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BaşkanımızdanBaşkanımızdan

Türk Histoloji ve Embriyoloji Ailesinin 
Değerli Üyeleri, 16. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak, dönemimizde yayına hazırlanan 
bültenimizin üçüncü ve toplamda da 
onuncu sayısını sizlere sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Bu sayımızda, geçen sayımızdan 
bu yana 16. Dönem Yönetim Kurulu’muzun 
neler yaptığını, sizlerle hangi platformlarda 
biraraya geldiğimizi hatırlatmaya çalıştık. 
İlk olarak, düzenli bir şekilde devam ettiğimiz 
“Eğiticilerin Eğitimi” seminerlerimizin 
konukları Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci, Prof. 
Dr. Güven Erbil, Prof. Dr. Feyzullah Beyaz 
ve Prof. Dr. Erdal Karaöz hocalarımızdı. 
“Sınırların Dışında(n), Laboratuvarın 

İçinde(n)” başlıklı webinarlarımızın konukları da; Prof. Dr. İnan Ölmez, 
Prof. Dr. Ümit Ali Kayışlı, Prof. Dr. Emre Yakşi ve Dr. Sara Pour’du. Tüm 
hocalarımıza katkıları ve bizlere zaman ayırdıkları için gönülden teşekkür 
ederiz. Bu sayımızda da davetli konuşmacılarımızın konuşmalarının kısa 
özetlerini bulacaksınız. 

Geçen sayılarımızda olduğu gibi, bu sayımızda da; gelenek haline gelen, 
ailemize yeni katılan üyelerimizi, akademik aşama kaydeden ve ödül alan 
hocalarımız hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Bu sayının ropörtajında Prof. 
Dr. Erdal Karaöz hocamızla kök hücre ve hücresel tedaviler hakkında 
konuştuk. Bu süreçte sizlere daha iyi bir bülten sunabilmek adına, 
sevgili Prof. Dr. Alp Can hocamızın bizim için organize ettiği etkinliği 
görebileceksiniz. “InDesign” kursu için bir cumartesi gününü tamamen 
Yönetim Kurulu’na ayıran hocamız; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın toplantı odasında tüm gün 
süren bu eğitimle hepimizi bu programı kullanabilmek için bilgilendirdi. 
Artık cep telefonlarınızdan da kolaylıkla okuyabileceğiniz HD kalitesiyle 
hazırlanmış bültenimiz, çağa ayak uydurmuş bir teknolojiyle karşınızda 
olacak.

Bu  sayının belki de bu yılın ailemiz için en önemli olayı, 15. Ulusal-1. 
Uluslararası Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (NICHE2022)’nin çevrimiçi 
olarak gerçekleşmesiydi. Her  ne kadar ekran başında da olsak, katılımı, 
yurt içi ve yurt dışı davetli konuşmacıları, sözlü ve poster sunumlarının 
kalitesiyle bir ilke imza attığımız bu kongremiz bizlerin yüz akı oldu. Üç 
gün boyunca ekranlardan ayrılmadan takipte kalan yönetim kurulundaki 
tüm arkadaşlarımı ve kongremizde destek olan Atlax organizasyonu 
kutluyorum. Kongremizden küçük hatırlatmaları ve ödül alan 
araştırmacılarımızı bu sayımızda bulabileceksiniz. 

Yıllardır kongrelerimizin yapıldığı yerlerde yapılan Yeterlik Sınavlarımız; 
ilk kez kongreden bağımsız, sınav komisyonu başkanımız Prof. Dr. Aydan 
Özgörgülü ve sınav komisyonumuzdaki hocalarımızın önderliğinde 
bu dönem ki toplantısını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
gerçekleştirdi. Üç adayın katıldığı bu sınava ait resimleri de sayımızda 
bulabilirsiniz.  

 16. Dönem Yönetim Kurulu hala ilk günkü heyecan ve azimle çalışmaya 
devam ediyor, sizlere ulaşabilmek ve yeni projeler üretebilmek adına 
uğraşıyoruz. Siz Türk Histoloji ve Embriyoloji ailesinin de desteği ile yeni 
projelerimizle karşınızda olmaya yeni birliktelikleri planlamaya devam 
edeceğiz. Bizlerden bilgi alabilmek için lütfen dernek sayfamızı ve sosyal 
medya hesaplarımızı takipte kalınız. 

Bültenimizin 16. Döneme ait üçüncü sayısını sizlerle paylaşmaktan büyük 
bir gurur duyuyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Aramıza Katılan, Akademik Aşama Aramıza Katılan, Akademik Aşama 
Kaydeden ve Ödül Alan ÜyelerimizKaydeden ve Ödül Alan Üyelerimiz

Ebru Eroğlu Ege Üniversitesi
Seda Saraç Hacettepe Üniversitesi
Merzuka Kalay Akdeniz Üniversitesi
Andaç Kipalev Neşelioğlu Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi
Bilge Arıcan Uludağ Üniversitesi 
Hakan Şahin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Nergis Coşkan Uludağ Üniversitesi 
Duygu Koyuncu Irmak İstinye Üniversitesi 
Abdulkadir Kutlu Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Burak Çakar Ege Üniversitesi 
Semanur Işık Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tenzile Beyza Durmuş Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 
Mert Sağlam Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Nureddin Atasoy Süleyman Demirel Üniversitesi
Can Köse Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik
Leyla Yıldırım Gazi Üniversitesi
Gamze Zengin Akdeniz Üniversitesi
Betül Tire Akdeniz Üniversitesi
Merve Görgülü Akdeniz Üniversitesi
Muazzez Çelikyürek Süleyman Demirel 
Üniversitesi
Özlem Kara Ahi Evran Üniversitesi
Rasim Hamutoğlu Cumhuriyet Üniversitesi
Tuğba Dağdeviren Cumhuriyet Üniversitesi 
Berna Özdenoğlu Kutlu Cumhuriyet Üniversitesi 
Gözde Korkusuz Balıkesir Üniversitesi
Çisem Yeşil Kayabaşı Gazi Üniversitesi 
Bahar Pomak Uludağ Üniversitesi
Çiğdem Usta Uludağ Üniversitesi
Fatma Beyza Sağ İstanbul Üniversitesi Çapa
Seda Yakut Bingöl Üniversitesi
Gizem Kurt Uludağ Üniversitesi
Ahmad Yahyazadeh Karabük Üniversitesi

Aramıza Katılanlar

Begüm Şahin Acıbadem M.Ali Aydınlar Üniversitesi 
Salva Algilani Acıbadem M.Ali Aydınlar Üniversitesi 

Yüksek Lisans Derecesi Alanlar

Doktora Ünvanı Alanlar

Selda Kahveci Ankara Üniversitesi
Fırat Aşır Dicle Üniversitesi
Fırat Şahin Dicle Üniversitesi
Büşranur Özalper, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Gülben Akcan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Uzmanlık Ünvanı Alanlar
Gülsen Zübeyde Karaman Celal Bayar Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Atananlar

Büşra Şen Halıcıoğlu Gaziantep Üniversitesi 
Gülüna Erdem Koç Gaziantep Üniversitesi
Tuna Önal Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Pelin Toros Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Doçent Ünvanı Alanlar

Ferda Topal Çelikkan Ankara Üniversitesi
Leman Sencar Çukurova Üniversitesi

Profesör Ünvanı Alanlar

Elgin Türköz Uluer Celal Bayar Üniversitesi
Naciye Dilara Zeybek Hacettepe Üniversitesi
Berrin Avcı Uludağ Üniversitesi

TÜBİTAK 1001 Projesi Alanlar

Deniz Yücel Acıbadem M.Ali Aydınlar 
Üniversitesi
Merve Elmas Acıbadem M.Ali Aydınlar 
Üniversitesi

TEBRİKLER
Prof.Dr. Sait Polat
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji 
ve Embriyoloji AD. Başkanlığını yürüten 
hocamız, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına seçil-
miştir. Hocamızı tebrik eder, başarılarının de-
vamını dileriz.
Prof. Dr. Mehmet Yüncü
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
AD’ında Öğretim Üyesi olan hocamız, Bölüm 
Başkanlığına seçilmiştir. Hocamızı tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz. 
Prof. Dr. Serap Sergül İnalöz Demir 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Histolo-
ji ve Embriyoloji AD’ında öğretim üyesi olan 
hocamız, Bölüm Başkanlığına seçilmiştir. Ho-
camızı tebrik eder, başarılarının devamını dile-
riz. 
Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalındaki görevinden 
ayrılarak, Koç Üniversitesine geçen hocamız, 
Ocak 2022 tarihi itibari ile yeni Üniversitesin-
deki görevine başlamıştır. Hocamızı tebrik 
eder, yeni görev yerinde başarılarının devamı-
nı dileriz. 
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yücel
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji 
ve Embriyoloji AD’ında Öğretim Üyesi kad-
rosunda yer alan hocamız, aynı Üniversitenin 
Mühendislik Fakültesi Biyomalzeme Merkezi 
Yönetici Yardımcılığına atanmıştır. Hocamıza 
yeni görevinde başarılar dileriz.
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Taş 
Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji AD’ında görev alan hocamız, 
Kablosuz İletişim Tabanlı Embriyoloji Eğitim 
Seti(2021/009684) isimli çalışmasına Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu tarafından patent 
verilmiştir. Tebrik eder, başarılarının deva-
mını dileriz. 
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WebinarlarımızWebinarlarımız
Eğiticilerin 
Eğitimi 
Seminer 
Etkinlikleri

Kanser Kemoterapisi Gören Kadınlarda 
Fertilite Korunması: Ne Kadar Yol Aldık?

