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Klinik Denemelerin 
Sonuçlarını Tartışma 
Zamanı.
KHB’nin 25. sayısıyla hepinize tekrar merhaba.

Her zaman olduğu gibi KHB’nin bu sayısında da 
son gelişmelere, haberlere yer verdik; duyurular 
yaptık. Önce İngiltere'de bir süre önce EKH'nin AMD 
hastalarında denenmeye başladığı bir seri klinik 
çalışmanın yayınlanan haberiyle başlamak istedik. 
Londra'daki University College'dan kalabalık bir 
araştırmacı grubu ilk 2 hastanın 12 aylık verilerini 
yayınladılar; Yrd.Doç.Dr. Açelya Yılmazer KHB için 
bu sonuçları kısaca derledi. Bildiğiniz üzere KHB'nin 
24 . sayısında Japon ekibin aynı hastalıkta bu kez 
uPK hücrelerini kullandığı çalışmada komplikasyon 
çıkmıştı. Her iki çalışmayı bir araya getirdiğimizde 
ortaya çıkan resim henüz bu hücrelerin bir elin 
parmakları kadar insanda ve tartışmalı bir "iyileşme" 
sağladığı yönünde. Yapılan harcamalar ve verilen 
emekler şimdilik sadece birkaç kişinin vermiş ol-
duğu sonuçlarla sınırlı. Ancak tıpta herşey biraz da 
"deneme-yanılma" ile öğrenilmiyor mu? Sonuçları 
hep beraber izleyip göreceğiz. 

Ardından kök hücrelerin farklılaşmasında ve kendini 
yenilemesinde çok önemli olaylardan birisi olan 
DNA metilasyonunu Bio. Fatma Uysal'ın kalemin-
den KHB okurlarına sunmak istedik.

Bio. Merve Sucu bilimde sanatın uç noktalarında 
çalışan Rus sanatçı Ella Marushchenko ile bir röpor-
taj gerçekleştirdi. Ella dünyaca tanınan bilim dergi-
lerinin kapaklarında hücre ilüstrasyonları tasarlayan 
bir sanatçı ve sanatın bilimle buluştuğu meslekler-
den birisinin dünyadaki en önemli temsilcilerinden.

Yeni Çıkan Kitaplar bölümünde Prof. Dr. Çiler Çe-
lik Özenci piyasaya Mayıs 2018 tarihinde çıkan ve 
yaşam bilimleri alanındaki araştırmacıların referans 
kitap olarak kullanabileceği "Yaşam Bilimlerinde 
A'dan Z'ye Mikroskopi" adlı kitabı tanıtıyor. 348 
sayfalık, eser Ankara Nobel Kitabevi Yayınlarından 
çıktı.

Dr. Hakan Coşkun heyecanla katıldığı "Üreme ve 
Gelişim: Hayatın Kökenine Bakış” başlıklı mini sem-
pozyumdan kısa bir kesit geçti KHB okurları için. 

Her sayıda olduğu gibi Kongre, Sempozyum ve Kurs 
duyurularına ve Ayın Fotoğrafı'na yer veriyoruz. 

26. sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın... 

Alp Can

Haber-Yorum Açelya Yılmazer

EKH'nin Makula Dejene-
rasyonundaki Başarısı...
İnsan kaynaklı embriyonik kök hücreleri (iEKH), 
pluripotensi ve sınırsız kendilerini yenileme kapasi-
teleri nedeniyle hücresel tedaviler için umut verici 
bir kaynağı temsil etmekte. Ancak, aynı zamanda 
neoplastik değişim, kontrol edilemeyen çoğalma 
ve uygun olmayan hücre tiplerine farklılaşma riski 
taşımalarından ötürü klinik çalışmalarda yer alma-
ları kısıtlanmış durumda [Atala, 2012; Carr ve ark, 
2013]. İnsan gözü, erişilebilir ve küçük yapıda bir 
organ olduğu için iEKH temelli hücre tedavilerinin 
araştırılmasında avantaj sağlayabiliyor. Nakledilen 

hücrelerin in vivo doğrudan izlenebilmesi sayesin-
de, neoplastik değişimin gözlenmesi durumunda 
hemen müdahale edilmesine olanak sağlamakta 
[Nazari ve ark, 2015; Bharti ve ark, 2014]. Bunlara 
ek olarak, iEKH sırasında gerekli olabilecek uzun 
süreli immün baskılama göze bölgesel olarak 
uygulanabiliyor.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (Age-related 
Macular Degeneration; AMD), günümüzde körlüğün 
önemli bir nedeni olmaya devam etmekte ve 
hastalığın ilerleyişinde retinadaki pigment epitel 
(RPE) hücrelerinin sayı ve işlev kaybı söz konusu. 
Geç AMD olgularında, başlangıçta hücrelerin ve 
daha sonra retinadaki sinir ve koroid hücrelerinin 

de [Bhutto ve Lutty, 2012] geri dönüşümsüz kaybı 
söz konusu olmakta. Bu nedenle, AMD olguları 
pluripotent özelliği olan hücreler ile yapılacak te-
davi girişimlerine uygun olabileceği düşünülebilir. 
Hastalık RPE’ye ait temel hücre tabakalarının hasar 
görmesine neden olur. Mevcut tedaviler sadece 
AMD'nin eksüdatif; yani yaş formuna yöneliktir. 
RPE hücrelerinin kaybı ve retinada ilerleyici nöron 
kaybı ve işlev bozukluğuyla karakterize edilen 
atrofik (kuru) form AMD için ise henüz tedavi 
bulunmamaktadır.

