyal sıvıda da sürmektedir.

Yaşlanan Hücreler 
Yeniden Gençleştirildi! 
Ama Nasıl?
Exeter Üniversitesi’nden moleküler genetik 
profesörü Dr. Lorna Harries liderliğindeki bir 
ekip yaşlanan hücreleri yeniden gençleş-
tirebilecek yeni bir yol keşfetti. Yaşlı 
hücrelere uygulanacak birkaç saatlik 
bir tedaviyle hücreler yeniden 
bölünmeye başlayarak 
telomerlerinde de uzama 
gerçekleştiği belirtiliyor. 
Dunhill Medical Trust 
fonu desteğiyle yapılan 
bu çalışmada, Exeter 
grubunun daha önceki 
bulgularına dayanarak, 
dilimlenme (splicing) 
faktörleri olarak ad-
landırılan gen sınıfının 
gittikçe kapandığı 
gösterildi.

BMC Cell Biology’de 
yayınlanan bu çalışmada 
[BMC Cell Biology, 18: 
31, 2017], araştırma ekibi, 
Brighton Üniversitesi’nden 
Prof. Richard Faragher ve 
Dr. Elizabeth Ostler ile birlikte 
çalışarak splicing faktörlerinin 
kimyasallar ile yeniden açılabileceğini 
gösterdi. Böylece; yaşlanan hücreler 
daha genç gözükmekle kalmayıp aynı zamanda 

genç hücreler gibi davranarak bölünmeye başlıyor. 
Araştırmacıların uyguladığı kimyasallara resve-
ratrol analogları (resveralog) adı veriliyor. Bu 
kimyasallar kırmızı şarap, acı çikolata, kırmızı üzüm 
ve böğürtlen gibi besinlerde doğal olarak bulunu-
yor. Bu kimyasallar birleşme faktörlerinin yeniden 
açılmasına yardımcı oluyor ve saatler içinde 

hücreler yeniden genç hücreler gibi davranmaya 
başlayarak bölünmeye başlıyorlar.

Bu keşif sayesinde yaşlanmanın bozucu 
etkileri olmadan yaşlanmak 

mümkün olabilecek. Çoğu insan 
85 yaşına geldiğinde kronik 

hastalıklarla; inme, kalp ve 
kanser tehdidiyle karşı kar-
şıya geliyor. Prof. Harries 
diyor ki: “Bu insanların tüm 
yaşamları boyunca sağlıklı 
kalmalarını sağlamak için 
ilk adım. Elde ettiğimiz 
verilere göre, bu kimya-
salları kullanarak yaşla 
beraber kapanan büyük 
bir gen sınıfını yeniden 

açabileceğiz. Yani yaşlı 
hücrelerin fonksiyonlarını 
onarabileceğiz.”

Exeter Üniversitesi’nden 
araştırmacı ve araştırmanın 

ilk yazarı olan Dr. Eva Latorre; 
“Petri kabında bazı hücrelerin 

gençleşmeye başladığını görünce 
gözlerime inanamadım. Bu yaşlı hüc-

reler genç hücreler gibi davranıyordu, sihir 
gibiydi. Deneyi birkaç kez tekrarladım ve her seferinde 

Kök Hücre Biyolojisi Selda Kahveci
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Brighton Üniversitesi'nden Prof. Richard Fara-
gher yaşam kalitesinin artırılmasını ve yaşlanma 
mekanizması bilgilerimizi uygulamaya dönüştürme 
kapasitemiz sürekli bütçe kısıtlamasıyla sınırlandı-
rıldığından, yaşlı insanların kötü bir tedaviye maruz 
kaldıklarını ve onların sağlıklarına kavuşmaları için 
pratik çözümlere dün olduğu gibi bugün de ihtiyacı 
olduğunu söylüyor. Prof. Faragher, "Bu basit bile-
şikleri kullanarak hücre yenilenmesinin keşfedilmesi, 
yaşlı insanların hayatlarını iyileştirmek için yapılan 
çalışmaların muazzam potansiyelini ortaya koyuyor” 
ifadesini belirtiyor.