Prof.Dr. Çiler Çelik Özenci

Günümüzde, kanserden kurtulan kadınların gebelik ve canlı 
doğum yapma olasılıkları kanser tedavisi görmemiş kadın-
lara göre düşüktür. Gebelik elde edebilen kadınlar arasın-
da canlı doğum oranı her iki grupta da benzerdir. Kanser te-
davisi ovaryum fonksiyonunu etkiler ve çocukluk çağında 
kanserden kurtulan kadınların %6’sı, tedavinin 5 yılı için-
de, akut ovaryan yetmezlik yaşarlar. %11’i 40 yaşına kadar 
prematür ovaryan yetmezlik (POI) tanısı alır ve bu durum 
doğurganlık endişesinin yanı sıra kemik sağlığı ve cinsel iş-
lev hakkında da olumsuz etkilere yol açabilir. 
Çalışmalarımızda çeşitli klinik senaryoları simüle eden fare 
modeli kullanarak, nilotinib’in akut ve kronik gonadotoksik 
ve teratojenik etkilerini iki nesil süresince inceledik (Ozka-
vukcu S. et al., Reproduction, 2021). Bu çalışmada, erkek ve 
dişi farelerde belirgin gonadotoksisiteye sebep olduğunu, ni-
lotinib uygulanan farelerin gebelik oranlarının düşük olduğu-
nu ve nilotinib ile tedavi edilen erkek ve/veya dişi farelerden 
oluşan gebeliklerde plasentaların belirgin olarak küçüldüğü-
nü bulduk. Bu durum; kanser tedavisi görürken gebe kalan 

kadın ya da baba adayı erkeklerin yavrularında gonadlarını da etkileyen teratojenik etkiler ortaya çıkabi-
leceğini gösterdi. 
Onkofertilite seçeneklerinden birisi, kemoterapi öncesinde yumurtaların kadından elde edilerek dondu-
rularak saklanmasıdır. Bu yavaş dondurma ya da vitrifikasyon teknikleri ile yapılabilir. Amerikan Üre-
me Tıbbı Derneği (ASRM) ve Yardımlı Üreme Teknolojileri Derneği uygulama kılavuzları vitrifikasyon 
ve çözdürmeden sonra; yumurtaların hayatta kalma oranı: %90-97, döllenme oranı %71–79, implantas-
yon oranı %17–41, çözülmüş yumurta başına klinik gebelik oranı %4,5-12 olarak bildirmiştir. Bu sonuç-
lara göre; vitrifikasyon tekniği kadınların doğurganlığını korumak için birinci basamak olarak kabul 
görmektedir. Yumurta kriyoprezervasyonu ile dünyaya gelen bebeklerin sağlığı hakkında bilinenler; 
mayotik iğ bütünlüğündeki değişiklikler, doğan bebeklerde kromozomal anormalliklerin ortaya çıkması-
dır. Ancak; perinatal çalışmalar, doğal olarak gebe kalan bebeklerdeki anormallik oranlarının, oosit veya 
embriyo kriyoprezervasyon yöntemlerinden doğanlardan farklı olmadığını desteklemektedir. Uzun va-
deli sonuçlar, bu bebeklerin doğal yolla doğan bebeklere kıyasla daha yüksek kanser riskine sahip oldu-
ğunu göstermektedir (275 686 IVF çocuğu ve doğal olarak gebe kalmış 2 266 847 çocuk üzerinde yapılan 
yakın tarihli bir kohort çalışmasında, IVF’li çocukların genel kanser oranı (1.000.000 çocuk başına), IVF 
olmayan çocuklara göre yaklaşık %17 daha yüksek bulunmuştur.) Kriyoprezervasyonlu ve kriyoprezer-
vasyonsuz oosit/embriyolardan doğan IVF çocukları değerlendirildiğinde; doğurgan kadınlardan doğan 
çocuklarda, çocukluk çağı kanseri insidansını 100.000’de 17,5 ve donmuş embriyo transferi sonrası doğan 
çocuklar için ise bu oranın 44,4 olduğu bulunmuştur. 
Diğer yandan, in vitro matürasyon (IVM) yöntemiyle elde edilen yumurtaların gebelik eldesinde kulla-
nılması önemli ve yararlı bir tekniktir. Günümüzde; 4000’den fazla bebek IVM kullanılarak doğmuştur 
ve IVM’ye bağlı konjenital defektlerde veya gelişimsel gecikmelerde herhangi bir artış bildirilmemiştir. 
Ooferektomiden sonra immatür oositlerin ex vivo toplanmasını takiben IVM kültürü kullanılarak kan-
serli kadınlarda IVM başarısı ve canlı doğumlar hakkında umut veren bir dizi olgu serisi bulunmaktadır. 
IVM sonuçları günümüzde güvenlik ve etkinlik açısından geleneksel IVF sonuçlarıyla karşılaştırılabilir 
düzeydedir. Ancak bu noktada önemli bir durum karşımıza çıkar; “IVM döngüsünde potansiyel olarak 
yetersiz endometriyal hazırlık hipotezi”. Zira; Bir IVM döngüsünde, yumurta toplama sırasında doğal 
bir döngünün fizyolojik periovulatuar hormonal ve endometriyal değişiklikleri eksiktir. Ovülasyondan 
önce, genellikle orta-geç foliküler fazda olgunlaşmamış oositleri toplamak ve ardından hemen sadece 
birkaç gün sonra bölünen bir embriyoyu uterusa geri vermek önemli bir sorundur. Çünkü endometri-
yum, gelen embriyoyu sadece reseptif olduğu, kısa bir zaman diliminde kabul eder. Bu durumda; bu za-
man aralığının kaçırılması söz konusu olabileceğinden, oosit IVM’inden bağımsız, uterusun hazır olma-
ması durumundan implantasyon ve gebelik oluşmayabilir. 
Tüm bu bilgilerden yola çıkarak; henüz açıklığa kavuşmamış sorunları araştıran, çok yönlü planlanmış, 
in vitro hücre hatlarını ya da hayvan modellerini kullanan ve kliniğe yansıyan kontrollü çalışmaların ilk 
basamakta yapılması gerekmektedir.  Bu seviyelerden gelecek bilgiler sayesinde klinik araştırmalar plan-
lanabilir ve kanser tedavisi gören kadınlarda doğurganlığın korunması hakkında hastalara kanıta dayalı 
yaklaşımlar sunulabilir. 
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Eğiticilerin 
Eğitimi 
Seminer 
Etkinlikleri

İnsan Olmanın Yakın Tarihi ve 
Kazanırken Kaybettiklerimiz

Prof.Dr. Güven Erbil    

Sevgili Güven hocamız “EMBRİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİMİN YERİ “KAZANIR-
KEN KAYBETTİKLERİMİZ” başlıklı bir sunum ile bizlere hitap etti. Konuşmasında; 