İngiltere’den Profesör Lyndon Da Cruz ve Profesör 
Peter J. Coffey önderliğindeki ekip kaplanmış 
ve sentetik bir zar üzerinde iEKH’den farklılaşmış 
RPE’den oluşan bir yama geliştirmişler. Kültürde 
geliştirilen bu yama 
öncelikle fare ve do-
muzlarda güvenilirlik ve 
etkililik çalışmalarından 
geçirilmiş ve daha sonra 
faz 1 boyutunda klinik 
çalışmaya alınmış. Elde 
edilen sonuçlar 19 Mart 
2018’de Nature Biote-
chnology dergisinde 
yayınlandı [da Cruz, L. 
ve ark, 2018]. Araştır-
macılar iEKH’den elde 
edilmiş RPE içeren bu yamaları ileri tedavi tıbbi 
ürünü olarak geliştirmişler. Öncelikle iEKH’i vitro-
nektin kaplı kültür kaplarında büyüttükten sonra 
RPE hücrelerine spontan farklılaşmalarını sağlamış-
lar. Oluşan pigmente hücre yığınları birbirinden 
ayrıştırılarak saf ve tek hücre RPE hücre popülas-

yonları elde edilmiş ve farklılaşmanın tamamlan-
ması için PET kaplı kültür kaplarına aktarılmıştır. 
Hücreler her aşamada detaylı olarak karakterize 
edilmiş (Şekil 1). Geliştirilen ürünün cerrahi olarak 
uygulanması, hücrelerin güvenilirliği ve tümörije-
nitesinin fare ve domuzlarda denenmesi sayesinde 
faz 1 çalışması için gerekli olan onayı sağlanmış. 
Daha sonra, geliştirilen yama, yaş tip AMD'si olan iki 
hastanın her birinde bir gözün retina altı boşluğuna 
amaca yönelik tasarlanmış bir mikrocerrahi aleti 
kullanılarak uygulanmış. Biyomikroskop ve optik 
koherans tomografi ile RPE içeren yamanın başarılı 
şekilde hastalara verildiği ve hücrelerin aktarım 
sonrasında canlılıklarının devam ettiği gösterildi. 
Ayrıca 12 ay boyunca iki hastada sırasıyla 29 ve 21 
harflik bir görme keskinliği elde edildiği bildirildi. 

Bu hastalarda uzun 
süreli immünosüpresyon 
sadece bölgesel olarak 
kullanılmış durumda 
(Şekil 2).

Kök hücre temelli 
doku transplantasyonu, 
nörodejeneratif veya geri 
dönüşümsüz hücre kaybı 
olan diğer hastalıklar için 
de potansiyel olarak etkili 

bir tedavi stratejisidir. Araştırmacılar yap-
tıkları bu çalışmada, iEKH kaynaklı RPE yamasının 

tasarımı, mühendisliği ve üretimiyle ilgili zorluklara 
da değinmişlerdir. Bu çalışma iEKH’nin sadece AMD 
için değil, diğer hastalıkların için de alternatif bir 
tedavi stratejisi olarak kullanılabileceğini destekle-
yen önemli bir çalışmadır.

iEKH kolonileri Spontan farklılaşan RPE Saf RPE hücreleri Nakledilecek RPE
yaması

PET zarına ekilen RPE

Şekil 1: iEKH kaynaklı RPE içeren yamaların üretim şeması © Nature Biotechnology

Şekil 2: Hastalara uygulanan yamaların renkli görüntüleri. İki hastada da yamanın etrafında
merkezi olarak pigmente olan bölgelerdeki artış dikkati çekmekte. 

© Nature Biotechnology
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Kök Hücre Biyolojisi Fatma Uysal

Kök Hücrelerde DNA’nın 
Metilasyonu Ne Anlama 
Geliyor?
Epigenetik terimi ilk kez 1942’de Congrad Wad-
dington tarafından tanımlandı. Epigenetik; DNA 

dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama  
kalıtsal olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen 
bilim dalıdır. Epigenetik mekanizmalar, histon 
modifikasyonları ve DNA metilasyonudur. Histon 
modifikasyonları, histon metilasyonu, asetilasyonu, 
fosforilasyonu, nitrosilasyonu, ubikitinasyonu ve 
sumolasyonunu içerir. DNA metilasyonu, DNA zin-
cirindeki guaninin önünde, yerleşik olarak bulunan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23601133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23601133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26113213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24573369
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22542780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29553577
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29553577
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sitozinin 5. karbonuna metil grubu bağlanmasıyla 
gerçekleşmesi anlamına gelir. DNA metilasyonu, 
yeni (de novo) ve var olanı sürdürme (maintanan-
ce) olmak üzere iki farklı biçimde gerçekleşir. Yeni 
DNA metilasyonu, metillenmemiş DNA zincirinin 
metillenmesi olarak tanımlanırken sürdürme 
metilasyonu ise DNA’nın replikasyonu sırasında 
yarı metillenmiş DNA zincirinin metillenmesi olarak 

bilinmektedir. DNA metilasyonu, DNA metiltrans-
feraz (DNMT) enzimleri tarafından katalizlenir. 
Memelilerde, DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, DNMT3C, 
DNMT3L ve DNMT2 olmak üzere altı farklı DNMT 
enzimi tanımlanmıştır. DNMT1 öncelikli olarak 
sürdürme metilasyonunda görev alırken DNMT3A 
ve DNMT3B yeni metilasyonda rol oynar. 2016 
yılında Barau ve ark. tarafından Science dergisinde 
yayınlanan çalışmada [Barau ve ark, 2016]. DNMT3C 
enzimi tanımlandı ve özellikle erkek germ hücre-
lerinin transpozonlardan korunumu için önemli 
olduğu vurgulandı. DNMT3L katalitik aktivitesi 
olmayan, ancak DNMT3A ve DNMT3B enzimlerini 
uyararak yeni metilasyona katılır. DNMT2 ise DNA 
zincirindeki sitozini metillemek yerine aspartik asiti 
taşıyan tRNA'daki sitozin 38’i metillemektedir. 