Merkezler-Gruplar Hilal Küçük

Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Kök Hücre 
Araştırma Topluluğu 
(YBUKÖK)
Bir denizdir kök hücre, kıyısındayken renkli renkli 
taşları görüp merak içinde incelemek isteyeceğiniz, 
derinleştikçe büyüleyen...Peki ya biz kimiz ? 
Biz bu denizin derinliklerine dalmak isteyen, 
bilgilerimize bilgi 
katmak isteyen 
bir grup öğren-
ciyiz.Geleceğin 
doktor adayları 
olarak tıptaki 
yeni gelişmeleri 
takip etmenin 
ne kadar önemli 
olduğunun 
bilincindeyiz ve 
biz bu yüzden 
kök hücre 
denizine dalma-
yı seçtik.

Biraz daha ayrın-
tıya girecek olursak biz, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Kök Hücre Araştırma Topluluğu 
olarak Şubat 2015'te Prof. Dr. Meltem Özgüner'in 
rehberliğinde kurulduk. Topluluğumuz ulusal kök 
hücre kulüpleri birliği TÜRKKÖK'ün üyesidir. 

Başlıca hedeflerimiz arasında kök hücre araştır-
malarında bulunmak, kök hücre gündemini takip 
etmek, kök hücreyi tanıtmak ve tedavi yöntemleri-
nin farkındalığını oluşturmak vardır. Bu doğrultuda 
yıl içinde çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Makale 
sunumları, laboratuvar gezileri, laboratuvarda 
yaptığımız çeşitli kök hücre çalışmaları, katıldığımız 

kongreler,ala-
nında uzman 
hocalarımızla 
gerçekleştirdiği-
miz konferanslar 
bunlara örnek 
olarak verilebilir.
Bu konferanslar-
dan birini Prof.
Dr. Alp Can ile 
gerçekleştirdik. 
Bu sayede çalış-
malarını dinleyip 
bizzat tanışma 
fırsatı bulduk. 
Son olarak Alp 

hocamıza bize bu 
dergide kendimizi tanıtma fırsatı sunduğu icin çok 
teşekkür ediyor, saygılarımızı iletiyoruz. 

Kök hücrenin tüm dünyada yeni kapılar açmasını 
ve tüm insanlığa şifa dağıtmasını diliyoruz. Hoşça 
kalın, kök hücreyle kalın... 

Yeni Çıkan Kitaplar
Haploiden tical Stem 
Cell Transplantation: 
An Emerging Treat-
ment Modality

Editör: 
Taner Demirer

Yayınevi:
Humana Press

Yayınlanma Tarihi:
Kasım 2017

Editörlüğünü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi He-
matoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. 
Taner Demirer'in yaptığı Haploiden tical Stem Cell 
Transplantation: An Emerging Treatment Moda-
lity başlıklı kitap Kasım 2017'de Stem Cell Biology ve 
Regenerative Medicine Serisinden Springer Humana 
Press tarafından yayınlandı. 200 sayfadan oluşan 
eser 13 bölüm içermekte. Haploidentik transplan-
tasyon konusunda dünyada ilk kitap olan bu 
kitabın bu yeni tedavi yönteminin mantığına, temel 
yaklaşımlar ile klinik uygulamalarına yer verilmekte. 
Dünya genelinde bu konuda deneyim sahibi olan 
27 yazar kitaba katkı vermiş durumda.

Wound Healing: 
Stem Cells Repair 
and Restorations, 
Basic and Clinical 
Aspects.