Genel ve Özel Embriyoloji derslerimizde özel-
likle es geçilen ve tartışmalı olarak gösterilmeye 
çalışılan evrim ve sınıfımız olan Homo Sapiens’e 
olan etkilerini anlayıp anlatmanın bizlerin katık-
sız görevi olduğunu belirtti. Evrimsel süreçlerin 
insan gelişiminden ayrı tutulamayacağını dile ge-
tirdi. Embriyoloji dersinin anlaşılması ve anlatıl-
masında bir canlının yaşam yolculuğu diğer tür-
lerle ilişkilendirilmezse kuru ve yavan olacağını, 
nasıl ki evren ve dünyamız atmosferik yapısıyla 
karalar ve denizlerden oluşan bugünkü şekline 
milyarca yılda ulaştıysa insanın da günümüze 
gelirken bu süreçleri geçirdiğini vurguladı. 
Canlılık tarihini başlangıç almak bile yetmezken, 
son zamanlarda bilimsel yöntemlerdeki inanıl-
maz gelişme ve ulaşılan bilgi yığını bilim tarafın-

da olması gereken bizlerin elini kolaylaştırmaktadır. 200-250 bin yıllık geçmişimizdeki 
ortak atalarımız, soy ayrımlarımız ve Neandartel insanıyla olan yakın ilişkimize daya-
nan sunumunda; kanıta dayalı olarak bilimsel yöntemlerle ulaşılan bulguları gözden 
geçirerek, insanın insan olurken evrilmesinden bahsetti. Bu sırada da insanın tarihsel 
gelişimindeki sosyolojik ve psikolojik ilişkileri ve etkileşimlerini gündeme getiren ko-
nuşmasında;  insanın da zayıf yönleri ve tasarım hatalarına da yer yer değindi. 
Biz insanların gelişimsel süreçlerini anlarsak doğumsal anomalileri ve gelişim hata-
larını daha iyi özümseyip anlatabileceğimizi belirttiği konuşmasında; ek olarak dün-
yanın jeolojik yapısı iklimlerin canlılara ve gelişen insan soyuna etkisinin önemli bir 

bilgi birikimi olduğunu vurguladı. 
Paleantoloji, Coğrafya, Astronomi, 
Matematik, Fizik ve özellikle karbon 
Kimyasının Evrimsel süreçleri hatta 
Fosilleri anlamadaki etkileri yadsı-
namaz. Bilimlerin anası Felsefeyle 
taçlanan Evrim süreçleri Embriyoloji 
eğitiminin multidisipliner olmasını 
gerektirmektedir. Bütüncül bir man-
tıkla eklem problemlerimizden deje-
neratif ve neoplastik hastalıklarımıza 
kadar, uzun yaşayan, zor doğan, ileri 
derecede anne bağımlı insan denilen 

canlının belki de yaşadığı sağlık sorunlarının çözümü de bu yolla aralanacağını ifade 
eden hocamızın konuşmasını merak edenler açık olan sunum kaydına da YouTube 
üzerinden ulaşabilirler. (https://youtu.be/-B1x63TZFGI)
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İnsan ve Hayvan Beyni-
Benzerliklerimiz/Farklılıklarımız

Prof.Dr.Feyzullah Beyaz

Beynin esas işi, duyulardan gelen verileri içsel bir iletişim sistemi aracılığıyla işleyerek, çevremiz-
deki ve iç dünyamızdaki değişikliklere uyum sağlayabilmemizi mümkün kılmaktır. Beyin, evrenin 
en gizemli nesnesidir. İnsan zekasının en önemli özelliği uyum yani adaptasyon yeteneğidir. İnsan 
dünyadaki birçok organizmaya göre, biyolojik özelliklerini çok aşan bir uyum yeteneğine sahiptir. 
Bu uyum yeteneğinin en önemli nedenlerinden biri de insanın karmaşık düşünme ve akıl yürütme 
biçimi yani zekasıdır. Stephen Hawking’in dediği gibi; “Zeka, değişime adapte olma yeteneğidir”. 

Beynin hücresel yapısı, hücreler arası bağlantıla-
rı ve veri iletim yolları sürekli değişir. Bu durum 
sinirsel plastisite olarak ifade edilir. Yani beynin 
“değişebilme, dönüşebilme” kabiliyetidir. 
Basitçe insan ve goril beyni arasında bir karşılaş-
tırma yaparsak; 70 kg olan bir insanın beyni 1400 
gramdır ve içerisinde ortalama 86 milyar nöron 
bulunur, 225 kg ağırlığında olan bir goril ise 500 
gram beyin ağırlığına sahipken beyinlerinde orta-
lama 33 milyar nöron bulunmaktadır. Bu tabloya 
göre; bir gorilin vücut ağırlığı insandan 3 kat daha 
fazlayken beyin ağırlığı ise 3 kat daha azdır. Üste-
lik nöron sayısı açısından da insan beyni çok daha 
fazla nöron içermektedir. Goriller 33 milyar nöron 
için günün 9 saatini beslenerek geçirirler ve bu 
onların yapabileceğinin en iyisidir. Goriller ağır-
lıklarını arttırmak için nöronlarından vazgeçmek 
zorundaydı. Peki ya biz? 86 milyar nörona ve 60-
70 kiloluk bir vücut kitlesine sahip olan bizlerin 
her gün 9 saatten fazla beslenmesi gerekir ki bu 
mümkün değil... Eğer primatlar gibi beslenseydik 
yaşamın bu bölümünde olmamız mümkün değil-
di. Peki biz insanoğlu buraya nasıl geldik? 

Beyin kitle indeksi (Encephalization Quotient: EQ): Belirli büyüklükteki bir hayvanın mevcut beyin 
kütlesi ile tahmini beyin kütlesinin oranını ifade eden beynin kapasitesidir. Aynı zamanda hayvan 
zekâsının kabaca tahmin edilmesi hipotezidir. Bu, alometrik etkilerin hesaba katıldığı ham beyin 
vücut kütle oranına göre daha kolay ölçümdür. Diğer gruplar değil de daha çok memeliler ile ilişki-
lendirilerek formülüze edilir. Ayrıca hacim, kütle veya hücre sayısı, beynin enerji homeostazı, vücu-
dun geri kalan kısmı ile kıyaslanır. Yunuslar, doğada geniş, kompleks; uzun süreli bağlılıklar, stra-
tejik birlikler, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel becerilere dayanan işbirlikli bağlar gibi farklı türden 
ilişkiler oluştururlar. Bazı saha çalışmaları, yunusların sosyal becerileri ve kültürel yapıları hepsinin 
büyük ve ayrıntılı bir beyin tarafından desteklendiği sesli, görsel ve dokunsal sinyalleri içeren kar-
maşık bir iletişim sistemine bağlıdır. Bilim adamları, burun hava kanallarından geçiş sırasında, ses 
sinyallerinin oluşturulduğunu keşfettiler. İletişim kullanımı için muhteşem olan yunuslar yaklaşık 
14.000 çeşit olan ses sinyalleri aracılığıyla iletişim kurarlar. 
İnsan ve rodent beyinleri; sıçan ve fareler gibi rodentler insanların nörolojik hastalıklarıyla ilgili 
deneysel model oluşturulmasında sıklıkla kullanılmaktadır. İnsanlar kıvrımlı bir beyine sahipken 
rodentlerin oldukça düz bir beyni olduğu görülmektedir. Rodentlerde çok belirgin büyük bir ol-
faktorik bulb bulunurken insanlarda nisbeten daha küçüktür. İnsanlarda korteks ve özellikle de 
prefrontal korteks rodentlere göre beyinde daha geniş bir alanı kapsar. Rodentlerde limbik yapılar 
insanlara göre tüm beynin daha büyük bir kısmını oluşturur. Hipokampüs insan beyninde ventral-
de, rodent beyninde ise daha dorsalde yerleşmiştir. Prefrontal korteks, beyinde frontal korteksin ön 
bölümüdür. Metacognition; üst biliş, bireyin öğrenmeyi öğrenmesi, öğrendiklerini sorgulaması sel-
f-awareness; kendini tanıma, kişisel farkındalık, kendi varlığından farkındalık. “Bizi tüm canlılar-
dan ayıran fark Prefrontal Korteks”. Filogenetik bir karşılaştırma yapılıdığında insan beynini tüm 
primatlar içinde en büyük preforontal kortekse sahip olduğu görülmektedir. 
Neokorteks: Bilinci kazandıran bölge; bir beyni ve sinir sistemi olan istisnasız her canlı bir zekaya 
sahiptir. Her canlı varlığını sürdürme mücadelesinde hayatta kalabilmek ve üreyebilmek için pek 
çok çeşitli silahlar geliştirmiştir. İnsan beyni, bilinçli düşünce, dil ve öz farkındalığı içeren karmaşık 
işlemlerle yüksek bilişsel kapasite üretir. Öte yandan, hayvanların beyni de merkezi sinir sisteminin 
bir parçasıdır ancak göreceli büyüklüğü, serebral korteksin büyüklüğü ve serebral korteksin içinde-
ki nöronların sayısı düşüktür. Bu nedenle, hayvanlar daha az bilişsel kapasiteler göstermektedir. Bu 
nedenle, insan ve hayvan beyni arasındaki temel fark bilişsel kapasitedir. Düşünme kapasitesi yaşa-
mın insana sunduğu en önemli özelliktir. Descartes’in dediği gibi “düşünüyorum öyleyse varım.” 
Beynimizi kullanalım... 
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Covid-19 Tedavilerinde Kök Hücre 
Uygulamalarının Yeri

Eğiticilerin eğitimi seminer etkinliklerimizin bu 
dönemki son konuğu hepimizin yakından tanıdı-
ğı Prof. Dr. Erdal Karaöz’dü. Erdal hoca bizlere 
son 2,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan, mil-
yonlarca insanın ölümüne neden olan Kovid-19 
virüsünün akciğer ve diğer organlarda oluştur-
duğu etkilerden, bu konu üzerine çalışan bilim 
insanlarından biri olarak, hem dünyada hem de 
Türkiye’de mezenkimal kök hücrelerin Kovid-19 
tedavisindeki kullanım potansiyelinden ve elde 
ettikleri sonıçlardan bahsetti.