DNA metilasyonu genel olarak CpG; yani guanin-si-
tozin adacıklarında meydana gelir. Ancak nadir 
olarak non-CpG adacıklarında (CpT, CpC ve CpA) da 
DNA metilasyonunun meydana geldiği bildirilmiştir. 
Neden bu adacıklarda DNA metilasyonunun ger-
çekleştiğiyse halen net olarak aydınlatılamamıştır. 
Genel olarak embriyonik kök hücrelerde non-CpG 
adacıklarında metilasyonun görülmesi bu hücreler-
de pluripotensinin korunmasında rol alabilecekleri-
ni düşündürmektedir. İnsan genomunda 29 milyon 
CpG adacığı bulunur ve bunlardan %60-80’i metile 
haldedir. En önemli nokta DNMT’lerin nasıl çalıştık-
ları ve hangi genler ya da sinyallerle DNA metilasyo-
nunu gerçekleştirdiğidir. Sürdürme metilasyonunu 
ele alırsak; DNMT1 DNA replikasyonu sırasında 
PCNA [Chuang ve ark, 1997] ve UHRF1 [Bostick ve 
ark, 2007] ile direk iletişim halindedir. UHRF1 DNA 

zincirindeki yarı metillenmiş bölgeleri SRA domaini 
aracılığıyla tanıyarak DNMT1‘in bu bölgeleri tanı-
masına yardımcı olur. Buna ek olarak, histon H3 
lizin 9 (H3K9) metilasyonu, hücre siklusunun S fazı 
sırasında UHRF1 genine bağlanır ve DNMT1 kararlı 
olmasını sağlayarak sürdürme metilasyonu için 
kaçınılmaz rol üstlenir [Rothbart ve ark, 2012]. LSD1 
de global DNA metilasyonunun sürdürülmesi için 

zorunludur ve DNMT1’i kontrol eder. DNA metilas-
yonu aktif ve pasif olmak üzere iki farklı mekanizma 
tarafından kaldırılır (demetilasyon). Pasif DNA 
demetilasyonu, işlevsel olarak DNA metilasyonu-
nun sürdürülmediği durumda meydana gelirken 
aktif DNA demetilasyonu 5 metilsitozinden; bir 
başka deyişle global DNA metilasyonundan metil 
grubunun modifiye edilmesi ya da uzaklaştırılması-
dır. TET enzimleri bu süreçte rol oynayan en önemli 
moleküllerdir. Bu enzimler, 5 metilsitozini 5 hidrok-
simetilsitozine dönüştürür ve DNA’yı demetile eder. 
Yeni metilasyonda ise DNMT3A ve DNMT3B H3K9 
ile iletişim halindedir. Hem sürdürme hem de yeni 
metilasyon mekanizmalarında DNMT’lerin histon 
modifikasyonlarıyla iletişim halinde olmaları, histon 
modifikasyonlarının heterokromatin oluşumunu 
başlattığını gösterir. Ardından DNA metilasyonu 
devreye girerek promotor bölgelerin susturulması-
nı sağlar. 

Bilindiği üzere, DNA metilasyonu kök hücrelerin 
sürdürülmesinde ya da farklılaştırılmaları sırasında 
epigenetik hafızanın korunması-değiştirilmesi 
açısından kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, emb-
riyonik kök hücreleri (EKH), uyarılmış pluripotent 
kök hücreleri (uPK), hematopoetik kök hücreleri 
(HKH), mezankimal kök hücreleri (MKH) ve nöral 
kök hücrelerindeki (NKH) metilasyonu ele alacağız. 
EKH’de DNMT1, DNMT3A ve DNMT3B genlerinin 
deneysel olarak silinmesi hücrelerin ileri farklılaş-
masını engellemektedir. Literatür, EKH çalışmala-
rında bu üç genin olmaması durumunda kendini 
yenileme özelliğinin etkilenmediğini gösterirken 
eğer farklılaştırma yönünde bir işlem yapılacaksa 

ortamda DN-
MT’lerin kesinlikle 
olması gerektiğini 
vurgulamaktadır 
(Şekil 1). EKH’de 
metilasyon ge-
nellikle non-CpG 
adacıklarında ve 
özellikle CpA ada-
cıklarında bulunur 
[Lister et al, 2009]. 
Non-CpG adacık-
larındaki metilas-
yon DNMT3L’nin 
varlığında DNMT3A ve DNMT3B tarafından kontrol 
edilir. İlginç olarak, DNMT3L pluripotensinin korun-
ması sırasında metilasyonda direk görev alırken, 
farklılaşma sırasında sessizdir. uPK farklılaşmış 
somatik hücredeki bazı transkripsiyon faktörlerinin 
(OCT4, SOX2, KLF4, MYC) kullanılmasıyla geriye 
doğru programlanarak elde edilmekte ve EKH’ye 
benzemektedir. Araştırmacılar, somatik hücreleri 
yeniden programlarken epigenetik hafızanın 
silinmesinde DNA metilasyonuna önem vermelidir. 
Peki neden? Yeniden programlanma sırasında 
ve oldukça fazla pasajlamaya rağmen hücrenin 
epigenetik hafızasını koruduğu görülmüş [Lister ve 
ark, 2011] ve araştırmacılar çeşitli DNA metilasyonu 
inhibitörleri kullandıklarında verimliliğin arttığını 
bulmuşlardır [Mikkelsen ve ark, 2008] (Şekil 2). 
EKH’de olduğu gibi bu hücrelerde de non-CpG 
alanlarında metilasyon yaygındır.

