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Danışman Hocamızdan...
İnovasyon: Yeni Ürün, Hizmet ve Yöntemler Üretmek

İnovasyon yeni ve değişik bir şey yapmak 
anlamında Latince kökenli bir kelimedir. So-
runları çözmek, ihtiyaçlara cevap vermek 
amacıyla değişik, farklı, yeni fikirler ve yak-
laşımlar geliştirmek ve bunları uygulamaya 
geçirmek, yani yeni ürün, hizmet ve yöntem-
ler üretmek demektir.

İnovasyon sürecinin ilk aşaması sorun-
ları fark etmek ve ortaya koymaktır. Sorun-
la karşılaşan kişilerin çözümlerde de 
yer alması beklenir. Çözüm önerileri 
ortaya konulur, değerlendirilir ve 
bunlara göre bir fikir geliştirilir. Bu 
fikirlerden uygulanabilir olanlar 
bir kazanç olarak kişiye, topluma 
geri döner.

Bir grup öğrencimizin Fizyoloji 
derslerinden ve uygulamalarından tanı-
dıkları Uzmanlık Öğrencilerimizden Sevgili 
Mustafa (Mustafa KAHRAMAN) ile birlikte 
gelerek “Sağlık ve İnovasyon Kulübü” kur-
mak istediklerini bildirmeleri şaşırtıcı, bir o 
kadar da mutluluk ve heyecan verici bir andı. 
Fakültemiz içinde TetLab (3 Boyutlu Tıbbi 
ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı) kurul-
ması ve bunun “İnovasyon Lideri İstanbul” 
projesi ile devam etmesi inovatif çalışmalara 
ivme kazandırmıştı. Proje hazırlanması ve 
patent başvurularında verilen destek-
ler öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
ulaşabiliyordu. Öğrencilerimizin bu 
konulara ilgisi kurum ve ülke ola-
rak geleceğe yönelik ümidimizi ar-
tırmakta.

“Sağlık ve inovasyon” sağlık 
hizmeti sürecinin her aşamasını etki-
lemekte, buradan tıp bilimindeki gelişme-
lere uzanmakta. Hasta ile sağlık çalışanının 
buluşmasındaki yöntemlerden koruyucu tıp, 
tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına 
kadar, toplumun eğitiminden tıp eğitimine, 
uzmanlık eğitiminden bilimsel araştırmalara 
kadar çok farklı ve geniş bir alandan söz ede-
biliriz. Öğrencilerimizin daha eğitimleri es-
nasında böyle yenilikçi bir bakış açısına sa-
hip olmaları çok değerli. Yaşadıkları esnada 

sorunları fark etme; gördükleri sıkıntı ve so-
runları kabullenip, işin doğası zannetmeyip 
bir “problem” olarak ortaya koyma; sadece 
tespit ve eleştiri düzeyinde bırakmayıp her 
“problem” karşısında çözüm yolları düşün-
me; buldukları çözüm yollarının uygulanabi-
lir olup olmadığını analiz etme; uygulanabilir 
olanları gerçekleştirme ve bu çalışma tarzını 
tutum ve davranışa dönüştürmelerini bekli-

yoruz. 
Günümüzde sağlık alanındaki 

yenilik ve gelişmeler sağlık çalışan-
larının ekipler oluşturarak birlik-
te çalışma alışkanlığı ve kültürü 
kazanmalarını gerektiriyor. Sade-

ce sağlık alanında çalışanlar değil, 
mühendislik, yazılım, donanım, fizik, 

kimya, işletme, ekonomi, sosyoloji ve 
diğer birçok farklı mecralarda çalışanların 
birlikte çalışmak zorundalar. Farklı disiplin-
lerle iletişimi artırarak, onlara birlikte daha 
verimli çalışma şansı sağlayacak “interdisip-
liner” çalışmayı öğrenmeliyiz. Bu kültürü ne 
kadar erken edinmeye başlarsak ileride o ka-
dar faydasını göreceğiz. Bugünkü öğrencile-
rimiz ülkemizin bilimsel ekosistemini umu-
yoruz ki çağdaş düzeye ulaştıracaklar.   

Öğrencilerimizin sorgulayıcı, sorunları 
görücü ve bunlara çözüm yolları üre-

tici bir davranış tarzı sahibi olmala-
rını arzu ediyoruz. Bunun için de 
bilgi düzeylerini artırmaları, sap-
tadıkları sorunlar ve ürettikleri 
çözüm fikirleri ile ilgili literatürü 

araştırmaları temel koşullar. Böy-
lece bugün daha başarılı öğrenciler 

olacaklar; ilerde de daha iyi hekimler ve 
bilim adamları olacaklar. 

Fakültemizde uzun süredir başarıyla ça-
lışan birçok öğrenci kulübümüz mevcut. Alt 
sınıflardan yeni gelen öğrencilerimizin “Sağ-
lık ve İnovasyon Kulübü” ne de katılmalarını 
bekliyoruz. Dileğimiz “Sağlık ve İnovasyon 
Kulübü” nün uzun soluklu bir başarı hikâyesi 
yazmasıdır. 