Prof. Karaöz konuşmasının başlangıcında ko-
vid-19 virüsünün öncelikle akciğerlerde tip-2 
pnömositler üzerinde bulunan ACE-2 reseptörle-
ri vasıtasıyla epitel hücrelerine girdiğini, burada 
çoğalıp hücrelerde hasara neden olduğunu, bu 
sırada hücrelerden proenflamatuvar sitokinlerin 
salındığını, enflamatuvar yanıtların başladığını 
ve vücudun virüse karşı verdiği aşırı immünre-
aksiyonun sitokin fırtınası olarak adlandırıldığını 

belirtti. Pulmoner enfeksiyonun alveolar hasara neden olması, alveolar boşluklarda sıvı biriki-
mi, akut solunum sıkıntısı sendromunun meydana gelmesi ve akciğerlerin camsı bir görünüm 
kazanmasıyla karakterize patolojik bir süreç olan pnömoninin geliştiğini anlattı. Virüsün ACE-
2 reseptörü içeren tüm hücrelere girebildiğini ve özellikle endotel hücrelerini etkileyip koagü-
lopati, emboli ve/veya hemorajiye neden olabileceğini ve bu durumun çoklu organ yetmezliği 
ve ölümle sonuçlanabileceğini bildirdi.

Dünyada kovid-19 a yakalananların %81’inde pnömoni oluşmadığı ya da çok hafif bir pnömo-
ni meydana geldiğini, %15 oranında hastaneye yatış olduğunu, bunların %10’unun tedaviye 
cevap verdiği, %5’inin ise entübe edildiğini söyledi. Bu entübe olan %5’in ise %1-1,5 oranında 
tedaviye cevap verdiğini bildirdi. Tüm dünyada yaklaşık 6 milyon insanın kaybedildiğini de 
sözlerine ekledi. Bu virüsün sadece akciğerleri değil, endotel içeren her yere etki ettiği, ovar-
yumlar, beyin gibi organları da etkilediğinin yapılan çalışmalarda gösterildiğini bildirdi.
Kendisinin ve çalışma grubunun da öncelikle virüsün akciğerde meydana getirdiği hasarla-
ra odaklandığını, daha önce yapmış oldukları KOAH ve kistik fibrozis ile ilgili çalışmalarında 
mezenkimal kök hücre (MKH)’lerin olumlu etkilerini hatırladıklarını ve benzer patolojik süreç-
lerden dolayı ‘kovid-19 tedavisinde MKH kullanabilir miyiz?’ sorusunun akıllarına geldiğini 
söyledi. Yasal izin için hazırlıklara başladıklarını ve ilk olarak MKH tedavisini kovid-19’lu bir 
hekim arkadaşlarında denediklerini ve sonuçta bunun gibi yüzlerce vakada MKH uygulaması-
nın olumlu etkilerine şahit olduklarını belirtti. Mezenkimal kök hücrelerin bu olumlu etkilerini 
antifibrotik, antiapoptotik, antibakteriyel süreçleri uyararak gösterdiğini, ayrıca bu hücrelerin 
anjiyogenez, kemoatraksiyon gibi olayları indüklediğini, eksprese ettiği SCF, TGF-beta gibi 
faktörlerle hemapoietik kök hücreleri desteklediğini, nöroprotektif etkilere sahip olduğunu ve 
terapötik etkilerini bu yollarla gösterdiğini açıkladı. Pandeminin belki de yavaş yavaş sonuna 
gelindiği bu dönemde gerek ülkemiz sağlık otoritelerince gerekse de ABD FDA’nın kovid-19 
tedavisinde MKH uygulamalarını tedavi protokollerine eklediğini belirtti.
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Glioblastoma Araştırmasına 
Multidisipliner Yaklaşım

Doç. Dr. İnan Ölmez

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Ölmez, dahiliye ihtisasını ya-
rım bırakıp Amerika’ya gitmiştir. New York’da 
“klinik observer” olarak Columbia Presbyterian 
ve Long Island College hastanelerinde çalışmış 
ve sonrasında araştırmacı olarak MD Anderson 
kanser merkezinde bulunmuştur. Bunun aka-
binde Nashville, Tennessee’de Vanderbilt Üni-
versitesinde  Nöroloji ihtisasını tamamlamıştır. 
Kaliforniya Üniversitesi Nöroloji bölümünde 
Nöro-Onkoloji alanında çalışmıştır. Şu an Penn 
State Universitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi 
Anabilim Dalında Nöro-Onkoloji alanında çalış-
malarına devam etmektedir.  “Multidisciplinary 
Approach to the Study of Glioblastoma” başlıklı 
konuşmasında, bizlere, laboratuvarında yaptığı 
çalışmaların kısa bir özetini sunmuştur. 

Glioblastoma (GBM); santral sinir sisteminin en 
sık görülen ve tedavisi her yönü ile oldukça zor ilerleyen, kompleks karakterli, ma-
lign bir tümörüdür. GBM’ler genetik oldukları kadar, fenotipik olarak da çok hetero-
jendirler. Bu sebeple her tümörün 3 farklı alandan meydana geldiği söylenmektedir. 
Bu alanlar en içte mezenkimal, ortada genellikle klasik diye tabir edilen proliferatif 
ve en dışta da pronöral karakterdeki hücrelerden oluşmaktadır. Bunlar arasında en 
agresif olan hücrelerin mezenkimal olduğu söylenmektedir. Klasik olan proliferatif 
tipin genel olarak EGFR mutasyonu gösterdiği, pronöral olanın ise IDH-1 mutasyo-
nuna sahip olduğu söylenmektedir. IDH-1/3 mutasyonuna sahip olan GBM tümör-
lerinin daha ılımlı seyrettiği, ve tedaviye daha iyi yanıt verdikleri de bilinmektedir. 
Dr. Ölmez, pronöral karakterdeki hücre hattını kullanarak çalışmalarını yapsa da; 
klinikten elde ettiği hasta örneklerinden izole edilen hücrelerle de tüm çalışmalarını 
konfirme etmektedir. İnsan tümör hücrelerinin kullanımı hem zor hem de elde edi-
lecek veriler açısından çok kıymetli olduğu için bu hücre hatlarında ilaç denemeleri 
adına çeşitli sinyal yolaklarını çalışmıştır. Pronöral hücre hattı olarak G464 ve G816 
kullanan Dr. Ölmez, bu hücrelerin de zaman içinde mezenkimal karakterler kazan-
ma ihtimalinin olduğunu vurgulamıştır. 

Evorilimus ile palbociclib üzerinde yoğunlaşarak yaptığı çalışmalarından hücre kül-
türünde iyi sonuçlar aldığını belirten Dr. Ölmez; bunların in vivo modelde de dene-
nebilmesi için intrakraniyal sterotaksi ile GBM modeli oluşturduğu farelerdeki çalış-
malarını da sunmuştur. Modeli oturturken kullandığı sistemi detaylı olarak anlatan 
Dr. Ölmez, asıl sorunun hücrenin karakterini anlamaya çalışmakta olduğunu vurgu-
lamıştır. Bunun için de farklanmış GBM hücrelerinin yeniden programlanarak glial 
kök hücrelere dönüştürülmesi üzerinde çalıştığını ifade etmiştir. Özellikle nörosfer 
kültürleri üzerinde çalışan Dr. Ölmez, oligodendrositler, astrosit soyundan olan hüc-
reler ve nöral hücrelerin farklanmış GBM dokusu içerisinde yer aldığını belirtmiş ve 
bu hücrelerin dediferansiyasyonla glial kök hücrelere dönüştürülmesi sağlanabilir-
se bu yolakta çalışan mekanizmaların hastalığın ortaya çıkması ve ilerlemesinde de 
etken olabileceği görüşünü savunmuştur. Bu görüş ve hipotezleri doğrultusunda 
yoğun olarak hem in vitro hem de in vivo modellerde çalışan hocamız gelecekte bu 
alanda çok daha güzel işlere imza atabileceğinin sinyallerini vererek GBM’in korku-
lacak bir hastalık olmaktan çıkacağının müjdesini vermiştir. 
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İmplantasyon ve Gebeliğin Devamında
Desidual Hücrelerin Patofizyolojik Fonksiyonları

Prof.Dr. Ümit A. Kayışlı

Sınırların 
Dışında(n) 
Laboratuvarın 
İçinde(n)