HKH multipotent kök hücrelerdir ve kendini yenile-
yebilme ve farklılaşmaları için DNA metilasyonuna 
ihtiyaçları vardır. DNMT1 bu hücrelerin kendilerini 
yenileyebilme özellikleri için kritiktir. DNMT1'in 
silindiği çalışmalarda, HKH’nin kendini yenileye-
bilmesinde bozukluk saptanmıştır [Trowbridge 
ve ark, 2009]. DNMT3A ve DNMT3B ise HKH’nin 
farklılaşmasında önemlidir ve kendini yenilemeyle 
ilgili genleri baskılar [Challen ve ark, 2014]. HKH kan 
ve bağışıklık sistemindeki tüm hücreleri meydana 
getirirler. Çarpıcı olarak; HKH'nin bağışıklık sistemi 

hücrelerine dönüşümünde 
DNA metilasyonu artmış iken, 
kan hücrelerine dönüşüm de 
DNA metilasyonu düşüktür.

NKH sinir sisteminin 
progenitor hücreleridir. Kök 
hücre tanımıyla uyumlu olarak 
kendini yenileme ve nöron, 
astrosit ya da oligodendrosit 
gibi hücrelere farklılaşabilme 
özelliğine sahiptir. NKH 
dinamiği oldukça ilginçtir. 
Birinci trimesterde bu hücreler 
sadece kendini yenileyebilir, 

ikinci trimesterde nöronlara farklışabilme yetisi 
kazanır, üçüncü trimesterdeyse nöronlara ek olarak 
astrosit ve oligodendrositlere farklılaşırlar. DNA 
metilasyonu bu süreçlerde adeta bir anahtar gibi 
davranır (Şekil 3). Örneğin; GFAP gibi çoğu astrosit 
genleri birinci ve ikinci trimesterde metile iken, 
üçüncü trimesterde demetiledir [Hatada ve ark, 
2008]. Demetilasyon beynin gelişiminde çeşitli 
genlerin ifadesi için önemlidir ve metilasyon ora-
nıyla karşılaştırıldığında demetilasyon daha fazladır. 
Tet1 geninde mutasyon olan farelerin sinir sistemi 
gelişiminin anormal olduğu, özellikle öğrenme ve 
hazıfada bozulmalar meydana geldiği gösterilmiştir. 
Ancak halen sinir sistemi gelişiminde DNA demeti-
lasyonun tam olarak rolü bilinmemektedir. 

MKH ise multipotent kök hücredir ve günümüzde 
en fazla çalışılan kök hücre türüdür . Yüksek prolife-
rasyon özellikleri nedeniyle uzun süreli kültürlerde 
çevresel etmenlerden genetik ya da epigenetik ola-
rak etkilenir. Dolayısıyla MKH çalışmalarında in vitro 
koşulların DNA metilasyonunu en az etkileyecek 
şekilde olmasını içeren protokoller oluşturulmalıdır. 
DNA metilasyonu MKH’nin kalitesini belirlemek 
için çok iyi bir işaret olabilir. Aynı zamanda MKH’nin 
sınıflandırılmasında metilasyon önemlidir; çünkü 
MKH kökenlerindeki DNA metilasyon profilini 
yansıtır [de Almeida ve ark, 2016].

Sonuç olarak, DNA metilasyonu kök hücrelerin sü-
rekliliği ve farklılaşabilmeleri için 
önemli bir mekanizmadır. Farklı-
laşabilme ya da kendini yenileme 
süreçlerinde DNA metilasyonu ve 
dolayısıyla DNMT enzimleri farklı 
profiller sergiler. Özellikle epige-
netik hafızanın korunması ya da 
silinmesinde DNA metilasyonu bir 
kontrol noktasıdır.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27856912
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/PMID: 9302295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17673620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17673620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23022729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19829295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21289626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21289626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18509334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25130491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18784832
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18784832
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26862701
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Bilişim, Biyoinformatik
Bir Bilim Sanatçısı:
Ella Marushchenko
Sizleri, sosyal medya üzerinden izlediğim ve birkaç 
aydır paylaştığı gönderileri oldukça beğendiğim 
bir sanatçı olan Ella Marushchenko ile tanıştırmak 
isterim. Rus olan Ella, güzel sanatlar resim bölümü 
lisanslı ve çeşitli çizimler yapıyor. Ancak Ella’yı diğer 
illüstratörlerden ayıran Sci-Art ile; yani bilimsel 
sanat ile uğraşıyor olması. Ella bilimsel görselleri 
alıyor, yorumluyor ve üç boyutlu bir hâle getiriyor. 
Ve bunu o kadar başarıyla yapıyor ki, çizimleri çok 
önemli dergilerde kapak oluyor. 

Bizler gibi bilimle uğraşan insanlara farklı bir pen-
cere açtığını düşündüğüm Ella ile mini bir röportaj 
yapmak istedim ve kendisine ulaştım. Her e-posta-
mı içtenlikle yanıtladı ve bolca teşekkür etti. 

Ella; sci-art ile nasıl tanıştın? Bu alanda neler 
yapıyorsun?

Dr. Minko’nun (şu anda Georgia Üniversitesi'nde) 
Advanced Functional Materials dergisinde bir maka-
lesi kabul edildi ve onun 
için bir kapak resmi 
yapmamı istedi. Bunun 
için hazır değildim 
ve kendimi bilimsel 
bir illüstratör olarak 
görmedim, ama Sergiy 
ve diğer bilim adamları 
gerçekten sonuçları 
görmek istediler. Sergiy 
“hayır”ı bir cevap olarak 
kabul etmezdi. İlk bilim-
sel görselimi yaptım ve 
bu görsel kapak olarak 
seçildi.

Sen bir bilim 
insanı olmamana 
rağmen bilimsel 
veriyi yorumlamayı 
nasıl başarıyorsun? 
Üstelik bilimle uğraşan kişiler için bile bu çoğu 
zaman zorken.