 
Sorunları 

kabullenmek 
değil, görmek ve 

çözümler üretmek 
gerekiyor.

İnterdisipliner 
ekip çalışmasına 

alışmalıyız.
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Böbreklerin vücudumuzda homeostazı sağlamak 
için metabolik son ürünlerin atılması, vücut 

sıvılarının hacim ve içeriğinin düzenlenmesi, asit–baz 
dengesi, kan basıncının uzun süreli düzenlenmesi ve 
hormon salgılanması gibi birçok hayati görevi vardır.  

Diyabet, hipertansiyon, otoimmün hastalıklar, obe-
zite gibi sebeplerden dolayı kronik böbrek yetmezliği 
ortaya çıkabilir. Kronik böbrek yetmezliğinde böbrek 
işlevleri geri dönüşümsüz olarak bozulur. Böbrek iş-
levlerinin bozulmasıyla glomerüler filtrasyon hızında 
azalma görülür ve hasta idrara çıkamaz duruma gelir. 
Böbrekler işlevini yapamaz hale geldiği için hastanın 
kanında zararlı metabolitler olarak bilinen kreatinin, 
üre, ürik asit ve sodyum, potasyum vb. elementlerin 
konsantrasyon miktarları artar. Böbrekler görevini ya-
pamaz hale gelir. Hastaya hemodiyaliz tedavisi verilir ve 
böbrek transplantasyonuna yöneltilir. Dünya’da 2017 
yılı itibariyle böbrek nakli bekleyen kronik böbrek yet-
mezliği hasta sayısı 2 milyondan fazladır.  
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Son yıllarda kronik hastalıklara çare 
bulmak amacıyla kök hücre temelli teda-
vi ve biyoyapay organ üretimi konusunda 
yapılan bilimsel çalışmaların sayısı hızla 
artmaktadır. Konuyla ilgili yapılan çalış-
maların çoğunluğu başta Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki yüksek araştırma bütçeli 
üniversiteler olmak üzere Avrupa ve Hin-
distan’da yapılmaktadır. 

Biyoyapay böbrek projesi, doğal bir 
böbrek gibi kanı filtre edebilen, vücut 
için gerekli maddelerin kandan geri 
emilimini sağlayan, zararlı toksin ve 
metabolitlerin vücuttan atılımı gibi bi-
yolojik fonksiyonları yapabilen, labora-
tuvar ortamında oluşturulmuş, cerrahi 
olarak hastalara implante edilebilen ya-
pay organ araştırmasıdır. Bunun yanında 
hastaların evde kendilerinin kullanabilece-
ği boyutları küçültülmüş, kullanımı kolay, 
taşınabilir biyonik hemodiyaliz cihazları da 
geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Biyoyapay böbrek tasarımı, yeni böb-
rek epitel hücreleri üretimi ve mobil biyo-
nik hemodiyaliz cihaz geliştirilmesi araştır-
maları farklı disiplinlerden birçok bölümün 
bir araya gelerek ortak çalışmalar yaparak 
ilerlediği bir alandır. Tıp, temel bilimler ve 
mühendislik gibi alanlardan araştırmacılar 
aynı projeler üzerinde birlikte çalışmak-
tadırlar. Bu bölümlerden bazıları; nefro-
loji, transplantasyon cerrahisi (ülkemizde 
üroloji), farmakoloji, moleküler biyoloji ve 
genetik, immünoloji, doku mühendisliği, 
biyomühendislik, medikal mühendisliği, 
kimya mühendisliğidir.

İdrar atılımının en uygun şe-
kilde yapılabilmesi için böb-
rek proksimal tübül epitel 
dokusu bir organik anyon 
ve organik katyon siste-
miyle donatılmıştır. Bu 
sistem: Solüt taşıyıcı aile-
si (organik katyon taşıyı-
cısı–SGLT), organik anyon 
taşıyıcıları (OAT1/3), ilaç 
ve toksin atılmasını sağlayan 
multidrug direnç proteinleri 
2-4, ATP-bağlanan kaset taşıyıcıla-

rı ailesi, bazolateral membran geçişi için orga-
nik anyon taşıyıcıları, böbrek proksimal tübü-
lünde bulunan meme kanseri direnç protein 
taşıyıcılarından (BCRP/ABCG2), oluşmakta-
dır. İnsanın her böbreğinde yaklaşık 1 milyon 
nefron bulunmaktadır. Bahsedilen tüm bu 
protein aileleri moleküler düzeydeki aşılması 
gereken zorluklardan sadece böbrek nefronu-
nun proksimal tübül bölümünü bize göster-
mektedir. Oysaki böbrek organizasyonu genel 
hatlarıyla: böbrek korteksi, nefron, böbrek pi-
ramidi, medulla, papilla, küçük kaliks, büyük 
kaliks, pelvis ve üreterden oluşur.  