İnsanlarda üreme sistemi önemli kanama risk-
leri ile karşılaşılan dönemleri içeren zaman 
dilimlerinden oluşmaktadır. Özellikle üreme 
sırasında blastosist implantasyonu ve ilkel ute-
roplasental laküner dolaşımın gelişimi ayrıca 
spiral arterlerin ve arteriyollerin yeniden şekil-
lenmesi sırasında anneye kan temini endovas-
küler trofoblastlar ve desidual doğal öldürücü 
(dNK) hücreler tarafından sağlanmaktadır. Bu 
süreçte birçok hücre görev alırken; hemostatik 
doğum sırasında ve doğumdan sonra plasenta 
dekolmanı ve atılma meydana geldiğinde kana-
ma daha da yoğunlaşır. Yıllardır laboratuvarı-
mız, insan endometriyumunun bu paradoksal 
fizyolojik özelliklerinin anlaşılmasını araştırma-
ya çalışmaktadır; hemostatik, anjiyojenik ve im-
mün düzenleyici sitokinlerin detaylandırılması, 
desidualize endometrial hücreler ve bunlar ta-

rafından salınan proteazlar ve bunların inhibitörlerinin çalışılmasıyla birçok alan-
da gebelik ve implantasyon penceresinde olan olayları açıklamaya çalışmaktayız. 
İnsan hamileliği, desidualize endometriumun ekstravillöz trofoblast (EVT) istila-
sı, spiral arterlerin modifikasyonu ve doğum sonrası süreçleri de içeren bir dizi 
olay sırasında kanamayı önlemek için ciddi bir hemostaz gerektirmektedir. Bu-
nunla birlikte, desidual kanama (abruption) gebelik boyunca kötü transforme 
edilmiş spiral arterlerden meydana gelebilir ve fetal ölüme veya spontan preterm 
doğuma neden olabilir veya intrauterin büyüme geriliğine (IUGR) ve preeklam-
pside gözlenen anormal yerleşimi teşvik edebilir; perinatal veya maternal morbi-
dite ve mortalitenin tüm önde gelen nedenleri bunlara bağlı olarak ortaya çıkabil-
mektedir. Doğum olmadığında kadın, normal döngülerde, desidua kontrollü adet 
kanaması geçirir. Uzun etkili, geri dönüşümlü kontrasepsiyona (pLARC) eşlik 
eden anormal uterin kanama düşüğe sabep olabilir. Yalnızca progestin içeren, bu 
güvenli ve oldukça etkili ajanlar bu duruma son verilmesinde rol oynayabilmek-
tedirler. Son zamanlarda özellikle vurguladığımız çalışmalarımızın genel olarak 
amacı; desidual hücrelerin uterus hemostazında, menstrüasyonda, inflamasyon-
da, olumsuz gebelik sonuçlarında ve anormal uterin kanamadaki rolünü araştır-
maktır. 
Sayın hocamız konuşmasında bu alanda yaptığı çalışmaları deney modelleri ve 
güzel mikroskopi görüntüleri ile birlikte aktarmış sunumunu tamamlamıştır.  
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Zebrabalığından Beyin Gelişimi ve 
Fonksiyonu Üzerine Öğrendiklerimiz

Prof.Dr. Emre Yakşi

Dr. Emre Yakşi, ODTÜ Moleküler 
Biyoloji ve Genetik bölümünü bitir-
dikten sonra Almanya’da Heidelberg 
Üniversitesi Max Planck Enstitüsü’nde 
hem yüksek lisansını hem de dokto-
rasını tamamlamıştır. Akabinde Har-
vard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
araştırmacı olarak çalışmış, 2011 yılın-
da da Belçika’da kendi grubunu ku-
rarak mühendislikle sinir bilimlerini 
birleştiren Flaman Neuroelektronik 
Araştırmalar Enstitüsü’nde akademik 
hayatına devam etmiştir.  2015 yılında  
Norveç Teknik Üniversitesi’nde çalış-
mak üzere  Trondheim’a taşınmış ve o 
tarihten beri de sinir bilimleri üzerine 
birçok alanda çalışma yapmıştır. Biz-
lere sunumunda “Balıktan öğrenelim 
beynimizi” diyerek zebra balığının 
beyninde nöral bağlantıların  nasıl ku-
rulduğunu, fonksiyonlarıyla gelişim-
sel biyoloji tabanında açıkladı. Daha 
çok beyinde yer alan habenula bölgesi 
üzerine vurgu yaparak, bu çok kü-

çük ve fonksiyonu çok da bilinmeyen bölgenin aslında ne kadar önemli olduğunu vurguladı. 
Habenulanın balık, tavuk, kurbağa, maymun ve insan gibi pek çok türde bulunması nedeniyle 
çalışma kolaylığı açısından oldukça uygun olduğunu belirtti. Evrimsel olarak gerçekten korun-
muş bir bölge olması habenulanın neden çok önemli olduğunun göstergesidir. Bağlantılarının 
da korunuyor olması, moleküler yapı taşlarının da korunduğunu göstermektedir. Bu bölgenin 
öğrenmeye nasıl bir etkisi olduğunu araştırmalarının sonuçlarıyla birlikte bizlere sunmuştur. 
Kendi ifadeleriyle anlatırsak “Zebra balıklarını alıp akvaryumun bir kısmına gitmemeyi öğrete-
bildiğimizi gördük. Onlara rahatsız edici bir duyu verdiğimizde nereye gideceklerini veya git-
meyeceklerini çabu- cak öğreniyorlar. 
Türkiye’de bazen şaka olarak balık 
hafızası iki sani- ye derler ya, bu 
doğru değil. Balıklar çok rahat öğrene-
biliyor ve hatta öğ- rendikleri bilgiyi 
günlerce hafızala- rında tutabiliyor-
lar. Habenula bölge- si genetik olarak 
baskılanmış balık- larda yaptığımız 
çalışmalarda da ha- fızalarının daha 
uzamış olduğunu gördük. Sonra 
kuralları değişti- rip aynı balıklara 
akvaryumun sağına değil soluna git-
memeyi öğretmeye çalıştık. O zaman 
baktıkki bu yeni kuralı öğrenemi-
yorlar, adapte olamıyorlar. Bu da bize davranıştaki esnekliğin ne kadar önemli olduğunu öğre-
tiyor. Bir başka örnek vermek gerekirse; hamburger çok güzel, çok lezzetli ama günün birinde 
sizi hasta ediyor ve hamburgerin lezzetli olduğunu unutup yememeyi öğrenmeniz gerekiyor. 
Yeni şeyler öğrenirken eski bilgileri unutabilmek de çok önemli. Bizim balıklardaki çalışmaları-
mız, habenulanın işte tam bu eski bilgileri unutup, yeni şeylerin öğrenebilmesinde çok önemli 
bir rol oynadığını gösterdi’’. Kısaca konuşmasında bu bilgilere yer veren Prof. Dr. Emre Yakşi, 
Erasmus ile yanına gelmek ve Norveçte çalışmak isteyen genç araştırmacılara da kapısının açık 
olduğunu dile getirdi. 72 katılımcının keyifle dinlediği bu güzel sunumuyla hocamıza aramıza 
katıldığı için çok teşekkür ederiz. 
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İlk ve orta öğrenimini yurt dışında tamam-
layan Sara, yüksek öğreniminin ilk adımı-
nı Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’n-
de atmıştır. Eczacılık Fakültesi’nin 5 yıllık 
süresinde kendi ilgi alanlarını belirlemiş 
ve bu alanlar üzerine eğitimler alarak ken-
dini geliştirme yolculuğuna devam etmiş-
tir. 2013 yılının Ocak ayında yaşadığı tra-
fik kazası, tüm yaşamını, düşüncelerini ve 
hayata karşı bakış açısını değiştirmiştir. O 
günden sonra düşünceleri; “İnsan bütünsel 
bir varlıktır. Bundan dolayı, sağlıklı yaşa-
yabilmesi için, ruh-zihin-beden üçlüsünün 
daima dengede olması gerekir” kavramı-
na yönelik olarak şekillenmiştir. Ruhsal 
dünyanın derinliklerine daha hâkim ola-
bilmesi için, “Mevlana terapi” ve “Evren-
sel Bilinç” öğretisini tamamlayarak, İtal-
ya’da “İlişkilerin Bilinçaltı ve Trans” adlı 
eğitimlerine katılmış ve Türkiye’de kişi-
sel gelişim alanlarında eğitimler almıştır. 
Tebriz şehrinde yani Şems-i Tebrizi’nin 
diyarında Sufizm üzerine sertifikalı öğre-
tim sürecinden geçip Mesnevi’nin ana dili 
olan Farsça’yı değerlendirerek kadim bil-