Stüdyomda harika bir bilimsel ekibe sahip olduğum 
için çok şanslıyım. Hepsinin akademik geçmişi çok 

kuvvetli ve bilimsel verileri yorumlarken bana yardım-
cı oluyorlar.

Güzel sanatlar okulunda, bu alandan haberdar 
değilken bu alana girmek sana ne gibi beceriler 
kazandırdı?

Pazarlama ve satış teknikleri öğrenmek zorunda 
kaldım. Okulda olduğumda bunun farkında değildim 
ama bütün bilim insanlarının ve sanatçıların bu tarz 
konularda dersler alması gerektiğini düşünüyorum. 

Sanırım, kocanız da aynı alanda yer alıyor. Bir 
hayat ve iş ortağı olarak aynı kişiye sahip olmak 
nasıl bir şey?

Bu zor, çünkü bazen bazı şeyler hakkında farklı 
görüşlere sahip oluyoruz ama yine de işimizle ilgili 
uzlaşmaya varıyoruz. Örneğin o her şeyi %100 bilimsel 
doğrulukla sunmak isterken ben bilimi daha sanatsal 
göstermek istiyorum. Her ne kadar bu konularda 
tartışsak da her zaman mutlu olacağımız bir noktaya 
varıyoruz.

Bilimsel illüstrasyon bir kişinin sadece çalışarak 
kendini geliştireceği bir dal mıdır?

Tabii ki, her gün sıkı 
çalışmanız gerekiyor 
ama bu ana dal değil. 
Kendinizi geliştirmek 
için esnek olmalısınız ve 
her zaman yeni şeyler 
öğrenmelisiniz.

Çalışma saatlerini 
günlük hayatında 
nasıl geçiriyorsun? 
Bir dergi kapağını 
tamamlamak ne 
kadar sürüyor?

Uyanıyorum, e-posta 
mesajlarımı kontrol 
edip müşterilerime 
yanıt veriyorum. Daha 
sonra sosyal medya 

hesaplarıma yanıt 
veriyorum. Sonra büyük bir kupa kahve alıp akşam 
18:00'e kadar şu anki projeler üstünde çalışmaya 
başlıyorum. 18:00-20:00 arası genellikle yogaya ya 
da plaja gidiyorum. Sonra eve gelip gece yarısına 
kadar çalışıyorum. Tek boş günüm Cumartesi olduğu 

için o gün hiç bir iş yapmamaya 
çalışıyorum. 

Bir kapak 3 gün ila 3 hafta arasın-
da zaman alabiliyor. Görüntünün 
karmaşıklığına bağlı.

Dünyanın en ünlü dergileri 
için kapak illüstrasyonları ta-
sarladın, nasıl hissediyorsun?

İşimle gurur duyuyorum ama 
benim için kapakta olmak işin 
en önemli kısmı değil. Gelecekte 
insanların hayatlarını kurtarma-
ya yardımcı olabilecek en önemli 
bilimsel araştırmaların bir parçası olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Her zaman anlamlı bir şey yapmak 
istedim ve önceki işimi yapmak asla yeterli gelmiyordu 
bana.

Sanırım, dünyadaki birkaç kişiden biri misin? 
Dünyada bilimsel illüstrasyon işinde kaç kişi 
olduğunu düşünüyorsun?

Sayıyı bilmiyorum ama birçok bilimsel illüstratör var. 
Çalışmalarını kitaplarda ve dergilerde görebilirsiniz.

Aslında, genç bir bilim insanı olarak, şimdi 
bilimin çok çeşitli çalışma alanları olduğunu 

görebiliyorum. Bize, bilimin 
deney sonuçlarını yayınla-
makla sınırlı olmadığını, alan 
dışından birçok insanın da 
bilime bir şekilde katkıda 
bulunabileceğini gösterdin.
Bu alana girmeye ilgi duyan-
lara önerilerin ne olurdu?

Asla kolay bir iş olduğunu dü-
şünmeyin. Asla sadece araştırma 
vizyonunuzu yaratma özgürlü-
ğüne sahip olacağınızı düşün-

meyin. Farklı sanat 
tekniklerini öğrenin 
ve en önemlisi 
de sıkı çalışmaya 
ve eleştirilmeye 
hazırlıklı olun.

Merak edip göz 
atmak isteyenler 
için https://www.
instagram.com/
ella_maru

Merve Sucu

https://www.instagram.com/ella_maru/
https://www.instagram.com/ella_maru/
https://www.instagram.com/ella_maru/
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Yeni Çıkan Kitaplar Çiler Çelik Özenci