Laboratuvar ortamında yapay bir organ 
geliştirme çalışmaları devam etmekle birlikte 
sürecin henüz başında olunduğu açıkça görü-
lüyor. Ancak küçük boyutlarda, insanlara imp-
lante edilebilir veya ev ünitesi şeklinde kulla-
nılabilir biyonik hemodiyaliz cihazı geliştirme 
çalışmalarında ise 2020 yılında klinik pilot ça-
lışmaların başlaması için araştırmalar devam 
ediyor. 

Değerli bilim insanlarının yaptığı çalışma-
larla yukarıda bahsi geçen tüm zorlukları aşa-
caklarına ve biyoyapay böbreği oluşturacakla-
rına yürekten inanıyoruz. 

KAYNAKLAR:
1. Jansen J, Fedecostante M, Wilmer MJ, Heuvel LP, 

Hoenderop JG, Masereeuw R. Biotechnological Challenges 
of Bioartificial Kidney Engineering. Biotechnological Ad-
vances 2014 Nov 15;32(7):1317-1327.

2. Masereeuw R, Stamatialis D. Creating a bioarti-
ficial kidney.  Int J Artif Organs. 2017 Jul 5;40(7):323-327.

3. Kim S, Fissell WH, Humes DH, Roy S. Current 
strategies and challenges in engineering a bioartificial 
kidney. Front Biosci (Elite Ed). 2015 Jan 1;7:215-28.      

4. https://www.meddeviceonli-
ne.com/doc/update-on-the- implan -

table-bioartif icial-kidney-0001 
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TİP 2 DİYABET 
TEDAVİSİNDE 
YENİ BİR UMUT

2015 yılının Aralık ayında, Türk bilim 
adamları Dr. Mehmet Furkan Burak, Dr. 

Gürol Tunçman, Dr. Ediz Süha Calay ve Dr. Gök-
han Hotamışlıgil’in de aralarında bulunduğu 
Harvard Üniversitesinden bir grup araştırmacı, 
vücutta düzenleyici bir molekül olan aP2/FA-
BP4’ü, insanlarda diyabet dahil pek çok immü-
nometabolik hastalıkla ilişkilendirdi. Bu araş-
tırmacı grubu obez fare ve insanlar üzerinde 
yaptıkları araştırmalarda serum aP2 seviyeleri-
nin sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla belirgin bir 
şekilde arttığını ve metabolik komplikasyonlarla 
güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gözlemlediler. 
Çalışmada, aP2’yi, ona özgü bir monoklonal an-
tikorla hedefleyerek bloke etmenin diyabet gibi 
metabolik hastalıkları iyileştirmek için potansi-
yel bir strateji olabileceği sonucuna vardılar.

aP2, intraselüler bir protein olmanın yanı 
sıra hepatik glikoneogenezi destekleyerek ve pe-
riferik insülin faaliyetinde rol alarak hiperglise-
miye sebep olan aktif bir adipokindir. 

Adipoz doku,  homeostazisin düzenlenmesi-
ne yardımcı olan pek çok sayıda sitokin, adipokin 

ve lipokin salgılayan endokrin bir doku türüdür. 
Adipoz dokusundan salgılanan biyomoleküller-
de obeziteye bağlı değişiklikler, çeşitli metabo-
lik hastalıkların gelişimi ile de ilişkilidir. Adipoz 
dokunun vücut metabolizmasıyla bütünlüğü 
için lokal ve sistemik metabolik adaptasyonla-
rın düzgün bir şekilde koordinasyonuyla birlikte 
adipositlerdeki lipitlerin sinyalizasyonu da gere-
kir. Yağ asidi bağlayıcı proteinler (fatty acid-bin-
ding proteins, FABPs), özellikle FABP4/aP2, bu 
fonksiyonda kritik bir rol oynar. Farede, genetik 
FABP eksikliğinin, obezite ve diyabetin bozulmuş 
metabolik sonuçlarına belirgin bir koruma sağ-
ladığı görülmüştür. Ek olarak FABP4/aP2’nin 
farmakolojik olarak blokajı, aterosklerotik 
lezyonları kuvvetli bir şekilde azaltır ve disli-
pidemiyi iyileştirir. Bunlarla birlikte preklinik 
modeller üzerinde yapılan çalışmalarda, aP2’nin 
metabolik hastalıkların gelişiminde pek çok 
yönden kritik bir rol oynadığına 
dair bulgular ortaya çıkma-
ya devam ediyor.

Elif Beyza BOZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
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TİP 2 DİYABET 
TEDAVİSİNDE 
YENİ BİR UMUT

Geçtiğimiz yirmi yılda FABP intrasellüler 
proteinlerinin (aP2/FABP4 gibi) faaliyetleri-
nin, karaciğer gibi uzaktaki organlarla doğ-
rudan bir bağlantısı olmadığı, onları sadece 
dolaylı yoldan etkilediği düşünülmüştür. 
Ama, araştırmacılar yakın zamanda aP2’nin 
adipoz dokudan aktif bir şekilde salgılandığı-
nı da gösterdiler. Bulgulara göre, aP2 sekres-
yonu beslenme döngülerine duyarlıydı, açlık 
ve lipoliz çiftinden gelen sinyallerle uyarı-
lıyordu. aP2’nin sekrete edilmiş formu, bir 
adipokin -adipoz dokuda sekrete edilen ve 
uzak organlarda etki gösteren bir peptit- gibi 
davranıyordu. Hepatik glikoz üretimini ve 
sistemik glikoz homeostazisini düzenle-
mekle kalmıyor, farelerde insülin diren-
cine de katkıda bulunuyordu. 