gileri ana kaynaktan çevirerek bütünsel değişim yolculuğunda olan kişilerle ilerlemeye ça-
lışmıştır. Öğrendiklerinin üstüne koyarak bütünsel bir iyileştirme yöntemi geliştirmeyi he-
deflemiş ve bunun sonucunda da Türkiye’de Naturopatik Eczacılık kavramını geliştirmiştir.
Farmakognozi doktora çalışmaları sırasında uçucu yağların ve bitkilerin sinir sistemi ve hor-
monal sistem üzerine nasıl etkileri olabileceği konusunda araştırmalar yapmıştır. ‘’Hangi ko-
kular veya bitkiler limbik sistemimizi etkiler ve bunu nasıl yapar?, ruh halimizi nasıl etkileyebi-
lir?, nasıl anda kalabilmemizi sağlar?, duygu durumumuzu veya hormonal değişimleri nasıl 
düzenler?, bu değişimler ilişkilerimizi ve iletişimlerimizi nasıl düzenleyebilir?” gibi konular 
üzerine dört dilde (Türkçe, Ingilizce, Farsça, Azerice) eğitimler ve seminerler vermektedir. 
PEKİ YA AŞK..?
Pek çok kişi aşkın ne olduğunu merak etmiştir. Yaşarız ama tanımlayamayız. Çünkü bazı his-
ler karmaşıklığı bakımından tarif edilemez. Evet “AŞK” da onlardan birisidir Sara’ya göre. Bu 
durumu iki aşamada açıklıyor Sara; 1. aşama tutkulu aşk, yani  buna ilk görüşte aşk diyebilir-
ken, 2. aşama şefkatli aşk olarak tanımlanıyor. Birinci aşamaya göre daha durağan ve çiftlerin 
birbirine daha çok bağlandığı o sakin safhadır. Her ikisi de tutku denilen bir kıvılcımla başlıyor. 
Fakat birinde tutku amaçken diğerinde ise tutku araç oluyor. Bu sırada; vücutta salgılanan beş 
hormon aktif olarak çalışıyor. Serotonin (mutluluk hormonu); noradrenalin (heyecan); dopa-
min (hayat enerjimizi yükselten); testosteron (birleşmeyi arzulamamızı tetikleyen) ve oksito-
sin (bağlanma hormonu). Bu beş hormonun salgılanmasıyla kişide bambaşka bir etki oluşuyor. 
Sara aşktan ve duygulardan bahsederken “Aromaterapi” ile kokulu bitkilerin tamamından 
veya çiçek, kök, yaprak, dal, tohum gibi bitkinin değişik parçalarından farklı yöntemler-
le elde edilen uçucu yağların şifa amacıyla kullanılmasına da değindi. Bu uçucu yağların 
bitkiye hayat ve koku veren yani “can katan” bileşenler olduğunu içinde bulunduğunuz 
duruma göre seçeceğiniz bir uçucu yağ ile gününüzü güzelleştirebileceğimizi anlattı. Tüm 
bu bilgilere Sara’nın internet sayfasından ve instagram adresinden ulaşmak mümkün. 
Bize verdiği bu bilgilerle sizde hayatınıza renk katabilirsiniz…
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Bu Sayının RöportajıBu Sayının Röportajı
Kök Hücre ve Hücresel TedavilerKök Hücre ve Hücresel Tedaviler

Prof.Dr.Erdal KaraözProf.Dr.Erdal Karaöz
Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim ve Araştırma Merkezi, Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim ve Araştırma Merkezi, 

Liv Hospital,İstanbulLiv Hospital,İstanbul
Röportajı yapan: Doç.Dr.Leman SencarRöportajı yapan: Doç.Dr.Leman Sencar

KÖGEM ve İSÜKÖK gibi önemli araştırma merkezlerini kurdunuz ve klinikle bağlantılı birçok çalışmanız var. De-
neyimlerinize ve bilginize dayanarak sormak isterim, Türkiye’de hücresel tedavi uygulamalarının neresindeyiz? 
Hangi hastalıklarda kök hücre tedavisi uygulanabilmektedir?

Evet 2006 yılında Kocaeli Üni-
versitesi bünyesinde ülkemizin, 
alanında YÖK tarafından da 
onaylanmış ilk Ar-Ge merkezi-
ni kurma çalışmalarına başla-
dım. Yaklaşık 8 yıl bu merkezin 
yöneticisi olarak çalıştım. Bu 
süreçte, onlarca ulusal ve ulus-
lararası proje, yayın, kitap-kitap 
bölüm yazarlığı, konferans ve 
kurs organizasyonlarının yanı 
sıra ülkemizde bu alanda ilk Li-
sans üstü eğitimin de başlama-
sını sağladım. 2014 yılında Özel 
Liv Hastanesinden gelen teklifi 
kabul ederek ülkemizin ilk özel 
hastane koşullarında GMP la-
boratuvarının kuruluşunu ta-

mamladım ve artık yıllarca KÖGEM de gerçekleştirdiğimiz klinik öncesi çalışmaların klinik düzeyde etkinliklerine 
şahitlik etme şansını yakaladım. 2014 yılından günümüze kadar Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “Duchenn 
Musküler Distrofi”, “Spinoserebellar Ataxia”, “Frederich Ataxia”, “Non-progresif Konjenital Miyopati”, “Omurilik 
Yaralanması”, “Retinitis Pigmentosa”, “İskemiye Bağlı Hipoksik Ensefalopati”, “Kafa Travması Sonrası Gelişen En-
sefalomalazi”, “Serebral Palsi” ve “Subakut Sklerozan Pan ensefalit (SSPE), “Otizm”, “KOAH”, “İdiyopatik Pulmo-
ner Fibrozis”, “Kistik Fibrozis”, “Multiple Sklerozis” gibi bilinen tıbbi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan birçok 
hastalık için ‘Allojenik Göbek Bağı Matriksi Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin (MKH) Etkinliği’ başlıklı birçok 
klinik deneme ve/veya araştırma projelerinde görev aldım. Bu projelerin tümünde kullanılan hücreler merkezimiz-
de üretilDİ ve büyük çoğunluğunun klinik sonuçlarını da uluslararası bilimsel dergilerde yayımlamış durumdayız.

Sizin sorunuza gelince, yukarıda adı geçen hastalıkların tamamı ve daha birçok hastalık için kök hücre temelli hücresel te-
davi uygulamalarının hiçbiri henüz “rutin” uygulanan tedavi yöntemi değildir yani Faz 4 aşamasında değildir. Ülkemiz-
de olduğu gibi dünyada da durum böyledir. Bununla birlikte birçoğu Faz1/2 aşamasını geçmiş ve Faz 3’e ulaşmıştır de-
nilebilir. Ancak, özellikle dermo-kozmetik (saç ve yüz) amaçlı yapılan Fibroblast temelli uygulamalar ve eklem kıkırdak 
hasar tamirinde kullanılan otolog kondrosit uygulamaları FDA onaylı yenileyici (rejeneratif) tıp amaçlı rutin uygulama-
lardır. Bu noktada bir konuya açıklık getirmekte de yarar vardır ki kan yapımından sorumlu kök hücre yani Hematopoie-
tik Kök Hücreler (HKH) 1960’lı yıllardan beri klinikte kullanılmaktadır. Ne yazıkki yukarıda adı geçen başta nörodejene-
ratif hastalıklar olmak üzere birçok hastalık için tedavi amaçlı etkinlik çalışmalarının yürütüldüğü projelerde kullanılan 
hücreler olan MKH’ler ile HKH’ler sıklıkla karıştırılmaktadır. Dolayısıyla birçok kişi ya da grup HKH’lerin klinik kul-
lanım amaçlarını yani endikasyonlarını alıp MKH’lere yükleyebilmekte, ya da tam tersini yapabilmektedir. Bilindiği 
üzere HKH’ler günümüzde başta kan kaynaklı kanserler (AML, KML gibi) olmak üzere genetik tabanlı kan hastalıkların 
(Fankoni anemisi gibi) tedavisinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda gerçekleştirilen klinik çalışmaların 
verilerin doğrultusunda özellikle otizm de HKH uygulamalarının başarılı olabileceğine ilişkin veriler bulunmaktadır.
Yasal olarak GMP koşullarında üretilmesi zorunlu olan hücresel ürünlerle fibroblast ve kondrosit kullanıla-
rak yapılan uygulamaların dışında MKH’lerin henüz rutin bir uygulama alanı bulunmamaktadır. Ancak, Sağ-
lık Bakanlığı’ndan ‘Klinik Deneme’ başlığı altında alınan izinlerle bireysel uygulamalar yapılabilmektedir ya da 
“Klinik Araştırma” olarak alınan izinlerle aynı klinik endikasyon için çok daha fazla hasta sayısına uygulama ya-
pılabilmektedir. Ancak, tüm uygulamaların sonuçlarını bakanlığa yazılı veya sözlü olarak sunmak zorundasınız.

Bu arada ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir biyolojik materyal-SVF (stromal vasküler fraksiyon) daha var 
ki çoğu kişi bu ürünü “kök hücre” olarak tanıtıp birçok alanda kullanmaktadır. SVF, yağ aspirasyonu yöntemiy-
le göbek bölgesinden elde edilen yağ dokusunun ya da iliyak krista’dan elde edilen kemik iliği aspirasyon mater-
yalinin enzimatik sindirme ya da mekanik yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde edilen çok çeşitli hücre tipleri içeren 
bir hücresel kokteyl olup birçok alanda kullanılmaktadır. Elde edilen biyolojik materyalden izole edilen hücre-
lerin kültür tabaklarında çoğaltılması söz konusu olmadığından ve şimdilik bu işlemlerin yapılabilmesi için GMP 
standartlarında bir laboratuvar zorunlu olmadığından ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, 
bu biyolojik ürünün hazırlanma koşulları aseptik şartlara çok uygun olmadığı için birçok riski barındırmaktadır.

