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Editör’den
Yaz Sona Ererken...
KHB’nin 3. sayısıyla tekrar merhaba. Yazın etkisini 
yitirmeye başladığı, havaların giderek serinlediği 
şu günlerde akademik ortamlar hızla ısınıyor. Bir 
yandan önümüzdeki ayların kongre-sempozyum 
programları hazırlanırken bir yandan da mezuniyet 
öncesi ve sonrası öğrencilerin yaz rehavetinden 
çıkıp tekrar çalışmaya başladığını görüyoruz.

Kuşkusuz kök hücre çalışmaları hız kesmiyor. 
Bu sayımızda ilk olarak geçtiğimiz iki ay içinde 
yayınlanan ve dikkatimizi çeken iki çalışmayı sizler 
için özet ledik. Bunlardan ilki B. Dlouhy ve ark. 
tarafından J. Neurosurgery’de yayınlanan bir olgu 
sunumu. İkincisi ise tüm dünyanın magazinel 
basınında da yer alan N. Bredenkamp ve ark. 
tarafından Nature Cell Biology’de yayınlanan 
translasyonel çalışma.

İzlediğiniz gibi bundan önceki iki sayımızda da 
STAP hücrelerine ilişkin gelişmeleri sizlere ilet-
miştik. Bu sayıda söz konusu çalışmaların kıdemli 
yazarlarından Dr. Yoshiki Sasai’nin intihar sonucu 
yaşamını kaybetmesini haber olarak iletmek istedik. 
Bu ani ve acı ölümün arkasında STAP hücrelerine 
ilişkin olumsuz gelişmelerin bir etkisi olduğu tama-
men bir spekülasyon olsa da RIKEN Enstitüsündeki 
tüm çalışma arkadaşlarının bundan olumsuz 
etkilendiği bir gerçek.

Bu sayımızda sırasıyla bir grup Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin dönem 3 öğrencilerinin dönem 

ödevi sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedik. 320 
gebe üzerinde yapılmış ve sonuçları itibariyle 
oldukça çarpıcı olan bu çalışma toplumdaki kordon 
kanı bankacılığına ilişkin algıyı gözler önüne seriyor.

Ardından Prof.Dr. Seda Vatansever, Aralık 
2013’te TÜBA’nın düzenlediği Kök Hücre Politikaları 
Çalıştayı’nda paylaşılan yuvarlak masa birikim-
lerini bizlerle paylaşıyor. Prof.Dr. Osman Köse 
epidermal kök hücrelere ilişkin güncel bilgileri 
özgün çizimlerle aktarırken, Prof. Dr. Merter 
Özenci ise ortopedide giderek adından çok söz 
ettiren eklem içi kök hücre ve PRP uygulamalarının 
gerçekten başarılı olup olmadığını iki çarpıcı yayınla 
sorguluyor. 

Bu sayımızda Gazi Üniversitesi Kök Hücre Araştırma 
Topluluğu’nu (GAZİKÖK) tanıtıyor ve 1. Hacettepe 
Yazım Çalıştayı’nı duyuruyoruz. Özellikle kök 
hücre ve rejeneratif tıp alanındaki makalelerin 
yazımında karşılaşılan problemler konunun uzman-
ları tarafından iki günlük bir çalıştayda ele alınıyor.

info@kokhucrebulteni.com adresine gönderileri-
nize “Sizlerden Gelen” başlığı altında yer veriyo-
ruz. KHB’nin üye sayısı hızla artıyor. Siz de halen 
kayıt olmadıysanız www.kokhucrebulteni.com 
adresindeki formu doldurarak veya info@kokhuc
rebulteni.com adresine bir e-posta göndererek 
KHB’nin sürekli izleyicisi olabilirsiniz. 

Bir sonraki sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın...

Alp Can

 
Tokyo’daki RIKEN Enstitüsü Gelişim Biyolojisi 
Merkezi önceki başkanı ve STAP hücreleri 
makalelerinin kıdemli yazarlarından  Dr. 
Yoshiki Sasai’nin 5 Ağustos 2014 günü 
çalıştığı enstitüde kendini asarak intihar sonucu yaşımına 
son verdiği bildirildi. 52 yaşındaki Dr. Sasai üst düzey bir 
kök hücre bilim insanıydı. Yüksek etki değe rine sahip çok 

sayıda makalesi bulunan Dr. Sasai özellikle kök hücreler 
ile gelişim biyolojisinin kesişimindeki konular üzerinde 
çalışıyordu; organoid oluşumları üzerinde çok sayıda 
yöntem geliştirmişti. İnsan kök hücrelerinden optik küreyi 
geliştiren ilk araştırmacı olarak literatüre geçti.

Ölümünün STAP hücrelerine ilişkin yayınların başına 
gelenlerle bir ilişkisi olup olmadığı tam olarak bilinmese 

de katkısı olmuş olabilir. Eğer öyle ise bilim onuru için kendi 
yaşamına son vermenin nadir bir örneği olan Dr. Sasai aile 
üyelerini ve arkadaşlarını da büyük yasa boğdu. 

Literatürden Seçmeler
Spinal Kord Yaralanması 
Olan Bir Hastada Olfak
tuvar Mukoza Hücresi 
Naklinden Sonra Oluşan 
Spinal Kord Kitlesi
Son yıllarda nörolojik hastalıkların tedavisinde 
somatik ve kök hücrelerin uygulanabilirliği ve 
güvenilirliği tartışılmakta. Kuşkusuz en büyük kaygı 
ektopik, kontrol dışı hücresel büyüme ve tümör 
oluşumudur. Michigan Üniversitesi’nden Dlouhy ve 
ark. J Neurosurgery; Spine dergisinde yayınladıkları 
bir olgu sunumuyla hücresel tedavi sonrasında 
gelişen bir hücre kitlesini bildirerek bu tartışmalara 
bir katkı sunmayı amaçlamış [J Neurosurg Spine 
July 8, 2014]. Sunum, toraks 10-11 düzeyinde tam 
spinal kord yaralanması geçirip paraplejik olan 18 
yaşında bir kadın hastaya ait. Araştırmacılar olfak-
tuvar mukozada bulunan nöral kök ve destekleyici 
hücrelerin insanda spinal kord hasarında deneysel 
olarak kullanılabileceğini ve böylece hücrelerin 
yenileme özelliklerinden yararlanılabileceğini 
tezinden yola çıkarak yaralanmadan 3 yıl sonra 
hasarlı bölge yakınına olfaktuvar mukoza hücreleri 
nakletmiş. Tedavi ekibi olfaktuvar mukozanın izole 
edilmesi, hazırlanması ve implantasyonunu da 
patentlemiş ve bunu daha önce yayınlamış; bunun 
yanı sıra olfaktuvar hücre tedavisinin etkinliğinin 
ve uzun dönemdeki güvenilirliğinin sorgulanması 
gerektiğini belirtmişler. Hücrelerin verilmesinden 
8 yıl sonra sırt ağrısı ile gelen hastanın radyolojik 
görüntülemesinde aynı tarafta spinal kord etrafında  
bir hücre kitlesi olduğu saptanmış ve operasyonla 
çıkarılmış. Kitlenin histolojik incelemesinde kist 
içeren solunum epiteli, goblet hücresi içeren 
submukoza bezleri ve arada sinir dalları izlenmiş. 
Bu dalların kortikospinal yoldaki sinirlerin bu 
bölgeyi onarımı sonucu mu, yoksa nakledilen öncü 
hücrelerden gelişen yeni bir sinir tomurcuğunun 
bir belirtisi olup olmadığı sorusunu yanıtı olarak, 
operasyon sırasında kitlenin spinal kordu sardığını, 
ancak kendine ait sınırları olduğunu gördükleri 
için nakledilen dokudan yeni sinir lifleri geliştiği 
sonucunu çıkarmışlar. Ancak hastada klinik bir dü-
zelmenin olmaması nedeniyle bu sinir uzantılarının 
işlevini klinik olarak önemsiz bulmuşlardır.