Yaşam Bilimlerinde 
A’dan Z’ye MİKROSKOPİ
Dört yüz yılı aşkın süredir önce meraklıların, sonra 
doğa bilimcilerin kullandığı ve 19. YY’dan itibaren 
de sağlık alanının olmazsa olmazı olan mikros-
koplar, belki de bilim tarihinin en uzun süredir 
kullanılan, en yaygın ve bir o kadar da suiistimal 
edilen aygıtları olmuştur. Hemen her bilim labo-
ratuvarında en az bir tane olan 
bu aygıtların ışığı 
kullanma yöntem-
leri büyük oranda 
değişmeden 
günümüze geldi. 
Sıradan gözlem 
mikroskoplarının 
çözünürlük değer-
leri neredeyse 100 
yıl öncesi ulaşılan 
düzeyde kalmış 
durumda. Ancak 
sorular ve bekle-
nen yanıtlar çok 
değişti. Örneklerin 
canlı olması, canlılık 
olaylarının eş zamanlı 
kayıtlarının yapılması 
isteniyor. Bu nedenle, 
mikroskoplar çeşitleri 
ve teknolojileriyle günümüzün biliminde öncü 
aygıtlar olmayı sürdürüyor ve oldukça uzun süre de 
böyle gideceğe benziyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Emb-
riyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelesi ve KHB'nin 
editörü olan Prof. Dr. Alp Can bu konudaki Türkçe 
temel kaynak eksikliğini görerek geçtiğimiz gün-
lerde Ankara Nobel Tıp Kitabevi Yayınlarından 
muhteşem bir esere imza attı. Hocamız, “Kök 
Hücre”den sonra bir başka boşluğu doldurmak için 
yine büyük emek vermiş; bu kez geçmişten, 420 
yıl öncesinden başlayıp geleceğe doğru uzanan 
önemli bir kaynakla karşımızda: Yaşam Bilim-
lerinde A’dan Z’ye MİKROSKOPİ. Önsöz’ünde 
bu kitabı kaleme alma amacının “mikroskobu her 
düzeyde kullanan, kullanmaya yeni başlayan kişiler 
için temelde pek değişmeyen ilkeleri ve mikroskop 
tasarımlarını pratik olarak aktaran Türkçe bir başvuru 
kaynağı oluşturmaktı” diyor ve ekliyor “dilimizde bu 
kapsamda, yazılmış bir kaynağa rastlamadım”. 

“Bakmaktan görmeye, görmekten anlamaya…” diyor 
kitabın girişinde Prof. Can. Ben de “anladığını iyi 
anlatmaya…” diye küçük bir ek yapmak istiyorum. 
Çünkü bilim dünyasında, anladığınız bilgiyi iyi 
anlatmak için iyi kanıtlara ihtiyaç vardır ve mikros-
kop ile elde edilen görseller de bunun en önemli 
araçlarıdır.

Prof. Dr. Alp Can da mikroskobun 
uzun öyküsü ile başlıyor 348 say-

falık kitabına. Tarihini son derece 
akılcı ve akıcı aktararak başladığı 

birinci bölüm dünyadaki geliş-
melerin yanı sıra ülkemizdeki 

mikroskopi tarihinin geçmi-
şini de kayıt altına alıyor. 

Tarihçeden sonra kitabın 
optik mikroskobu ile 

ilgili bölümleri başlıyor. 
“Işığın Göz Kırpışla-

rı” olarak adlandırılan 
bu bölümlerin 

ilkinde optiğin ve 
mikroskopinin 
temel kavramları 
ele alınıyor. Foton 

ve elektronun 
özellikleri, maddeyle etkileşimi 

örneklerle ve özgün çizimlerle sunuluyor. Üçüncü 
bölümde ışık mikroskobunun mekanik ve optik 
bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi, resim ve tablolar-
la destekleniyor. Kuramsal bilginin yanında pratik 
bilgilere de yer verilen kitapta dördüncü bölüm 
ışık mikroskobunda kontrast artırma teknikleri olan 
aydınlık alan, karanlık alan, faz kontrast, diferansiyel 
interferans kontrast ve Hoffman modülasyon 
kontrast tekniklerine ayrılmış durumda. Prof. Can 
kendi arşivinden çok sayıda mikrografla destekledi-
ği bu bölümlerde ilgili tekniğin ayarlarının da nasıl 
yapılacağını basamak basamak aktarıyor. Beşinci 
bölüm flüoresan mikroskobu ve flüoresan temelli 
diğer mikroskopi yöntemlerine ayrılmış durumda. 
Yaklaşık 70 sayfadan oluşan bu bölümde floresan 
mikroskobiye ve flüoroforlara ilişkin temel bilgiler 
verildikten sonra geniş alan, konfokal, multifoton, 
TIRF, süper çözünürlük ve ışık tabakası gibi 
günümüzün ileri mikroskopi türleri örneklerle yer 
alıyor. Işık mikroskobuna ayrılan altıncı bölüm ise 
ışık mikroskobunun kullanım pratiklerini, bir mik-
roskop odasının nasıl olması gerektiğini, lamba ve 

lazer güvenlik önlemlerini, uygun 
objektif seçiminin nasıl yapıl-
ması gerektiği ve mikroskobun 
temizliği gibi konuları içeriyor. Bu 
bölümde sorun giderme tablola-
rında da yer verilmiş durumda.

Kitabın elektron mikroskobuna 
ayrılmış bölümlerinin adı “Enerji 
Dokunuşları”. Yedinci bölümde 
elektron mikroskobiye giriş ve 
geçirimli elektron mikroskobu 
ele alınırken, sekizince bölümde 
taramalı elektron mikroskobunun 
yanı sıra çevresel SEM, STEM 
ve FIB-SEM gibi nispeten daha 
güncel tekniklere yer veriliyor.

Üçüncü kısım tamamen stereomikroskopiye ayrıl-
mış olan “Yaşamın Gerçek Yüzü” olarak sunuluyor 
okuyucuya.

Dördüncü kısım ise “Bir Fotoğraf Alabilir miyim?” 
benzetmesiyle sunulan dijital fotomikrografiye 
ayrılmış durumda. Bu bölümde Prof. Alp Can tüm 
kamera ve dedektör teknolojilerinden, dijital dosya 
formatlarından mikrografların hazırlanması ve 
sunumuna değin çok sayıda teorik ve pratik bilgiyi 
bizlerle paylaşıyor.

Prof. Alp Can bu kitabında 298'i kendi laboratuvar-
larında birlikte çalıştığı çok sayıda araştırmacıyla 
elde etmiş olduğu ve yıllar içinde önemli bir arşiv 
haline gelen fotomikrograf örneklerinden seçmiş. 
O nedenle Teşekkür bölümünde çok sayıda araş-
tırmacıya teşekkür ediyor. Az sayıda 
mikrograf ise dış kaynak-
lardan izinle alınmış.