Çalışmalarında, 
serum aP2 dü-
zeylerinin obez 
farelerde belir-
gin bir şekilde 
yükselmiş olduğu-
nu gözlemleyen bilim 
insanları, bu farelerde po-
liklonal antikorla aP2’yi bloke 
etmenin tip 2 diyabetin prognozuna 
iyi geldiği sonucuna vardılar. Benzer 
şekilde, artmış aP2 düzeyine sahip 
obez insanlar üzerinde yapılan pek 
çok bağımsız çalışmada, aP2 molekülü 
ile metabolik ve kardiyovasküler has-
talıklar arasında bağlantı kurulmuştur. 
Son olarak, aP2’nin ekspresyonunun azalma-
sına sebep olan bir gen mutasyonunun, ba-
ğımsız popülasyonlarda gösterildiği üzere, 
diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara karşı 
korunduğu bulunmuştur.

Bütün bulgular, aP2’nin biyolojik ve hor-
monal fonksiyonlarının insanlarda görülen 
bazı hastalıkların patofizyolojisiyle bağlantı-
lı olduğunu kesin olarak gösteriyor. aP2’nin, 
yeni bir tür diyabet tedavisi geliştirilmesi 
için uygun bir hedef olabileceğine dair umut 
verici gelişmeler var. Dahası, aP2 biyoloji-

siyle ilişkili paradigmaları değiştirebilmesi 
muhtemel olan kanıtlar dizisi, aP2’yi hedef-
lemedeki mevcut translasyonel engelleri 
aşabilme ihtimaline sahip bir anti-aP2 mo-
noklonal antikoruna dayanan yeni bir ilacı 
üretme ihtimalini de gözler önüne seriyor.  

aP2 konusu üzerinde yirmi yılı aşkın 
bir süredir çalışma yapan araştırmacılar, bir 
sonraki aşamada, hayvanlarda daha detaylı 
toksisite testleri yapmayı ve ardından insan-
lar üzerinde denemelere geçmeyi planlanı-
yorlar.

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre 
dünyada tanısı konmuş olan diyabet hasta-
larının 500 milyona yakın olduğunu göz 
önünde bulundurursak, diyabet ve obezite 
gibi metabolik hastalıkların insanlığın bü-
yük bir problemi olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Diyabet ve obezite tedavisi için günü-
müze dek dünyanın farklı bölgelerinden pek 
çok alternatif çalışma yapıldı. Umut vadeden 

çeşitli bulgulara ulaşılsa da bunların bu 
araştırmaların geliştirilmesi, onay-

lanması ve bir tedavi haline 
getirilip insanlığın kullanı-

mına sunulması için 
henüz çalışmalar 

son aşamasına 
ulaşmış değil. 
Yine de böy-
le çalışmalar 

diyabet, obe-
zite gibi meta-

bolik hastalıkların tedavi 
edilebileceği günlerin çok 

uzakta olmadığını gösteriyor.  

KAYNAKLAR:  Development of a therapeutic mo-
noclonal antibody that targets secreted fatty acid-bin-
ding protein aP2 to treat type 2 diabetes. Burak MF, 
Inouye KE, White A, Lee A, Tuncman G, Calay ES, Sekiya 
M, Tirosh A, Eguchi K, Birrane G, Lightwood D, Howells 
L, Odede G, Hailu H, West S, Garlish R, Neale H, Doyle 
C, Moore A, Hotamisligil GS. Sci Transl Med. 2015 Dec 
23;7(319):319ra205.
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Araştırmalar, uzun süreli açlığın bağırsak kök hücrelerinin re-
jeneratif kapasitesini artırdığını gösteriyor. Bu strateji üze-

rinden geliştirilen bir ilacın da aç kalmaya gerek olmadan aynı etkiyi 
sağlayacağını öne süren araştırmacılar, bu tedavinin bağırsağı olum-
suz etkileyen pek çok hastalıkta faydalı olabileceğini ileri sürüyorlar.

İnsanlar yaşlandıkça bağır-
sak kök hücreleri yenilenme ye-
teneklerini kaybetmeye başlar. 
Bu kök hücreler, oluşacak tüm 
yeni bağırsak hücrelerinin kay-
nağıdır. Bu yüzden kök hücre 
sayılarındaki azalma, bağırsağı 
etkileyen enfeksiyonlardan ya 
da diğer patolojik durumlardan 
iyileşip kurtulmayı daha zor hale 
getirebilir.