FoxN1 ile Programlan
mış Fibroblastlardan 
Geliştirilmiş Organize ve 
İşlevsel Timus
Rejeneratif tıbbın temel amacı in vitro olarak 
ayrıştırılmış ve çoğaltılmış hücrelerden nakledilebi-
lir organ üretmektir. Birçok çalışmada in vitro olarak 
farklı hücre tiplerinin üretimi gösterilmiş olsa da 
eksiksiz bir organın oluşumu bugüne kadar bildi-
rilmemişti. Edinburgh Üniversitesi’nden Breden
kamp ve ark. Nature Cell Biology’de yayınladıkları 
araştırmalarıyla işlev gören timus ürettiklerini rapor 
ettiler [Nature Cell Biol 16: 902-908, 2014]. Ekibin 
üzerinde çalıştığı timus epitel hücreleri (TEH), T 
hücrelerin gelişimi için gerekli mikroçevreyi oluştu-
ran en önemli bileşenlerden birisidir. Bu hücrelerin 
korteks ve medulla bölgesinde yerleşen iki ayrı tipi 
var; bunlar farklı tipte T lenfosit gelişimine aracılık 
ediyor. FoxN1 ise TEH gelişimi için gerekli olan bir 
transkripsiyon faktörü. Dr. Bredenkamp ve ekibi, 
fare embriyo fibroblastlarında FoxN1 ifadesini 
artırarak 10. günde bu hücrelerin tipik bipolar 
fibroblast görünümünden büyük, poligonal şekilli 
ve epitel belirteçlerini (sitokeratin 8, EpCAM) ifade 
eden hücrelere dönüştüğünü gösterdi. Farklılaşan 
hücreleri fötal T lenfosit öncüsü hücre hattıyla 
kültüre ettiklerinde hem CD4+ veya CD8+ hem de 
ikisini birden taşıyan hücreler ürettiler. Henüz tam 
olgunluğa ulaşmamış olan timositlerle ve embri-
yodan alınan timus mezenkimi ile TEH bir araya 
getirilmesiyle geliştirilen hücre topluluğunu erişkin 
farenin böbrek kapsülü altına naklettiklerinde 
fetüsteki timus mezenkiminde olduğu gibi timus 
gelişimi için gerekli büyüme faktörleri olan FGF10 
ve IGF salgıladığını saptadılar. TEH naklinden dört 
hafta sonra makroskopik olarak iyi biçimlenmiş bir 
timus geliştiğini gösterdiler ve bu organda timusa 
özgü korteks ve medulla bölgelerinin ortaya çıkışını 
izlediler. Bu noktada en kritik soru, TEH’den gelişen 
organın normal T hücre gelişimini ve yeni gelişen T 
lenfositlerle dolaşımdaki immün sistemi destekle-
yip desteklemediği idi. Araştırmacılar periferik 
kanda da CD4+ ve CD8+ T hücreleri göstererek bu 
soruya yanıt vermiş oldu. 

Ferda Topal, Alp Can

http://thejns.org/doi/abs/10.3171/2014.5.SPINE13992
http://thejns.org/doi/abs/10.3171/2014.5.SPINE13992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25150981
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Genç Gözlemler Sinem Başak Tan, Elif Ezgi Uz, Gözde Karacan, 
Mine Tepetaş, Zeynep Cansu Duran

Anne adayları
bebeklerinin kordon 
kanını saklamak istiyor...
Kordon kanı, hem zengin hematopoetik kök hücre 
içeriğiyle günümüzde kan hastalıklarının tedavi-
sinde kemik iliği transplantasyonuna güçlü bir 
alternatif hem de içerdiği mezenkimal kök hücreler-
le doku yenileme çalışmalarında kullanılan popüler 
bir kaynak. Kordon kanının çeşitli hastalıklarının 
tedavisinde kullanımıyla ilgili artan araştırma 
sayısına paralel olarak, kordon kanındaki kök 
hücrelerin uzun yıllar saklanmasına olanak sağlayan 
kordon kanı bankaları son yıllarda daha yaygınlaştı. 
Bu ilerleme ler, medyanın da kordon kanı ve kök 
hücreye olan ilgisini artırdı. Hal böyleyken, 
biz de Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencileri olarak 
Dönem-III proje ödevimiz 
kapsamında Prof.Dr. Alp 
Can’ın yönlendiriciliğinde 
kök hücre, kordon kanı ve 
kordon kanı bankacılığın-
daki gelişmelerin toplumda 
nasıl yanıt bulduğunu 
araştırdık. Gebelerin kordon 
kanı hakkında farkındalık ve 
yaklaşımlarını değerlendirmek 
amacıyla Ocak-Mart 2014 tarihleri 
arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndaki Gebe-
lik Polikliniğine başvuran 320 gebe ile yüz yüze 
görüşerek anket yaptık.

Araştırmaya katılanların %38’i kordon kanı ve kök 
hücre hakkında sorduğumuz 5 sorudan 3 veya daha 
fazlasına doğru yanıt verdikleri için kordon kanıyla 
ilgili yeterli bilgiye sahip oldukları kanısına varıldı. 
Beklediğimizin tersine, katılımcıların yaklaşık üçte 
biri (%34) bilgilerini gebe kalmadan önce sıklıkla 
televizyon-radyodan edindiklerini belirtti. Bilgi 
kaynaklarının dağılımı grafikteki gibiydi.