Özetle, GMP koşullarında üretilmesi zorunlu olan kök hücre tabanlı klinik uygulamaları henüz rutin bir uygula-
ma olarak nitelemek için henüz erken. Ancak, ülkemizde Sağlık Bakanlığından izin alınarak başta Faz1/2 klinik 
çalışmaları olmak üzere klinik deneme uygulamaları devam etmektedir. Eş zamanlı olarak ülkemizde olduğu gibi 
birçok dünya ülkesinde de bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde birçok çalışma özel sektör ve üniversiteler tara-
fından yürütülmeye devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda kısa ve orta vadede bu yoğun çabalar elbette karşı-
lığını bulacaktır ve birçok endikasyon için yasal sınırlar çerçevesinde bu tür uygulamalar rutin hale gelecektir.

Yaklaşık 2,5 yıldır dünya ülkeleri Kovid-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Bu süreçte kök hücre tedavileri ile ilgili 
de çalışmalar yayınlanmaya başladı ve siz de ülkemizde bu konuda öncü bilim insanlarından birisiniz. Bu konuda-
ki çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ne yazıkki dünyamız son 2,5 yıldır Kovid 19 isimli bir virüsün yarattığı, başta sağlık olmak üzere birçok yaşam alanı-
mızı etkileyen pandemi nedeniyle çok zor zamanlar geçirdi ve etkinliği azalmış olsa da tamamen kurtulmuş sayılma-
yız. Bilindiği üzere 2020 yılı mart ayının ilk günlerinde ülkemizde ilk Kovid 19 olgusu resmi makamlarca duyurulduk-
tan sonra pandeminin tüm süreçlerini yaşamak durumunda kaldık. O sırada Liv Hastanesindeki görevimin yanında 
kurucu rektör yardımcısı olarak görev yaptığım İstinye Üniversitesinde (İSÜ) rektörlük görevini de yürütmekteydim. 
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Bir yandan üniversiteler eğitimine ara vermiş ve artık yüz yüze eğitim yapılmasının olanaksız olduğunu anlamış ve 
dijital platformlarda çevirim içi eğitim hazırlıklarını yaparken bir yandan da pandemiye ilişkin bilimsel çalışmaları ta-
kip ediyordum. Yani virüsün neden olduğu klinik sonuçların patolojik süreçlerini anlamaya çalışıyordum. İlk günler, 
tüm dünyada olduğu gibi bizler de doğal olarak akciğerlerde yaptığı hasarlara odaklandık. Geçmişte gerçekleştirdi-
ğimiz KOAH ve Kistik Fibrozis olgularında MKH’ lerin olumlu etkilerini anımsadık ilk olarak. Sonrasında, Kovid 19 
patogenezisin önemli aşamalarından biri olan “sitokin fırtınası” sürecinin aslında ülkemizde yıllardır MKH verdiği-
miz  graft-versus host hastalığı (GVHD) olgularındaki süreçlerden hiç de farklı olmadığını anımsadık. Tüm bu benzer 
patogenez süreçlerinden dolayı biz de aramızda acaba MKH’leri tedavide kullanabilir miyiz diye tartışırken Çin’den 
ilk makale geldi. Bir Kovid 19 hastasına MKH uygulanmış ve oldukça başarılı olduklarını rapor ediyorlardı. İşte, o 
günlerde bir akşam uzun yıllardır tanıdığım bir devlet hastanesinin baş hekimi arkadaşım aradı ve bir hekimlerinin 
Kovid 19 pozitif olduğunu, yoğun bakımda ve tüm tedavileri denediklerini ancak durumun çok ağır olduğunu belirt-
tikten sonra kök hücre uygulaması bu hastada işe yarar mı diye sordu! Eldeki bilimsel verilere göre yarama olasılığı 
yüksekti! Nitekim hemen yasal izin için hazırlıklara başladık ve bizim sürecine dahil olduğumuz ilk hasta o hekim 
arkadaştı. Sanıyorum ki yaşamımın en heyecanlı günleriydi benim için de. Çünkü sahiden bir insanın yaşama geri dön-
dürülmesiydi söz konusu olan ve bizim de ilk deneyimizdi. Sonuçta o arkadaşta ve sonrasında yüzlerce olguda MKH uygulama-
sının olumlu sonuçlarına şahitlik ettik. Şüphesiz tüm olgularda başarılı olmak söz konusu değildi. Birçok olguyu da kaybettik. 
Ama, kök hücre uygulanan bu hastaların hepsi bilinen tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş ve uzun üredir yoğun bakımda entübe 
olarak takip edilmekteydi. İşte bu durumda olan her 10 hastadan yaklaşık 4’ünün taburcu edildiğini görmek oldukça önemliydi. 
O dönem bizim için adeta savaş dönemiydi ve bazı günler 19-20 hastaya kök hücre çıkartıyorduk. Hepsi bakanlık onaylı bu has-
talara hücre yetiştirebilmek için tüm ekip gece-gündüz çalıştık. Bilindiği üzere o dönemlerde birçok sağlık çalışanı da bu hastalık 
nedeniyle kaybedildi. Bizim hücre verebildiğimiz birçok sağlık çalışanın yaşama döndüğüne şahitlik etmek bizler için ayrı bir 
mutluk kaynağı oluşturuyordu. Yaşadığımız bu günlerde gerek olgu sayılarında gerekse ölümlerde ciddi oranlarda azalma olması 
artık pandemi döneminin yavaş yavaş sonuna gelindiğini düşündürse de rehavete kapılın maması gerektiğine inananlardanım.  
Bu dönemde kök hücre bilimciler olarak edindiğimiz deneyim gelecekte olası benzer pandemi süreçlerinde çok daha proaktif ak-
siyon almamızı sağlayacaktır. Diğer bir vurgulamam gereken konu ise, ki biz kök hücre bilimcileri açısından oldukça önemlidir, 
gerek ülkemiz sağlık otoritesi gerekse ABD FDA’i Kovid 19 tedavisinde MKH uygulamalarını tedavi algoritmalarına eklemiştir. 

İstinye Üniversitesi kurucu rektör yardımcılığı ve sonrasında rektörlüğünü yaptınız. Bu sürede çıkan yayınlarınız-
dan da bilimsel çalışmalara ara vermediğinizi görüyoruz. Erdal hocamın bundan sonraki planları, üzerine eğilmek 
istediği konular nelerdir? Klinikle bağlantılı çalışmalarınıza devam edecek misiniz?

Evet doğru söylüyorsunuz. Bizlerin seçmiş olduğu bu meslek yani akademisyenlik ve araştırmacı olabilme arzumuz bilimsel ça-
lışmalarımızın sürekli olmasını sağlıyor. Bir temel bilimci olarak geldiğimiz noktada klinik süreçlerin de bir paydaşı olabilme 
şansına sahip olduğum için oldukça mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bizim alanın aslında bu anlamda çok şanslı olduğunu 
düşünmekteyim. Nitekim, özellikle Tüp Bebek (IVF) merkezlerinde “embriyolog” olarak çalışan kimi meslektaşlarımızın da aynı 
mesleki doyumu sağladığını düşünüyorum. Yaşamının son 22 yılında “kök hücre-doku/organ mühendisliği-gen tedavileri” ko-
nusunda kendini yetiştirmeye çalışan biri olarak çalışmalarıma devam edeceğim. Bir yandan klinik öncesi Ar-Ge çalışmalarına 
devam ederken bir yandan da klinik kullanım amaçlı yeni hücresel ürünlerin GMP koşullarında üretilmesine yönelik çabala-
rım giderek artacaktır. Kısa ve orta zaman diliminde özellikle laboratuvar koşullarında deri üretimi, hücresel immünite teda-
vi ürünleri (CAR-T cell gibi) ve mitokondriyon transferi çalışmalarına ağırlık vereceğim. Özellikle son 5 yıldır mitokondriyon 
ile kalıtılan hastalıkların tedavisinde sağlıklı kök hücrelerden izole edilen mitokondriyon transfer tedavisinin işe yarayacağına 
olan inancım nedeniyle bu alana çok enerji harcamaktayız. Bu arada, şimdiye kadar gerek KÖGEM gerekse İSİKÖK de yürüttü-
ğümüz birçok Kurs-Workshop (27 adet ulusal ve uluslararası düzeyde) organizasyonuyla geçmişte gerçekleştirdiğimiz çabalara 
ek olarak sahip olduğumuz bilgi ve deneyimlerimizi LivMedCell bünyesinde talep eden herkesle paylaşmaya devam edeceğiz.