Bu çalışma, bilim insanları 
tarafından oldukça iyi bilinen 
Cell Stem Cell dergisinin 3 Mayıs 
2018 sayısında yayınlanmıştır. 
MIT araştırmacıları, yaptıkları 
çalışmada farelerin kök hücre-
lerinde yaşa bağlı olarak ortaya 
çıkan fonksiyon kaybını, onları 
24 saat aç bekleterek geri dön-
dürmeyi başardılar. Araştırmacı-
lar, uzun süreli açlığın hem genç 
hem yaşlı farelerin kök hücre-

lerinde yenilenme kabiliyetini 
dramatik bir şekilde artırdığını 
keşfetti. 

Yapılan çalışmada uzun süre 
aç bırakılan farelerde, hücre-
ler enerji elde etmek için glikoz 
yerine yağ asitlerini yakmaya 
başladı. Bu, kök hücrelerin daha 
rejeneratif hale dönüşmesini 
uyaran bir değişiklikti. Ek ola-
rak, kök hücrelerde aynı meta-
bolik geçişi aktive eden yeni bir 
molekülle de rejenerasyonun ar-
tırılabileceği keşfedildi. Bu mo-
lekülün kullanılacağı bir müda-
halenin, gastrointestinal sistem 
enfeksiyonlarından muzdarip 
olup iyileşme süreci yavaş ilerle-
yen yaşlı hastalara ya da kemo-
terapi gören kanser hastalarına, 
tedavi süresince potansiyel bir 
yardımı olabileceği düşünülüyor.

UZUN SÜRELİ AÇLIĞIN 
KÖK HÜCRELERE ETKİSİ

Elif Beyza BOZ 
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Koch 
Entegra-

tif Kanser 
A r a ş t ı r -

maları Ens-
t i t ü s ü ’ n ü n 

bir üyesi, 
ç a l ı ş m a n ı n 

kıdemli yazar-
larından biri ve 

MIT’de doçent 
olan Ömer Yıl-

maz, “Uzun süreli 
açlık stratejisi, en-

feksiyon veya kan-
ser gibi bağırsakta 

olumsuz etkileri olan 
her türlü hastalıkta 

bağırsak kök hücre-
lerinin rejenerasyonu 

için potansiyel olarak 
kullanılabilecek yöntem-

dir.” diyor. “Yetişkin kök 
hücrelerinin bağırsak re-

jenerasyonunda, onarımda 
ve yaşlanmadaki görevi da-

hil, uzun süreli açlığın genel 
sağlığı nasıl etkilediğini anla-

mak, benim laboratuvarımda 
çalışan araştırmacıların temel 

ilgi alanlarından biridir,” diye 
belirtiyor.

Whitehead Biyomedikal Araş-
tırma Enstitüsü ve Koch Enstitü-

sü’nün üyesi, çalışmanın kıdemli ya-
zarlarından biri ve MIT’de profesör 

olan David Sabatini de “Bu çalışma 
uzun süreli açlığın, bağırsak kök hüc-

relerinde karbonhidratları kullanmak-
tan yağ yakmaya doğru bir metabolik 

geçişi indüklediğine dair kanıt sağladı,” 
diyor. “İlginç bir şekilde, bağırsak hücre-

lerini yağ asidi kullanmaya teşvik etmek, 
onların fonksiyonlarını önemli ölçüde ar-

tırdı. Bu yolu farmakolojik olarak hedefle-

mek yaşa bağlı patolojilerde doku iyileşme-
sini hızlandırmak için tedavi edici bir fırsat 
sağlayabilir.”

Rejenerasyonu Artırıyor
Bilim insanları düşük kalorili besin tüke-

timinin insanlar ve diğer organizmalarda ya-
şam süresinin uzunluğu ile ilişkili olduğunu 
biliyordu. Yılmaz ve arkadaşları ise, uzun sü-
reli açlığın bağırsaklarda etkisini moleküler 
seviyede nasıl göstereceği konusunda araş-
tırmalar yapıyorlardı. 

 Bağırsak kök hücreleri, her beş günde 
bir kendini yenileyerek bağırsak yüzey ta-
bakasının devamlılığının sürdürülmesinden 
sorumludur. Bir yaralanma ya da enfeksiyon 
meydana geldiğinde, herhangi bir hasarı iyi-
leştirmede anahtar etken, kök hücrelerdir. 
İnsanlar yaşlandıkça, bağırsak kök hücreleri-
nin yenilenme yetenekleri azalır, bu yüzden 
bağırsağın iyileşmesi daha uzun zaman alır. 

 Yılmaz, “Bağırsak kök hücreleri, ken-
dileri gibi daha fazla kök hücreyi ve bağırsağa 
ait farklılaşmış çeşitli hücre tiplerinin tümü-
nü meydana getiren, bağırsağa işlevsellik ka-
zandıran temel hücrelerdir. Özellikle yaşlan-
ma sırasında bağırsak kök hücre fonksiyonu 
azalır, bu da bağırsağın hasar sonrası kendi-
ni onarma kapasitesini zayıflatır,” diyor. “Bu 
araştırma doğrultusunda, 24 saatlik (uzun 
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süreli) açlığın genç ve yaşlı kök hücrelerin fonk-
siyonunu nasıl geliştirdiğini anlamaya odaklan-
dık.”