Ankete katılanlar eğitim durumlarına göre grup-
landırıldığında eğitim düzeyi yükseldikçe kordon 
kanı farkındalığında da hafif bir artış görülmesine 

rağmen  gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı değildi. Benzer şekilde gebelerin mesleği ve 
gelir düzeyinin de kordon kanı hakkındaki farkın-
dalık düzeyini etkilemediğini söyleyebiliriz.

Araştırmaya katılan gebelerin %64’ü doğacak 
bebeklerinin kordon kanını saklamak istedikle-
rini belirtti. Kordon kanının saklanmasına 
olumlu bakmayan katılımcıların bu yaklaşımlarını 
dayandırdıkları iki temel gerekçe ise yeterli bilgi 
sahibi olmamaları (%39) ve böyle bir kararı eşleriy-
le birlikte vermek istemeleriydi (%31). Geçmişte 
herhangi bir organ bağışına gerek duyanlar, 
duymayanlara oranla bebeklerinin kordon kanının 
saklanmasına daha olumlu yaklaştılar. Ancak kordon 
kanının saklanıp saklanmamasına yaklaşımda 
gebelerin eğitim durumu, mesleği ve gelir düzeyinin 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktu. 
Kordon kanının saklanmasını iste yen 

katılımcıların %72’i allojeneik 
bağışa da olumlu baktıklarını 

söyledi.

Bebeklerinin kordon kanının 
saklanmasını isteyen gebele-
rin %84’ü kamu bankasını 

tercih edeceklerini belirtti. 
Bu tercihteki en sık iki etken 

ise kamu bankalarının kordon 
kanındaki hücrelerin gereksi nimi olan 

herkes için kullanımına olanak sağlaması 
(%68) ve ücretsiz olmasıydı (%27). Bebeklerinin 
kordon kanının özel bankalarda saklanmasını 
isteyenlerin iki temel gerekçesi ise kordon kanının 
yalnızca kendi çocuk ve aileleri için kullanılması 
(%86) ve özel bankalarda saklama koşullarının daha 
iyi olacağını düşünmeleriydi (%13). Gebelerin aylık 
gelir düzeyi nin kamu veya özel banka seçimine 
istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi yoktu.

Çalışmamızda kordon kanı hakkında bilgi sahibi 
olan gebelerin oranının 2006’da İstanbul’da yapılan 
benzer bir araştırmaya kıyasla %10,6 arttığını 
gördük. Gebelerin kordon kanıyla ilgili bilgi 
edin dikleri kaynakların dağılımına bakıldığında, 
bu artışta özellikle televizyonlarda çeşitli sağlık 
prog ramları ve haberlerde kordon kanına daha fazla 
yer verilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Televizyon ve 

radyo ile polikliniklerdeki el broşürleri ve reklam-
ların etkin düzenlenmesi, kordon kanına ilişkin 
farkındalığın artmasını sağlayacaktır. Bağış yapmak 
isteyenlerin %72 oranında allojeneik bağışı seçmiş 
ve kamu bankası tercih edenlerin %88’i gerekçe 
olarak bağışladıkları kordon kanının gereksinimi 

olan herkese ulaşması istediklerini belirtmiş 
olması; kordon kanı hakkında yeterli farkındalık 
sağlandığı takdirde kamu bankalarında depolanan 
kordon kanı kök hücre miktarı ve çeşitliliğinin 
artacağını, gereksinime daha çok yanıt verileceğini 
göstermektedir.

Kök Hücre Eğitimi
Türkiye’de Lisans, 
Lisansüstü ve Uzmanlık 
Eğitim Programı İçinde 
Kök Hücrenin Yeri
Hücre temelli tedavi protokolleri son yıllarda kök 
hücrelerin hem araştırma hem de klinik amaçlı 
kullanımlarının söz konusu olmasından dolayı 
yeniden şekillenmektedir. Özellikle etik problemler 
oluşturmayan, elde edilmesi ve uygulanması kolay 
hücrelerin klinik amaçlı kullanılması için farklı 
kaynaklardan elde edilen kök hücrelerin hangisi-
nin kullanılması gerektiği, farklılaştırılmadan mı 
yoksa farklılaştırılarak mı verilmesi gerektiği de 
ayrı çalışma alanlarındandır. Tedavi amaçlı olarak 
kullanılması gündemde olan kök hücrelerin tam 
olarak öğrenilmesi, lisans, lisansüstü ve uzmanlık 
eğitim süreci içerisinde verilmesinde yeni kuşak 
araştırıcılar için önemli olacaktır. 

Kök hücre kullanımları T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 
kurulmuş olan Kök Hücre Nakilleri Bilimsel 
Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, 
bakanlıkça bu alanda çalışmasına onay verilen 
bilimsel merkezlerde bulunmaktadır. Fakat bu 
merkezlerde hizmet verecek hem uzman hekim 
hem de yardımcı personelin eğitim süreçleri 
içerisinde kök hücre konusunda ne kadar bilgi 
sahibi oldukları da ülkemiz açısından tam olarak 
bilinmemektedir. Bununla beraber klinik uygulama 
yapılacak olan uzman ve yardımcı personelin kök 
hücre kullanımından önce eğitim programları 
içerisinde olmasa dahi, bunlar  ilgili onaylı sertifika 
programlarından yararlanıp yararlanmadıkları da 
tam olarak bilinmemektedir.

Türkiye’de 1992-2013 yılları arasında kök hücreyle 
ilgili toplam 265 tez çalışması tamamlanmış ve 
bunlardan 143’ü tıpta uzmanlık, 37’si doktora ve 85’i 
de yüksek lisans tezi olarak yapılmıştır. Bu çalışma-

ların 69’u hematoloji/onkoloji, 9’u ise onkoloji 
konusundadır. Tezlerin 70’i cerrahi ve dahili bilimler 
alanında, 16’sı biyomühendislik alanında iken, geri 
kalan çalışmalar temel bilimler, diş hekimliği ve 
veteriner anabilim dalları tarafından yapılmıştır. 
Tezlerden birisi ise din konusunda olup kök hücre 
çalışmalarının neden olduğu etik problemlerle 
ilgilidir. 1992-2000 yılları arasında 26 tez, 2001-2009 
arasında 97 tez üretilmiş iken 2010-2013 yıllarında 
ise 135 projenin olması son yıllarda bu alanda 
eğitimlerin artması, genç araştırmacıların bu alana 
yönelmesi olarak değerlendirilebilir. 