Bu özgün eserin 
önemli bir özelliği de 
mikroskopiye ilişkin 
karmaşık bilgilerin 
Panel veya Tablo 
biçiminde su-
nulmuş olması. 
Örneğin; ışık 
mikroskobu-
nun  en temel 
ayarlarından birisi olan 
Köhler Aydınlatma Ayarı son derece zengin gör-
seller eşliğinde adım adım verilmiş. Kitapta buna 
benzer toplam 18 Panel ve 40 Tablo ve 662 çizim 
ve resim yer almakta.

Bilim ve teknolojinin dili, bilindiği 
üzere, büyük oranda İngilizcenin 
etkisi altına girmiş durumda. Bu 
durumda İngilizceden başka bir 
dilde kitap yazmak  gerektiğinde 
terimleri, taşıdığı anlamı yitirme-
den Türkçeye çevirmek; yanı sıra 
yabancı literatürü izleyenler için 
de yaygın kullanılan İngilizcedeki 
karşılığını ek olarak vermek gere-
kiyor. Prof. Can da bu eserinde bu 
yolu izlemiş ve Türkçe terimlerin 
hemen sonrasına İngilizcelerini 
de eklemiş. Ayrıca kitabın sonun-
da mikroskopide en çok kullanı-
lan 266 terimin İngilizce-Türkçe 

karşılıklarının listesi verilmiş durumda. Alp Hoca, 
Kök Hücre kitabında olduğu gibi bu kitabında da 
Türkçe bilim sözlüğüne çok sayıda terimi öneriyor.

30 yılı aşkın süredir elde ettiği mikrograflarıyla süs-
lenen MİKROSKOPİ, Dr. Alp Can’ın yılların içinden 
süzülüp gelen dikkatli deneyimlerini biz okurlara 
aktarması anlamına geliyor. Eser, etkili ve özgün 
görsel içerdiğinden dolayı okuması ve anlaşılması 
kolay olduğu kadar aynı zamanda göze hitap eden 
bir renk cümbüşü de. “Yaşam Bilimlerinde A’dan 
Z’ye MİKROSKOPİ” yaşam bilimleri alanında; 
mikroskop kullanan tüm bilim insanları için büyük 
bir bilgi birikimi ve deneyimle; güzel Türkçemizle 
yazılmış temel bir masaüstü kitabı olarak hazırlan-
mış. Kuşkusuz, lisans ve lisansüstü derslerde kaynak 
kitap olmayı çoktan hak ediyor. 

Bitirirken… Kameradan 
“bakan ve gören” bir 
yönetmenin iyi bir 
senaryoyu bizlere 
etkileyici olarak 
sunması gibi, Prof. 
Dr. Alp Can da 
bilimsel bulguları 
uygun mikros-
kopi tekniğiyle 
“bakıp”, “gö-
rüp”, gördü-
ğümüzü de 
en iyi biçimde 

“sunmanın tüm doğru yollarını” bir yönetmen 
ustalığıyla aktarıyor bizlere kitabında. Eser hakkın-
da ayrıntılı bilgiye www.alpcan.com adresinden 
ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileğiyle.

Elektron Tabancası
Filamanının (katod) ısınmasıyla vakum kolonuna elektron yayılmasını
sağlar. Filamanı ve Wehnelt silindirini barındırır  

Anod
Katoddan salınan elektronlar içinden geçer, elektronları hızlandırır ve odaklar

Örnek Tutucu
Örneğin (ultra ince kesit) içinden elektronların geçişini ve hareketini sağlar 
Objektif Merceği
Örnekten gelen elektronları odaklar

Kırınım Merceği
Elektronların Bragg saçılmasını sağlar

Objektif Açıklığı (Apertürü)
Örnekten gelen ve fazla saçılan elektronları engeller

Ara Mercek
Objektiften gelen ışınları yansıtıcı merceklere iletir
Kırınım Stigmatörü
Kırınım düzeltmesi ve küçük büyütmede astigmat düzeltmesi yapar
Birinci Yansıtıcı Mercek (P1)
Görüntüyü büyütür 

İkinci Yansıtıcı Mercek (P2)
Görüntüyü ekrana düşecek büyütmeye getirir

Fosforlu Görüntü Ekranı
Görüntünün analog olarak izlendiği çinko sülfid kaplı dairesel plaka

Dijital Görüntü Kamerası
Fotonları algılar, analogdan dijitale çevirir 

Görüntü Dürbünü
Görüntünün analog ekranda büyütülerek izlenmesini sağlar

Bilgisayar Kontrollü Kumanda ve Görüntü Birimi

Elektron
Üretimi ve
Salınımı

Kondansör
Mercekleri

Örnek

Objektif
Mercekleri

Görüntüleme 
Sistemi

Aydınlatma
Sistemi

Yansıtıcı
Mercekler

Görüntü
İzleme
Odacığı

Elektron Tabancası Ayar Bobinleri
Elektronları hızlandırır

Kondansör Açıklığı (Apertürü)
Çapı ayarlanabilir, altındaki kondansör merceğine gidecek olan elektronlardan 
eksen dışında ve enerjisi uygun olmayanları engeller
Birinci Kondansör Merceği (C1) 
Manyetik alan etkisiyle elektronları spiral biçimine sokarak bir noktaya odaklar

Kondansör Stigmatörü
İkinci kondansör merceğinden gelen ışınlarda astigmat düzeltmesi yapar

İkinci Kondansör Merceği (C2)

Filaman veya FEG

PANEL 16 GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU

3 mm

©A. Can, Mikroskopi.

http://www.ankaranobel.com/index.php?route=product/product&product_id=12406
http://www.alpcan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=253
http://www.alpcan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=253
http://www.alpcan.com
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KONGRE, SEMPOZYUM ve KURSLAR
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

Hematopoietic Stem Cells: From the Embryo to 
the Aging Organism
7-9 Haziran 2018 - Heidelberg, Almanya

Precision CRISPR Stem Cell Congress
12-14 Haziran - Seattle, WA, A.B.D.