Editör:
Kursad Turksen

Yayınevi: 
Wiley-Blackwell

Yayınlanma Tarihi: 
Şubat 2018

Alanında uzman kişilerce yazılan Wound Healing. 
Stem Cells Repair and Restorations, Basic and 
Clinical Aspects başlıklı kitap kök hücrelerle 
yapılan araştırmalarda elde edilen son gelişmeleri 
aktarmakta konunun uzmanları tarafından aktar-
makta. 280 sayfa ve 18 bölümden oluşan bu değerli 
kaynakta konunun temeline ve kliniğe uyarlaması-
na ilişkin güncel bilgiler mezenkimal kök hücreden 
hematooetik kök hücreye; inflamasyondan kansere 
kadar ele alınmış durumda. Deri kök hücrelerinin 
daha iyi anlaşılmasına da ışık tutan bu eser skar 
oluşumu ve kötü yara iyileşmesinin altında yatan 
mekanizmalara da açıklık getirme gayreti içinde.

yeniden gençleşiyordu. Bu araştırmanın potansiyel 
çıkarımları beni çok heyecanlandırıyor” diyor. 

Yaşla beraber, dokularımızda yaşlanan hücreler 
toplanır, işlevlerini olduğu gibi yapamazlar ve bu 
yaşlanan hücreler genlerin verdiği işleri doğru 
düzenleyemezler. İşte bu nedenle dokular ve 
organlar yaşlandıkça hastalıklara daha açık hale 
gelirler. Burada splicing faktörleri genlerin tam 
çalışması açısından kritiktir. Genler hücrelerin nasıl 
davranacağını belirleyen bir mesaj verir. Örneğin bir 
gen birkaç mesaj yollayarak yeni kan damarlarının 
oluşması için emir verse de splicing faktörleri hangi 
mesajın uygulanacağına karar verir. İnsanlar yaşlan-
dıkça, splicing faktörleri, hücrelerin çevrelerindeki 
zor koşullara tepki verme yeteneğini kısıtlayarak 
daha az verimli veya hiç çalışmaz duruma gelme 
eğilimindedir. Yani yaşlanma ile birlikte hücrelerde 
splicing faktörleri giderek azalır ve buna bağlı 
olarak vücut direnci de azalır. 

Prof. Harries, "Splicing faktörlerinin seviyelerini eski 
haline getiren moleküller ile yaşlı hücreler tedavi 
edildiğinde, bu hücrelerin genç hücrelerin bazı özellik-
lerini tekrar kazandığını gösteriyor. Onlar büyüyebilir 
ve telomerleri genç hücrelerdekiler gibi daha uzundur. 
Ancak yaşlanmanın dejeneratif etkilerini daha 
iyi anlayabilmek için bu tür yaklaşımların gerçek 
potansiyelini belirlemek için çok daha fazla araştırma 
gerekmektedir” ibaresini ekliyor.

Bilimin insanları ömrü uzatmak için bu tekniği 
kullanılmasının gerekli olup olmadığını tartışırken 
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KONGRE, SEMPOZYUM 
ve KURSLAR
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

GABİMAK-2018
23 Nisan 2018 - Ankara

ISCT 2018
2-5 Mayıs 2018 - Montreal, Kanada

Işık (Optik) Mikroskopi Kursu
9 Mayıs 2018 - Antalya

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
10-13 Mayıs 2018 - Antalya

Stem Cells in Disease Modelling and Drug 
Discovery
17-18 Haziran 2018 - Melbourne, Avustralya 
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Işık (Optik) Mikroskopi Kursu
(A’dan Z’ye Bilinmesi Gereken Her Şey)

9 Mayıs 2018
Hotel Su, Antalya

Mikroskopta çektiğim mikrograflarda ışık homojen değil? Ne Yapabilirim?

Neden 25 kez büyüten oküler yapmıyorlar; cisimleri daha büyük görürdük !!!

Konfokal mikroskobuyla süper çözünürlük mikroskobu arasındaki fark nereden kaynaklanıyor?

Okülerden gördüğüm görüntü kalitesine bilgisayar ekranında ulaşamıyorum; Ne yapmalıyım?

Eğer bu ve benzeri soru(n)larınızın yanıtlarını merak ediyorsanız
bu kurs tam sizin için...

Ayrıntılı Bilgi

Zebra balığı embriyosunun 
kuyruk bölümündeki  kök 

hücrelerden (yeşil) ve daha 
sonra yetişkinde böbrekteki kök 

hücrelerden köken alan  kan 
dokusu (kırmızı).

www.alpcan.com