HemWWatoloji ve onkoloji alanında tamamlanan 
tezlerin büyük çoğunluğunun rutin tedaviler 
konusunda olduğu görülmektedir. Bununla beraber 
dahili ve cerrahi alanlarda 70 adet çalışmanın 
olması kök hücre kullanımının klinik açıdan da ülke-
mizde yer edinmeye başladığını göstermektedir. 
Çalışmalarda farklı kök hücre özelliklerinin bilinmesi 
ve farklı klinik uygulamalar için farklı kök hücrelerin 
kullanılması önemlidir. 

Ülkemizde son yıllarda Kök Hücre Merkezlerinin ve 
Kök Hücre Bilim Dallarının kurulmasıyla bu alanda 
çalışan deneyimli kişilerin artması ve uygun ve etkin 
klinik uygulamalar için uzman ve yardımcı persone-
lin yetiştirilmesi için en önemli adımlardır.  Bununla 
beraber lisans düzeyinde kök hücre temelleri, tıp, 
diş hekimliği, veterinerlik, biyoloji, biyomühendislik 
gibi alanlarda eğitim programına girmiş bulunması, 
lisans döneminden başlayarak bu alanda farkındalık 
yaratılması açısından da önemlidir. 

Kök hücre çalışmalarında bu alanda çalışmış, 
sertifika veya lisansüstü eğitimi almış olan kişilerin 
olduğu araştırma gruplarında temel ve klinik 
bilimlerin ortaklaşa çalıştığı projeler üretilmesi, 
AR-GE çalışmalarında özel kuruluşlardan destek 
alınabilmesi için programlar düzenlenmesi, yurt 
dışı fonlardan desteklerin arttırılması için iletişim 
ağlarının genişletilmesi de kaçınılmazdır.

Seda Vatansever
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Epidermal Kök Hücreler
Epidermal kök hücre biyolojisiyle ilgili ilk çalışmalar 
yaklaşık 25 yıl önce başlamıştır. “Epidermis” ve 
“kök hücre” kelimeleriyle yapılan taramalarda ilk 
zamanlarda yılda ortalama 5 makale bulunabilirken 
bugün yılda 150 makaleye ulaşmak mümkündür. 
Başlangıçta, epidermal hücre morfolojisi ve 
kinetiğiyle ilgili konulara yoğunlaşan çalışmalar, 
bugün pilosebase ünite (PSÜ) de yer alan 
epidermal-dermal kök hücrelerin uyarılmış pluri-
potent kök hücrelere ve embriyonik kök hücrelere 
dönüştürülebilmesiyle vücuttaki tüm hücre ve 
dokuların elde edilmesi üzerine odaklanmıştır. 

Epidermal Kök Hücre Plastisitesi
Keratinositler hakkındaki ilk çalışmaları 
gerçekleştiren Barrandon ve Green, 1987 yılında 
keratinosit kültürüyle elde ettikleri hücrelerin 
yaklaşık üçte birinin holoklon hücreler olduğunu 
saptamışlar; bu hücrelerin epidermal kök hücre 
olduğunu ve bu hücreler dışında %25 oranında 
buldukları paraklon hücrelerin transit-amplifying 
hücre olduğunu ileri sürmüşlerdir. Epidermal reje-
nerasyonun bazal tabakadan başladığına inanılan 
bu dönemden sonraki çalışmalar PSÜ üzerine 
yoğunlaşmış,1990’lı yıllarda yapılan hayvan deney-
lerinde daha önce yalnızca kıl kökünün kök hücreler 
içerdiği düşüncesi yıkılmıştır. Bugün, PSÜ’nün he-
men altında yer alan ve piloerektör kasın yapıştığı 
oldukça iyi korunan ve vaskularizasyonu ve sinir 
innervasyonun oldukça zengin olduğu bir alan olan 
kese (bulge) bölgesinin epidermal ve dermal kök 
hücreler için bir rezervuar olduğu belirlenmiştir. 
Yapılan insan çalışmalarında da aynı sonuçların 
elde edilmesinin ardından Notch, Wnt gibi bazı 
sinyal yolaklarının ve p63 proteinin kök hücre 
farklılaşmasında rolleri olduğu saptanmıştır. 2010 
yıllarına doğru kültüre edilen otolog ve allojeneik 
keratinositler yanık ve ülser tedavilerinde kullanıl-
maya başlanmıştır. Ancak PSÜ’deki epidermal kök 
hücrelerin hangilerinin en etkin tedavi sağladığı 
henüz net olarak anlaşılamamıştır. 2008 yılında 
başlayan ve günümüzde de gelişerek süregelen 
uPK (uyarılmış pluripotent kök) hücrelerin gelişti-
rilmesiyle ilgili çalışmalarda, keratinositlerden uPK 
hücreleri elde edilmiş ve epidermal kök hücreler-

den vücudumuzdaki birçok organ kök hücresine 
dönüşüm sağlanabilmiştir.

Şekil 1’de epidermal 
kök hücrelerin 
PSÜ’de yer alan 
proteinler, onların 
işlevleri ve gen 
promotör aktivi-
teleri özetlenmeye 
çalışılmıştır. Epider-
misin ana bileşeni, 
interfoliküler 
epidermis (IFE) olup 
temel görevi deriyi 
dış etkenlere karşı 
korumaktır. PSÜ ise 
IFE ile beraber farklı 
bölümlere sahip 
olan epidermal ve 

dermal rejeneratif hücreleri barındırır. PSÜ içindeki 
en önemli yapılar kese bölgesi ve kıl köküdür. Kıl 
folikülünün gelişim süreci içinde Wnt sinyal yolağı 
fokal artışlarla PSÜ’nün ortaya çıkışını yönlendir-
mekte ve yetişkin kök hücre belirteçleri olan Sox9, 
Lgr6 ve Lrig1 ifadesi gözlenmek tedir. PSÜ’nün 
gelişim süreci içinde ise Lgr5, CD34 ve Keratin 15 
ifadeleri özellikle kese bölgesinde gözlenmekte, kıl 
kökünde ise Lgr5 daha belirgin bulunmaktadır. 