Deneyler sırasında, fareler 24 saat aç bı-
rakıldıktan sonra, araştırmacılar bağırsak kök 
hücrelerini çıkarttılar ve hücrelerin organoid-
ler olarak bilinen “mini-bağırsakları” meydana 
getirip getiremeyeceğini test etmek için bunları 
bir kültür kabında büyüttüler.

Gözlemleri sırasında araştırmacılar, aç bıra-
kılan farelerden alınan kök hücrelerin rejenera-
tif kapasitelerini ikiye katladığını keşfetti.

“Bağırsak kriptlerinin kök hücre aracılı or-
ganoid oluşturma yetenekleri üzerinde, açlığın 
gerçekten muazzam bir etkisi olduğu çok açık-
tı,” diyor Whitehead Enstitüsü doktora sonrası 
araştırma görevlisi ve makalenin başyazarla-
rından biri olan Maria Mihaylova. “Bu hem genç 
hem de yaşlı farelerde gördüğümüz bir şeydi 
ve bunu yönlendiren moleküler mekanizmaları 
gerçekten anlamak istedik.”

Metabolik Geçiş

Çalışmada aç bırakılan farelerden alınan kök 
hücrelere ait mRNA’ların dizilenmesini de kap-
sayan detaylı araştırmalar yapıldı. Hücre meta-
bolizması olağan koşullarda karbonhidratları 
şeker gibi yakarak enerji elde eder. Uzun süreli 
açlık durumunda ise kök hücrelere ait mRNA’lar 
indüklenir ve hücre metabolizması canlılığını 
devam ettirebilmek için şeker yerine yağ asit-
lerini yakarak enerji kazanır. Bu geçiş, yağ asit-
lerinin metabolize edilmesinde rol oynayan pek 
çok geni açan ve PPAR (peroksizom proliferatör 
aktive reseptörleri) adı verilen transkripsiyon 
faktörlerinin aktivasyonu aracılığıyla meydana 
gelmektedir. 

Araştırmacılar çalışmalarında bu yolu ka-
patmaları halinde, aç kalmanın rejenerasyonu 
artırmayacağını buldular. Şimdi, bu metabolik 
geçişin kök hücrelerin rejeneratif yeteneklerini 
artırmayı nasıl tetiklediğini araştırmayı planlı-
yorlar. 

24 saat süreyle aç kalan farelerden alınan bağırsak kök hücreleri (sağda), aç kalmayan faredekine (solda) kıyasla 
çok daha kayda değer miktarda bağırsak organoidi üretti. (Resim: Maria Mihaylova ve Chia-Wei Cheng)
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Öte yandan araştırmacılar, fareleri 
PPAR’ların etkilerini taklit eden bir molekül-
le tedavi ederek uzun süreli açlığın faydalı 
etkilerinin yeniden oluşturulabildiğini de 
keşfettiler. 

Utah Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir 
biyokimya 
profesörü 
olan Ja-
red Rutter 
a r a ş t ı r -
mada yer 
almasa da 
“Bu çalış-
ma, uzun 
süreli aç-
lığın bu 
o r g a n d a 
yer alan 
kök hüc-
r e l e r d e 
metabolik 
bir deği-
şikliğe yol 
a ç t ı ğ ı n ı 
ve böyle-
likle daha 
fazla hüc-
re bölünmesini teşvik etmek için hücrelerin 
davranışlarını değiştirdiğini göstermektedir. 
Bir dizi güzel deneyde bilim insanları, açlık 
faktörü olmadan bu metabolik değişikliklere 
yol açarak sistemin düzenini bozuyorlar ve 
benzer etkileri görüyorlar,” diyor. “Bu çalış-
ma, hücre davranışında beslenmenin ve me-
tabolizmanın çok derin etkileri olduğunu ve 
bunun insan hastalıklarına yatkınlık oluştur-
duğunu gösteren ve hızla büyüyen bir çalış-
ma sahasına ait,” diye de ekliyor.

Bulgular, geliştirilen bir ilaç ile, uzun 
süreli açlığa maruz kalmaksızın, hastaların 
bağırsak kök hücre rejenerasyonunun tetik-
lenebileceğini öne sürüyor. Böyle bir teda-
viden fayda sağlayabilecek gruplardan biri, 
bağırsak hücrelerine sıkça zarar veren ke-
moterapi tedavisi görmekte olan kanser has-

talarıdır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları olan 
veya bağırsağın yüzey tabakasına zarar vere-
bilecek diğer gastrointestinal rahatsızlıkları 
olan yaşlı insanlara da faydalı olabilir.