Sizi örnek alan ve alanınızda çalışan genç akademisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Bu sorunun yanıtını vermek beni her zaman sıkıntıya sokmuştur, çünkü bu dönemde mesleksel anlamda dahi olsa genç arka-
daşlar tavsiyelerde bulunmak pek karşılığı olan süreç değil! Gerçekten yeni nesiller bizler gibi değil. Her şeyin farkındalar. Ama, 
yine özetle şunu söyleyebilirim; akademik yaşamda 35 yılını geçirmiş bir ağabeyleri olarak daima meslekleriyle alakalı olarak 
büyük hayaller kurmalarını, bunu gerçekleştirmeyi çok istemelerini ve bu amaçla da çok ama çok çalışmalarını önerebilirim. 
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Bizden HaberlerBizden Haberler

Bültenimizi tasarladığımız indesign programı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ala-
bilmek amacıyla yönetim kurulu olarak değerli hocamız Prof. Dr. Alp Can ho-
cadan destek istedik.  Hocamız bizi kırmadı ve 16 Nisan 2022 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD’da tüm gün süren bir kurs düzen-
ledi. Kursta hem programla ilgili ince detayları öğrendik, hem de hep beraber olma fır-
satı bulduk. Değerli hocamız Prof. Dr. Alp Can’a bu yararlı kurs için teşekkür ederiz.

THED    Sınav  Komisyonu  10.06.2022  tarihinde  Dernek  başkanımız  Prof. Dr.  Gamze 
Tanrıöver’in davetiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD’da 
yeterlilik sınavını gerçekleştirmek üzere toplandı. Sınav komisyonu başkanı Prof. Dr. Ay-
dan Özgörgülü, komisyon üyeleri Prof. Dr. Elgin Türköz Uluer, Doç. Dr. Saffet Öztürk, 
Doç. Dr. Hülya Elbe ve Doç. Dr. Şule Ayla hocalarımızın katılımıyla üç aday sınava alındı.

InDesign Kursu-16 Nisan 2022

Sınav Komisyonu Toplandı



SÖZLÜ SUNUM ÖDÜLLERİ (NICHE2022)
Birinci
The use of CRISPR/dCas9 engineered MSCs to prevent cisplatin-induced cellular damage in human granulosa cells.
Mehmet Yunus Çomar | Gizem Nur Şahin Kayabölen | Gizem Söyler | Alişan Kayabölen | Aylin Seren Güller | 
İpek Yılmaz Düzgün | Ariana Sivaslıoğlu | Serçin Karahüseyinoğlu
İkinci
Allogeneic bone marrow mesenchymal stem cell-derived exosomes ameliorate hypoxic acute   tubular injury in hu-
man proximal tubule-on-a-chip within a precise treatment window. Sefa Burak Çam | Eda Çiftci Dede | Nazlıhan 
Gürbüz | Gözde İmren | Ekim Zihni Taşkıran | Bülent Altun | Petek Korkusuz
Üçüncü
Evaluation of the Zinc-induced responses of Adipocyte-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCs) in an experi-
mental Parkinson’s disease model. Sendegul Yildirim İldem | Ayse Ozkan | Osman Sinen | Ethem Taner Goksu | 
Mustafa Gokhan Ertosun |Gamze Tanriover

SÖZLÜ SUNUM ÖDÜLLERİ (15. Ulusal HE Kongresi) 
Birinci
Metotreksat uyarılı rat testis hasarında timokinon’un etkisi Emin KAYMAK | Tayfun CEYLAN | Ali Tuğrul Akin 
İkinci
Testisteki savaşın kazananı kim? Siklofosfamid mi, pterostilben mi? Tuğba Arıcı | Gökçen Kerimoğlu | Yüksel Ali-
yazıcıoğlu | Selim Demir | Tuğba Zengin | Oğuzhan Keskin | Nihal Türkmen Alemdar
Üçüncü
DMU-212 prostat kanseri hücrelerinde lncRNA ekspresyon profillerini düzenler. Besra Özmen Yelken 

POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ 

Birinci
Immunohistochemical determination of excitatory inputs on nesfatin-1 neurons.Aynura Aghayeva, Özhan Eyigör.
İkinci
3D Bioprinting, Cell Culture and Histological Evaluation of 3D Printed Skin Tissue Engineering Products for Regenerative Medi-
cine Application. Umut Doğu Seckin, Özgün Selim Germiyan, Aylin Sendemir, Yiğit Uyanıkgil.
İkinci
Bioink Design, Bioprinting of 3D Bone Model and in vitro Analysis Özgün Selim Germiyan, Umut Doğu Seckin, Aylin Sendemir, 
Yiğit Uyanıkgil
Üçüncü
Stress-induced JNK/p38 MAPK signaling in rat testis after acute and chronic exposure to 2100 MHz radio frequency radiation.
Leyla Sati, Gizem Gamze Tas, Bikem Soygur, Hakan Er.

15.Ulusal ve 1. Uluslararası 
Histoloji ve Embriyoloji Kongresi

(NICHE2022) Yapıldı

Kongremizde Ödül Kazanan Araştırmacılar
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Kongre Yemeğimizden
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EditörlerimizdenEditörlerimizden
Doç.Dr.Leman SencarDoç.Dr.Leman Sencar

Doç.Dr.Ferda Topal Çelikkan Doç.Dr.Ferda Topal Çelikkan 

 Değerli THED Bülteni okuyucuları bir önceki bültenimizin yayınlanmasının 
üzerinden yaklaşık dört ay geçti. Bu süreyi sizlerle birlikte bilimsel yönden 
dolu dolu geçirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu zaman zarfında yine 
eğiticilerin eğitimi seminer etkinlikleri, yurt dışından değerli hocalarımızı, 
meslektaşlarımızı ağırladığımız webinarlarımızı gerçekleştirdik. Bunların 
yanı sıra, bilimsel yönden çok dolu, aynı zamanda ilk uluslararası kongremiz 
olan NICHE 2022’yi düzenledik. Online kongremiz süresince hem birbirimi-
zi görme hem de çalışmalarımızı dinleme fırsatı bulduk.
 Bültenimizin bu sayısında webinarlarımızın özetlerinin yanısıra, yönetim 
kurulu olarak kongre hazırlık sürecimizden, kongremizden ve sonrasında 
düzenlediğimiz yemeğimizden kareleri de göreceksiniz. Kongrede poster, 
İngilizce ve Türkçe sözlü sunu ödülleri alan meslektaşlarımızın ve çalışmala-
rının isimlerini de bulabileceksiniz. 
Bu sayının röportajı bölümünün konuğu değerli hocamız Prof. Dr. Erdal Ka-
raöz’dü. Hocamıza son dönemde yaptığı çalışmalarıyla ilgili sorular yönlen-
dirdik ve içtenlikle cevapladı. Kendisine buradan tekrar teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. 
Bizler yönetim kurulu olarak her zaman olduğu gibi bültenimiz yayınlan-
madan önce dernek iletişim sorumlusu meslektaşlarımızla temas halin-
deydik ve bu sayıda da bizden haberler bölümünde aramıza yeni katılan, 
akademik aşama kaydeden, TUBİTAK 1001 projeleri kabul olan, ödül ve 
patent alan hocalarımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir 
sonraki bültende yeni konular ve haberlerle sizlere ulaşabilmek dileğiyle 
sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Duyurular

Dernek SekreterimizdenDernek Sekreterimizden
Dr.Öğretim Üyesi Hilal NAKKAŞDr.Öğretim Üyesi Hilal NAKKAŞ

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğimizin Değerli Üyeleri, 
Derneğimizde bulunan iletişim bilgilerinizin güncel olması sizlerle irtibat 
kurabilmemiz için çok önemlidir.  Dernek tarafından gönderilen etkinlik du-
yuruları, borç bilgilendirme e-postalarının bir kısmı, e-posta adreslerinizin 
hatalı olması, kota aşımı gibi nedenlerle sizlere iletilememektedir. Bu vesile 
ile eğer son bir ay içerisinde e-posta adresinize THED tarafından herhangi 
bir e-posta gelmediyse, lütfen bizde bulunan iletişim bilgilerinizi güncelleyi-
niz. 
Geçtiğimiz yıl (28-31 Ekim 2021) Yönetim Kurulu tarafından organize edilen 
Adrasan/Antalyada biraraya gelerek hasret giderdiğimiz, Ata’nın İzinde, 
Ustaların Yolunda başlıklı bilimsel toplantımızın bu yıl ikincisini düzenleme 
adına çalışmalarımız devam etmektedir. 2. Ata’nın İzinde, Ustaların Yolunda 
toplantımız ile ilgili bilimsel ve sosyal program yakında sizlere duyurulacak-
tır.  Sağlıkla ve iletişimde kalınız. 
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