Bugün için farklı yapılardaki gen ifadelerinin hangi 
özgün işlevlere sahip olduğu tam olarak bilinmese 
de önümüzdeki zaman hücre davranışlarındaki 
rollerini daha net olarak ortaya koyacak ve PSÜ’nün 
bölümleri arasındaki ilişkilerin belirginleşmesine 
neden olacaktır. Normal kıl folikülünün oluşumu 
süresince epidermal kök hücre aktivasyonu ve mo-
bilizasyonu, hücre rejenerasyonu ve yara iyileşmesi 
konularında da bizlere bilgi verecektir. 

Epidermal Kök Hücrelerin Gelecekteki 
Kullanımları
Son yıllarda yapılan hayvan deneyleri göstermek-
tedir ki, PSÜ içindeki farklı bölümlerden farklı 
hücre ve doku üretimi mümkündür. Keratinizasyon 
için çok önemli işlevlere sahip olan interfoliküler 
epidermis, keratinositler için en belirgin rezervuar 
görünümündedir. Önümüzdeki günler otolog 

Kök Hücre Biyolojisi Osman Köse

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Merter Özenci

hücre kültürlerinden elde edilecek saf keratino-
sitlerin özellikle yanıklarda ve yara iyileşmesinde 
belirgin rollerinin olacağını göstermektedir. Şekil 
2’de PSÜ’de yer alan kök hücrelerin dönüşüm 
gösterebildiği hücre ve dokular izlenmektedir. 

İstmus bölgesindeki kök hücrelerden, yağ bezi 
ve kıl folikülü oluşturulabilmektedir. Kese bölgesi 
kök hücreleri, diğer bölgelerden farklı olarak en 
zengin hücre kaynağı olarak gözükmektedir. 
Buradaki kök hücreler, sinir sistemi hücrelerine 
(nöron, gliya) dönüşümü dışında keratinositlere de 
dönüşebilmektedir. Kese hücreleri ayrıca düz kas 
hücresi, melanosit ve kan damarı üretimi içinde 
uygundur. PSÜ içinde yer alan kıl folikülü ve dermal 
kılıftaki kök hücreler ise mezenkimal kök hücre, 
adiposit, kondrosit, hematopoetik ve nöronal 
hücrelere dönüşüm gösterebilmektedir. Dermal 
papillada yer alan kök hücreler özellikle sinir sistemi 
öncü hücrelerine dönüşüm göstermeleriyle diğer 
bölgelerden ayrılmaktadır. Buradaki hücreler nöral 
krista prekürsörlerine (melanosit, Schwann ve 
Merkel hücreleri) farklılaşmaktadırlar.

Gelecekteki çalışmalar ulaşılması en kolay ve 
büyük bir organ olan derinin otolog kök hücre 
tedavilerinde ilk sıraları alacağını göstermektedir. 
Önümüzde sayıda güncel klinik çalışmalar hakkında 
bilgiler verilecektir. 

Kök hücre “tedavisi” 
ile eklem hastalıklarını 
yenebilir miyiz?
Kök hücreleri yıllardır laboratuvarlarda araştıran 
bilim insanları, önce onların var olduklarından 
emin oldular, daha sonra insan vücudundaki 
değişik kökenli doku ve organlardan kök hücre elde 
edebilir miyiz sorusuna yanıt aradılar. Deneysel 
çalışmalarda kas-iskelet sistemindeki bazı bozuk-
lukların tedavisi için çözüm olabilme potansiyelini 
gördüler. Temel bilimlerdeki bu çabalar süredursun, 
son beş yıldır kök hücrelerin klinikte kullanımıyla 
ilgili çevremizde çok sayıda “söylenti”, “haber”, “dost 
tavsiyesi” niteliğindeki “bilgi paylaşımına” tanık 
olmaktayız. Bu haberler, en iyi deyimle “magazin-
sel” olması yanında, böyle “tedavileri” uyguladığını 
iddia eden kişi ve merkezlerin medyadaki reklam-
larından oluşuyor. Eklem hastalıkları yakınmaları 
olan birçok hastanın ilgisini çeken bu “yeni tedavi 
yöntemi”, hastaların çevresindeki hekimlerden 
de böyle bir “tedavi” beklentisi içine girmelerine 
neden olmakta. Bu döngüde hekimlerin bir kısmı 

hasta taleplerini geri çevirmemek ve gündemi 
yakalayabilmek adına kök hücre uygulamalarına 
başlıyorlar. 

Klinikte uygulanmaya başlayan bir “tedavi 
yöntemine”, gerçekten işe yarıyor mu sorusunu 
sorabilmemiz için elimizde kanıta dayalı bilimsel 
verilerin olması ve olaya ön yargısız yaklaşabilme 
becerine sahip olmamız gerektiği açık. Bu yazının 
amacı özellikle ortopedide çok sık karşılaştığımız 
eklem hastalıklarında son yıllarda sıkça tanık 
olduğumuz kök hücre uygulamalarının bugün gel-
diği boyutu incelemek ve bilimsel haklılık payının 
ne olduğunu araştırmak. İnternette karşımıza çıkan 
birçok web sayfasından birisinden bir alıntı yaparak 
“tedavi” konusunda nereye gelindiğini örneklemek 
isterim;

Stem Cell and Platelet Rich Plasma Therapy
The area of injury or arthritis is treated with both stem cells 
and platelet rich plasma (PRP). If stem cells are the seeds 
in the lawn, PRP is the fertilizer that helps the lawn grow. 
PRP, contains growth factors such as VEGF and TGFβ which 
provides cell signals and nourishment to help the stem 
cells flourish and develop into new cartilage, ligaments, 
tendons, and other body parts. Most cases of stem cell and 
PRP treatments are successful, and avoid the pain, disability, 

Şekil 1

Şekil 2

http://www.drmagaziner.com/stem-cell-therapy-for-cartilage-repair/
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down time, and risk associated with major surgery. There is 
minimal recovery from a stem cell or PRP treatment, usually 
mediated by soreness in the area that was treated, and 
there is also a risk of bruising. There have been no reports of 
serious adverse effects in the scientific literature when adult 
mesenchymal stem cells are used in these procedures….
 

Would you like to make an appointment
to discuss stem cell therapy?

Bu ve benzeri yazıları okuduğumuzda kök hücre 
“tedavisinin” son derece kolay uygulanan, bir çok 
durumda faydalı ve ciddi yan etkileri olmayan 
bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varabiliriz. 
Ama gerçekten öyle mi, işte bilim insanları olarak 
sormamız gereken soru bu. Deneysel çalışmalarda 
diz içine enjekte edilen fazla miktarda mezenkimal 
kök hücre enjeksiyonundan sonra hayvanlarda 
skar dokusuna bağlı diz içinde serbest cisimlerin 
oluştuğu bildirilmiştir ve uygun miktarda enjeksi-
yonun önemi vurgulanmıştır [Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc 14: 1307–14, 2006]. 2014 yılı 
içinde yayınlanmış klinik çalışmalara baktığımızda 
sunulan sonuçlar başarılı ve umut verici, ancak 
çalışmaların yöntemi ve kanıta dayalı değerleri 
incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şudur;

Treatment of Knee Osteoarthritis With Auto
logous Mesenchymal Stem Cell: Two Year 
Followup Results [Transplantation 97:e66-e67, 
2014].