Stem Cells in Disease Modelling and Drug 
Discovery
17-18 Haziran 2018 - Melbourne, Avustralya 

Integrating Dymanics, Mechanics and Consequ-
ences to Understand Notch Signaling Specifi-
city and Disease Implications
22-27 Temmuz 2018 - Lewiston, MN, A.B.D.

Generating Diverse Cells and Networks in the 
Nervous System, Gordon Conference
29 Temmuz-3 Ağustos 2018 - Newport, RI, A.B.D.

Using Cutting-Edge Technology to Dissect the 
Cross-Talk Between Stem Cells and Niche Across 
Different Organs, Gordon Conference
18-19 Ağustos 2018 - Waterville Valley, NH, A.B.D.

Modeling Cell-Cell Interactions Governing 
Tissue Repair & Disease, Gordon Conference
19-24 Ağustos  - Waterville Valley, NH, A.B.D.

AYIN FOTOĞRAFI

Mikrograf: Selda Kahveci, Alp Can (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

GMP kalitesinde insan göbek 
kordonu kaynaklı multipotent 

stroma hücresi kültüründe 
anafaz ve interfaz aşamasında-

ki iki hücrede  mikrotübülüsler 
(yeşil), perisentrin (kırmızı) ve 

çekirdek (mavi) 
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İki ayda bir yayınlanır.        www.kokhucrebulteni.com
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Editör: Prof.Dr. Alp Can (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  
   Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara)

Bu sayıya katkıda bulunanlar; (yazıların geliş sırasına göre)

Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte 
 si, Histoloji ve Embriyoloji A.D., Antalya)
Bio. Merve Sucu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji 

- Embriyoloji A.D.)
Dr. Hakan Coşkun ((Instituto de Neurociencias CSICUMH,
 Alicante, İspanya)
Yrd.Doç.Dr. Açelya Yılmazer (Ankara Üniversitesi, Biyomedi 
 kal Mühendisliği Bölümü, Ankara)
Bio. Fatma Uysal (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histo  

 loji - Embriyoloji A.D., Ankara)

Hakan Coşkun

“Ayaklarınıza Değil, 
Gökyüzüne Bakın!..”
Cambridge’in Hixton kasabası sınırları içerisinde 
bulunan Wellcome Genome Kampüsü’nde yıl 
boyunca çeşitli kurslar ve sempozyumlar düzenlen-
mekte. Bunlardan birisi de geçtiğimiz mart ayında 
gerçekleştirilen “Üreme ve Gelişim: Hayatın 
Kökenine Bakış” başlıklı mini sempozyumdu. Prof. 
Myriam Hemberger, Prof. Thierry Voet ve Prof. 
Magdalena Zernicka-Goetz’in düzenlemiş olduğu 
bu toplantı Prof. Zernicka-Goetz’in açılış konuşma-
sıyla başladı. 
Küçük bir 
salonda 
yaklaşık yüz 
bilim insanı-
nın katıldığı 
toplantıda 
temel olarak gamet biyolojisi, erken gelişim, kök 
hücre biyolojisi ve yeni nesil teknolojiler ele alındı. 
Sempozyumun ilk gününde ovosit ve sperm oluşu-
mu, erken gelişim döneminde memeli embriyoları-
nın görüntülenmesi ve bu dönemde rol alan temel 
transkripsiyon faktörlerinin ifade dinamiklerinin 
belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sunuldu. Görüntü-
lüme tekniklerinin de gelişmesiyle, kuşkusuz daha 
fazla bilgiye ulaşılabilmekte. 

İkinci günde, günümüzün en popüler teknoloji-
lerinden birisi haline gelen tek hücreden yapılan 
gen dizilemesi ve bu teknolojinin erken memeli 

gelişimini daha ileri anlaşılması için nasıl kullanıla-
bileceğine dair çalışmalar paylaşıldı. Sempozyum 
boyunca sunulan sözlü sunum ve posterlerin 
çoğunluğunda tek hücrede RNA dizi analizi sonu-
cunda ortaya çıkan veriler sunuldu. Bir yumurtanın 
döllenmeden başlayarak gen ifadesinde nasıl bir di-
namik sergilediğini ve işlevlerini anlamaya çalışmak 
oldukça heyecan vericiydi. Teknoloji ve biyolojinin 
birbirini sıkı sıkıya sarmaladığı günümüzde “daha 
fazla teknoloji daha fazla bilgi” önermesi ortaya 
çıkıyor. Cesur Yeni Dünya’ya daha da yaklaşıyoruz 
(ilgili yazı için KHB’nin 15. sayısına bakınız). İkinci 
günün öğleden sonraki oturumundaysa daha erken 

gelişim 
döneminde 
yapılan 
epigenetik 
çalışmalarla 
organoid 

kültür, doku yenilenmesi ve kök hücre modelleri 
hakkında veriler paylaşıldı. 

Hixton’daki son güne Prof. Stephen Hawking’in 
vefat haberi ile uyandık. Bilime ve insanlığa önemli 
katkılar sağlayan ünlü fizikçi, silinemeyecek izler 
bırakıp aramızdan ayrıldı. Ne demişti Prof. Hawking; 
“Ayaklarınıza değil, gökyüzüne bakın”. Devamı ise 
şöyle; “…gördüğünüz şeyleri anlamaya çalışın ve 
evreni neyin yarattığını merak edin. Meraklı olun; 
hayat zor görünebilir, fakat her zaman yapabilece-
ğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şeyler vardır. Sakın 
vazgeçmeyin.” 

Kongreler, Sempozyumlar
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