Bu çalışma editöre mektup niteliğinde olmakla 
birlikte aslında bir “tedavi” raporu niteliğinde 
olduğu için dikkate değer. Çalışmada, radyolojik 
olarak osteoartriti olan ve konservatif tedaviyle 
kronik ağrısı geçmemiş olan 12 hastaya eklem 
içi kemik iliği kökenli mezenkimal stromal hücre 
enjeksiyonu uygulanmış. Sonuçlar prospektif 
olarak 1 ve 2 yıl izlenmiş. Değerlendirme kriterleri, 
ağrı skorlaması, klinik skorlamalar ve MRG ile 
kıkırdak değerlendirimesi şeklinde. Tüm sonuçlarda 
olumlu ilerleme görüldüğü bildirilen bu çalışmanın 
bilimsel düzeyi değerlendirildiğinde kontrol grubu 
içermeyen, az sayıda hastada ve kısa izlem süresi 
içeren bir çalışma olduğu, dolaysıyla kanıt değeri-
nin I ya da II düzeyinde olmadığı görülüyor, üstelik 
iyileşme kriteri olarak sadece klinik değerlendirme 
skorlarının kullanılmış olması ve kıkırdak için 
histopatolojik değerlendirme yapılmamış olması 
da “iyileşme” kavramının kalite ve kantite olarak 
yeterince aydınlanamamasına neden oluyor.

Adult Human Mesenchymal Stem Cells Deliv
ered via IntraArticular Injection to the Knee 

Following Partial Medial Meniscectomy: A 
Randomized, DoubleBlind, Controlled Study [J 
Bone Joint Surg Am 96: 90-8, 2014].

Ortopedide en çok okunan ve en saygın dergileri-
nin başında gelen bir dergide yayınlanmış kanıta 
dayalı düzeyi I olan bir çalışma olmasından dolayı 
incelemeye değer olan, dikkat çekici bir araştırma; 
belki de bu konuda bu güne kadar yapılmış düzey 
I olan tek çalışma. Özellikle kök hücre tedavi 
konusundaki yayınlardaki yöntem eksiklikleri bu 
çalışmada giderilmiş görünüyor. Çalışmada özetle, 
menisküsü kısmen alınmış hastalara (55 hasta) 
diz içine hyalüronik asit içinde düşük doz (grup A, 
50 milyon hücre), yüksek doz (grup B, 150 milyon 
hücre) kemik iliği kökenli allojeneik mezenkimal 
kök hücre enjeksiyonu ve sadece hyalüronik asit 
(kontrol grubu) enjeksiyonu randomize uygu-
lanıyor. Başlıca değerlendirme ölçütleri (ağrı skalası, 
diz skorlama formu ve kan değerleri) ve hastalar, 6 
hafta, 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl kontrollerinde menisküste 
rejenerasyon olup olmadığı MRG ile değerlendi-
riliyor. Bu çalışmada enjeksiyon sonrası hastalarda 
görülen dikkati çeken bulgular özetlenecek olursa, 
52 hastada toplam 427 istenmeyen rahatsızlık 
gözlenmiş, bunlardan birisi yaşamı tehdit eden olay 
olarak rapor edilmiş (enjeksiyondan bir yıl sonra 
kalp krizi, grup A). En sık rastlanan istenmeyen et-
kiler ise; eklem ağrısı, eklemde şişlik, eklem sertliği, 
enjeksiyon yerinde ağrı, eklemde sıvı birikimi, 
baş ağrısı ve periferik ödWemdir. Bununla birlikte 
immünolojik parametrelerde değişikliğe rastlan-
mamış (CD3, CD4, CD8, CD56, CD20). Kan değer-
lerinde de herhangi bir sapma gözlenmemiş. Eklem 
içinde de herhangi bir yabancı cisim gözlenmemiş. 
Çalışmacıların üzerine basarak vurguladığı ve 
çalışmadan çıkabilecek tek olumlu sonuç ise, MRG 
ile yapılan değerlendirmelerde enjeksiyondan iki 
yıl sonra Grup A dan 3 hastada menisküs hacminde 
%15 den fazla artış saptanmış (%18), bu artış kontrol 
grubunda ya da Grup B de gözlenmemiş. Yalnız 
dikkatle incelendiğinde, Grup A’daki menisküs 
hacmindeki artışın 1. yılda 4 hastada olduğu, 2. 
yılda bu sayının 3 hastaya düştüğü (%24’den %18’e 
gerileme) görülmekte. Ayrıca, MRG ile yapılan bu 
ölçüm gerçek bir artışı bildiriyor mu?, o konu da çok 
net değil. Çalışmada diğer değerlendirme kriterleri 
olan ağrı skalası incelendiğinde başlangıca göre 
istatistiksel olarak ciddi bir değişimin olmadığı 
görülüyor (sadece Grup B de 2. yılda fark var). 
Bütün gruplarda (kontrol dahil) diz değerlendirme 
skorlamaları olumlu yönde artış göstermiş, gruplar 
arasında herhangi bir fark bildirilmemiş. Diz osteo-
artriti açısından hastaların en son kontrollerinde 
2 yıl boyunca herhangi bir değişimin olmadığı da 

çalışmada gözlenmekte, gruplar arasında (kontrol 
dahil) herhangi bir fark yok.

Bütün bunları çalışmayı dikkatli bir şekilde oku-
yan birisi rahatça analiz edebilirken, çalışmanın 
özetinde 1. yıldaki menisküs hacminde artış öne 
çıkarılmış ve ağrıda önemli azalma olduğu bildiril-
miştir. Menisküs hacminde 2. yıldaki düşüşten ya 
da ağrı kriterlerinde istatistiksel olarak çok farklı 
olmayan sonuçlardan söz edilmemiş. İstenmeyen 
etkiler ise özette hiç yer almamakta. Çalışmayı 
okuyanlarda en çok soru işareti uyandıracak nokta 
ise çalışmanın maddi desteğinin kim tarafından 
sağlandığı. Çalışmaya maddi destek sağlayan şirket 
aynı zamanda allojeneik insan kaynaklı mezenkimal 
kök hücre üretimini yapan ve bu çalışmada ürünü 
kullanılan şirket olan Osiris Therapeutics.

Bütün bu ayrıntıları gözden geçirdiğimizde, yukarı-
daki çalışmada ortaya konan sonuç yani menisküsü 
kısmi olarak çıkarılmış kişilerde yeniden rejenere 
olabilme potansiyeli çok dikkatli bir şekilde değer-
lendirilmelidir, ayrıca benzer sonuçların yeni klinik 
çalışmalarla destelenmesini beklemek en doğrusu 
gibi görünüyor. Yazının sonunda, başta sorduğu-
muz “Kök hücre “tedavisi” ile eklem hastalıklarını 
yenebilir miyiz?” sorusunu tekrar soracak olur-
sak, şu anda verilebilecek en ılımlı yanıt, henüz 
bu soruya verilebilecek kanıta dayalı verilerle 
desteklenmiş bir yanıtımızın olmadığıdır. Elimizde 
bir takım umut veren ipuçları olsa da, klinik uygu-
lamada tedavi ve istenmeyen etkiler konusunda 
uzun dönem izlemli ve en önemlisi bağımsız kuru-
luşlarca desteklenmiş epeyce çalışmayı gördükten 
sonra daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum.

Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kök Hücre 
Araştırma Topluluğu
Merhaba; Kök Hücre E-Bülteni’nin bu sayısında 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Araştırma 
Topluluğu’nu, kısaca GAZİKÖK’ü tanıtma imkânı 
bulmuş olmaktan çok mutluyuz.

Topluluğumuz 2011 yılının Nisan ayında bilimsel 
çalışmalara gönül vermiş hekim adaylarının 
çabalarıyla kurulmuştur. Türkiye Ulusal Kök Hücre 
Öğrenci Konseyi (TÜRKKÖK)’nin 
aktif, asil ve kurucu üyesi olan 
GAZİKÖK; fakülte öğrencisi 
üyelerden oluşan ve her dönem 
seçimle belirlenen yönetim kuru-
lundan oluşmaktadır. GAZİKÖK 
üyeliği sadece Gazi Üniversitesi 
çatısı altındaki öğrencilerden 
oluşmayıp Gazi Üniversitesi dışın-
daki üniversitelerin öğrencilerinin 
de katılımıyla gerçekleşmektedir. 
Topluluğun akademik danışmanlığını kurulduğu 
ilk günden beri pediatrik hematolog olan ve kök 
hücre nakli tedavisi yapan Doç. Dr. Zühre Kaya 
yapmaktadır. 

GAZİKÖK öğrencileri kök hücrenin çoğalması, 
farklılaşması, doku ve organları oluşturmaktaki 

işlevlerini ve yol açtığı hastalıkları öğrenmek 
amacıyla haftalık makale saatleri ve aylık öğretim 
üyesi oturumları düzenlemektedirler.  Aylık öğretim 
üyesi oturumlarında şu ana kadar Prof. Dr. Emin 
Kansu, Prof. Dr. Meral Beksaç, Prof. Dr. Ali Uğur Ural, 
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Prof. Dr. Ümit Bağrıaçık 
ve Doç. Dr. Zühre Kaya gibi deneyimli hoca-
larımızdan kök hücre ile ilgili sunumlar dinlendi 
ve tartışıldı. Bu oturumlar fakültemiz öğrencileri 
ve fakülte dışındaki üniversite öğrencilerinin de 
katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİKÖK öğrencileri bilimsel faaliyetlerde bulun-
mak amacıyla kök hücre ile ilgili çalışma grupları 

oluşturup yeni projeler de öner-
mektedirler. Bu projelerden ilki; 
ülkemizdeki kök hücre bağışının 
yetersiz sayıda olmasına dikkat 
çekmek amacıyla yürütülmüştür. 
Bu amaçla tıp ve hukuk fakültesi 
öğrencilerine kök hücre bağışıyla 
ilgili anket yapılmıştır. Anketin 
sonuçları Dr. Zühre Kaya danışman-
lığında GAZİKÖK öğrencilerinden 
Korcan Emre Gültekin, Oğuz Kaan 

Demirtaş, Dilşen Karadeniz, Yunus Çalapkulu ve 
Özge Tap tarafından  Impact of Targeted Education 
on First-Year University Students’ Knowledge and 
Attitudes Related to Stem Cell Transplantation and 
Donation başlıklı makaleye dönüştürülerek 2014 
yılında Experimental & Clinical Transplantation 
dergisinde yayına kabul edilmiştir. Bu konuda 

Gökçen ÇamdalıMerkezler-Gruplar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16788809
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16788809
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24887752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24887752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24430407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24430407
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Yayın hayatında başarılar dilerim. Kaya Memişoğlu

Çok güzel ve verimli olacak bir site. Emeğinize sağlık. Rümeysa 
Hekimoğlu

Öncelikle böyle bir bülteni bilim dünyası ile tanıştırdığınız için 
teşekkür eder, devamı dilerim. Bahtiyar Demiralp

Bu girişim için emeği geçenleri kutluyorum. Cengiz Tuncay

Gerekli bir girişim, hayırlı olsun. Taner Bekmezci

Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Halil Özbaş

Bu bültenin hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. Kök hücre hakkında güncel 
bilgileri takip etmemde bana oldukça faydası dokunabileceğini 
düşündüğüm bir yayın olacak. Burak Kaan Çağlıergin

Bülteni çok beğendim. Ülkemizde kök hücre çalışmalarına katkıda 
bulunacağına inanıyorum. Osman Köse

Böyle bir bülten olması beni çok mutlu etti. Çok şey öğreneceğimi 
düşünüyorum. Ekin Gül

Böyle güzel bir imkânı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
Merve Alpay

Alp Hocam, güncel kök hücre bilgilerini bizlerle paylaştığın için 
teşekkürler, ellerine sağlık. İlk sayısı gibi ikinci sayısı da çabucak 
okunuyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sevim Aydın

Yeni bir şey öğrenmeden ışığını söndürmemeyi ilke edinmiş 
insanların mutlaka görmesi gereken bir çalışma...Emeğinize 
sağlık. Emrah Sur

Sizlerden Gelen...

KONGRE, SEMPOZYUM 
ve KURSLAR
EMBO Conference. Stem Cells in Cancer and 
Regenerative Medicine
9-12 Ekim 2014, EMBL Heidelberg, Almanya

Till & McCulloch Meeting
27-29 Ekim 2014, Ottawa, Kanada
Özet Gönderme Son Tarihi: 8 Eylül 2014

Cellular Therapies Manufacturing & Clinical 
Trials in Canada Workshop
29-30 Ekim 2014 - Ottowa, Kanada

Global Controls of Stem Cells
5-7 Kasım 2014 - Singapur
Özet Gönderme İlk Tarihi: 7 Temmuz 2014

Satellite Course@CRG Somatic Cell 
Reprogramming
7-12 Kasım 2014 - Barcelona, İspanya

ASSCR/ISCT Meeting 
9-11 Kasım 2014 Victoria, Australia

World Stem Cell Summit San Antonio
3-5 Aralık 2014 - San Antonia, Texas, A.B.D.

Stem Cell Energetics
9-11 Aralık 2014 - Berkeley, San Francisco, A.B.D.
Özet Gönderme Son Tarihi: 22 Ağustos 2014 

9th International Translational Stem Cell 
Research Conference
14-15 Ocak 2014 New York City, A.B.D. 

Keystone Symposia: Stem Cells and Cancer
2-7 Şubat 2015, Banff, Alberta Kanada

Genetic Engineering of Mammalian Stem Cells
16-28 Şubat 2014, Cambridge, İlgiltere

Gordon Research Conferences.
Reprogramming Cell Fate
2-7 Mart 2014, Galveston, Texas, A.B.D.

4th International Conference on Stem Cell 
Engineering
16-19 Mart 2014, Coronado, California, A.B.D.

8th Annual World Congress of Regenerative 
Medicine & Stem Cells
23-25 Mart 2015 - Busan, Güney Kore

1. Hacettepe Yazım 
Çalıştayı
1- 2 Ekim 2014 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi bünyesinde; Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde; Acta Histochem-
ica (Elsevier) dergisinin baş editörü Dr. Raymond 
Coleman ve Stem Cell Research and Therapy (BMC) 
ile Birth Defects Research Part C: Embryo Today 
(Wiley) dergisinin editörü Dr. Rocky S. Tuan’ın 
katılımıyla Hacettepe Makale Yazım Çalıştayı 
düzenlenmiştir. Çalıştayda yazım becerilerinin 
geliştirilmesi ve bilimsel dergilere makale kabulü-
nün arttırılması amaçlanmaktadır. Çalıştayın 
hedefi, bilimsel makale hazırlanması ile ilgili ipuçları 
vermek, kaçınılması gereken önemli noktalara 
dikkat çekmek ve sık yapılan yanlışları gidermektir. 
Çalıştay kapsamında dijital ortamda yayımcılık, 

makale hazırlama, etik kurallar, özet, anahtar 
sözcükler, gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma 
ile kaynakların sunumu, örnekleme ve istatistiksel 
hataları içeren geniş kapsamlı dersler anlatılacak; 
taslak makaleler üzerinde uygulamalı yuvarlak 
masa tartışmaları düzenlenecektir. Makale yazım 
çalıştayı tüm tıp ve sağlık bilimleri araştırıcılarına 
açıktır. Öncelikli olarak genç araştırıcılarının 
katılımı hedeflenmektedir. Araştırma alanı olarak 
kök hücre ve rejeneratif tıp ile histokimya ve 
sitokimya alanları öncelenecektir. 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve Türk 
Elektron Mikroskobu Derneği üyeleri ile Avrupa 
ve Asya’dan gelecek benzer derneklerin üyeleri ve 
Hacettepe Üniversitesi mensuplarının katılımları 
kayıt olma sırasına göre ilk 50 kişi için ücretsiz 
olarak sağlanacaktır. Hacettepe Üniversitesi’nin 
mali desteği ile gerçekleştirilecek çalıştayın sonun-
da katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

yürütülen diğer bir projede yine Dr. Zühre Kaya 
danışmanlığında GAZİKÖK öğrencilerinden Burcu 
Çalışkan, Ayşe Betül Ünal, Zeynep Kemer, M. Enes 
Değirmenci’nin verilerini topladığı  Allogeneik kök 
hücre nakli tedavisi için aile içi gönüllü vericilerde 
HLA doku tipi uyum sıklığı ve gönüllülük durumunun 
değerlendirilmesi başlıklı araştırma 8. Kemik İliği 
Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kon-

gresinde poster olarak sunulmuştur. GAZİKÖK 
öğrenci topluluğunun faaliyetleri ve çalışmaları 
aralıksız sürmekte olup yeni katılacak üyelerin 
topluluğumuza olumlu katkıları olacağını düşün-
mekteyiz. GAZİKÖK öğrenci topluluğuna üye 
olmak, faaliyetlerini izlemek ve çalışma gruplarına 
katılmak isterseniz http://gutipkok.gazi.edu.tr/ 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Fare dermal fibroblastlarından yeniden programlanarak üretilen 
uyarılmış pluripotent kök hücrelerinin (iPS hücresi) Flk-1 ifade 

eden hücrelere dönüştürülmesi sonucunda hücre yüzeyinde 
beliren VEGF tip 2 resepörleri (yeşil sinyal) izlenmekte.

http://www.embl.de/training/events/2014/STM14-01/index.html
http://www.embl.de/training/events/2014/STM14-01/index.html
http://www.cvent.com/events/2014-till-mcculloch-meetings/custom-20-1cf51b19216c49adaa4b3171e4fc0694.aspx
www.ccrm.ca/oct_25th_workshop
www.ccrm.ca/oct_25th_workshop
http://www.isscr.org/home/regionalforums/singapore-2014/about
http://2014symposium.crg.es/satellite/
http://2014symposium.crg.es/satellite/
http://asscrss3.asnevents.com.au
http://worldstemcellsummit.com/concurrent-tracks/
http://http://www.cell-symposia-stem-cell-energetics.com
http://www.nyscf.org/events/annual-conference
http://www.nyscf.org/events/annual-conference
http://www.keystonesymposia.org/14J8
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-conferences/Advanced-Courses-and-Scientific-Conferences/Advanced-Courses/WTVM051172.htm
http://www.grc.org/programs.aspx%3Fyear%3D2014%26program%3Dreprogcell
http://www.grc.org/programs.aspx%3Fyear%3D2014%26program%3Dreprogcell
http://www.aiche.org/sbe/conferences/international-conference-on-stem-cell-engineering/2014
http://www.aiche.org/sbe/conferences/international-conference-on-stem-cell-engineering/2014
http://www.bitcongress.com/RMSC-Korea2015/default.asp
http://www.bitcongress.com/RMSC-Korea2015/default.asp
http://hacettepewriting.blogspot.com.tr