Bilim insanları bir sonraki aşamada, böy-
le bir tedavinin potansiyel etkinliğini araştır-

mayı planlıyorlar ve uzun süreli açlığın diğer 
doku türlerine ait kök hücrelerdeki rejene-
ratif yetenekleri etkileyip etkilemeyeceğini 
araştırmayı da düşünüyorlar.

KAYNAKLAR:
h t t p : / / n e w s . m i t . e d u / 2 0 1 8 / f a s t i n g - b o -

osts-stem-cells-regenerative-capacity-0503 

Maria M. Mihaylova, Chia-Wei Cheng, Amanda Q. 
Cao, Surya Tripathi, Miyeko D. Mana, Khristian E. Ba-
uer-Rowe, Monther Abu-Remaileh, Laura Clavain, Ay-
segul Erdemir, Caroline A. Lewis, Elizaveta Freinkman, 
Audrey S. Dickey, Albert R. La Spada, Yanmei Huang, 
George W. Bell, Vikram Deshpande, Peter Carmeliet, 
Pekka Katajisto, David M. Sabatini, Ömer H. Yilmaz. 
Fasting Activates Fatty Acid Oxidation to Enhance In-
testinal Stem Cell Function during Homeostasis and 
Aging. Cell Stem Cell, 2018; 22 (5): 769
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Öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok 
teşekkür ederiz, bize biraz kendinizi tanıtır 
mısınız?

1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden me-
zun oldum. İhtisasımı da bu fakültede yaparak 
1990 yılında iç hastalıkları uzmanı oldum. Şu 
anda İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Geriatri Bilim Dalında öğretim üyesiyim.

İç hastalıkları bölümüne olan ilginizi na-
sıl fark ettiniz? Bölüm seçiminizde sizi etki-
leyen faktörler nelerdi?

Hep iç hastalıkları ihtisası yapmayı düşü-
nürdüm. Başka ne ihtisası yapabilirim diyerek 
düşündüğümde patoloji, nöroloji ve kulak burun 
boğaz hastalıklarının da ilgimi çektiğini fark et-
tim. Kulak burun boğaz stajında servislerde çok 
fazla ilgilenmemişlerdi, pek sevemedim, ayrıca 
cerrahi bir branş için el becerisi de yüksek olan 
biri değilim. Aslında patolojiyi severek seçebi-
lirdim, ancak ailem klinisyen olmamı istiyordu. 
Ardından nörolojiyle dahiliye arasında kalıp da-
hiliyeye yöneldim. Daha sonra kardeşim nörolog 
olunca bu isteğim de aile içinde gerçekleşmiş 
oldu.

Neden İstanbul Tıp Fakültesi’ni seçtiniz? 
Biliyorsunuz, İstanbul Üniversitesinin tari-

hi kapısı ülkemizde üniversitenin sembolü. Ai-
lem İstanbul’da olduğu için ben de bu kurumda 
okumak istiyordum. Biliyorsunuz, üçüncü sınıfta 
dahiliye pratikleri var ve asistanlar öğrenciler-
le semiyoloji pratikleri yapıyorlar. Benim kendi 
kendime sözüm vardı: Eğer doktor olmazsam, 
hangi mesleği seçersem seçeyim birkaç sene öğ-
retmenlik yapacağım, daha sonra mesleğime dö-
neceğim diye. Bir tek tıp okursam öğretmenlik 
yapmayıp doğrudan mesleğime geçerim diyor-
dum. Öğretmenliği çok seviyorum çünkü. Top-
lumun gelişmesinin ancak öğretmenlerin geliş-
mesiyle mümkün olacağını düşünürüm. Asistan 
olarak üçüncü sınıf pratiklerinde görev almak 
bir nevi öğretmenlik yapmaktı. Öğrenmenin en 
güzel yolu öğretme görevini de bir arada yap-
maktır. O yüzden burada ihtisas yapmayı da çok 
istiyordum. Nasip oldu, iç hastalıkları ihtisasımı 
da burada yaptım. 

İlk bilimsel çalışmanızı ne zaman yaptı-
nız?

Ben öğrenciyken bütün derslere çalışan, ho-
caları ne derse yapmaya çalışan biriydim ancak 
tıp fakültesindeyken bilimsel çalışmaya yöne-
lik bir çabam olmadı. Böyle bir yönlendirmede 
fark etmedim. Denizli’de mecburi hizmetimi ya-
parken bilimsel araştırmalara çok meraklı bir 
doktor arkadaşım oldu. Ondan çok etkilendim. 
Önceden klasik kitapları okurdum, ama onun-
la tanıştıktan sonra yeni gelişmeleri nasıl takip 
edelim, ne okuyalım diye konuşmaya başladık. 
Ben de başka neler yapabilirim diye merakla-
nıyordum. O sırada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Hüsrev 
Hatemi Hocanın endemik guatr taraması yap-
tığını duydum. Kendisine giderek “Hocam, siz 
Anadolu’da böyle bir çalışma yapıyormuşsunuz 

DANIŞMAN HOCAMIZLA ÖZEL 
RÖPORTAJ:

Prof. Dr. M. Akif KARAN
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ben de katılmak isterim.” dedim. O da bana beş 
yüz tane form verdi. Beş yüz ardı sıra hastayı 
muayene edip tiroid bezi muayene bulguları-
nı kaydettim. Hüsrev Hoca, Türkiye’nin değişik 
bölgelerinden endemik guatr taramalarını içe-
ren dergisinde yarım sayfa içinde be-
nim çalışmamı da yayınladı. Bu beni 
inanılmaz mutlu etti. İlk defa 1985 
yılında bir yayınım oldu. Enteresan da 
oldu aslında. Yaklaşık beş bin nüfuslu 
bir beldede çalışıyordum. Ben bu ça-
lışmayı yaptıktan sonra mecburi hiz-
metimin son aylarına doğru çevre böl-
gelerden büyük guatrı olan kim varsa 
bu doktor guatrla ilgileniyormuş diye 
bana gelmeye başladı. Demek, halkın 
da dikkatini böyle şeyler çekiyormuş. 
Bilimsel çalışmalara esas 1992 yılın-
dan sonra uzmanlık döneminde baş-
ladım diyebilirim. 

İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri 
Bilim Dalı kurucu öğretim üyesisi-
niz. Geriatri konusu ülkemiz için 
yeni bir araştırma alanı. Geriatri 
Bilim Dalı’nı açmaya nasıl karar verdiniz?

1996 yılında doçent oldum. Kurumumuzda 
Geriatri Bilim Dalının bulunmaması bu konuya 
ilgimi çekti. 1998 yılında kısa bir süre Ameri-
ka’da bir üniversite hastanesinin Geriatri Klini-
ğinde bulundum. Dönüşte yaşlı hasta polikliniği 
için bir uygulama planı oluşturdum. Bu arada, 
2000 yılında Dekanımız tarafından Geriatri Bi-
lim Dalı’nı kurmak için görevlendirildim. Polik-
liniğimizde hasta sayısı artmaya başladı. Geriat-
rik tıp alanında araştırmalarımızı yayınlamaya, 
vakalarımızı sunmaya başladık. Daha sonra üni-
versite yönetimi Bilim Dalımıza yan dal uzman-
lık eğitimi verme yetkisi tahsis etti. 

Sizce bir akademik çalışmada en önemli 
şeyler nelerdir? Nelere dikkat etmemiz ge-
rekir? 

Üniversitede öğretim üyesi olmak, büyük 
bir araştırmacı olmak anlamına gelmiyor. Öğre-
tim üyeleri hem tıp hizmeti, hem tıp eğitimi hem 
de bilimsel araştırmaları birlikte götürmek zo-
runda. Ne yapmak lazım? Bir kere bilimsel araş-
tırmaları takip etmek önemli, bilim üretebilmek 
için mevcut olanı bilmek gerekir. Yapılmış işleri 
tekrar yapmamak için nelerin yapıldığını öğre-
neceksiniz. Sonra sorunları iyi belirleyebilmek 

lazım yani karşınıza çıkan sorunları anlamalı-
sınız. Sorunu ortaya koyduktan sonra çözüme 
yönelik bir hipotez oluşturmalısınız. Daha sonra 
bilimsel araştırmalarınız için bir protokol oluş-
turup çalışmaya başlayacaksınız.

TÜBİTAK’tan 2017 yılında bir projenizin 
yüksek bir bütçeyle araştırma desteği alma-
ya hak kazandığını biliyoruz. Projenizden 
biraz bahsedebilir misiniz?

Diyabet hastalarının yönetimi ile ilişkili bir 
proje bu. Biliyorsunuz, diyabet Türkiye’de de 
dünyada da en sık görülen hastalıkların başın-
da geliyor. Türkiye’de sıklığı da giderek artıyor. 
Diyabet tedavisinde başarı oranları istediğimiz 
gibi değil ve bu sonuçta hem hastaların yaşam 
kaliteleri hem de yaşam süreleri üzerine etkili 
olan komplikasyonlara yol açmaktadır. Ayrıca 
diyabet ülkemiz sağlık sistemi açısından önemli 
bir finansal yük oluşturmakta. Diyabetik hasta-
ların tedavisinde ve takibindeki sorunları nasıl 
çözebiliriz? Özellikle insülin kullanan hastala-
rın tedavilerini daha iyi, hastaları daha az yora-
rak ve takiplerini sadece hastanın hekimle yüz 
yüze geldiği anda değerlendirmek değil sürekli 
değerlendireceği bir sistem geliştirebilir miyiz? 
Buradan hareketle yola çıktık. Bu projenin çok 
güzel ve fakat zor yönü farklı konuları içeriyor 
olması. Bu projenin üç tane ayağı var: Bir ta-
nesi insülin tedavisinde insülin uygulama za-
manlarını, dozlarını hastadan bağımsız olarak 
izleyebilecek bir cihaz oluşturulması, yani bir 
mühendislik çalışması. İkincisi, bu cihazdan ge-
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len veriler hastanın tedavi kayıtları ve hastanın 
günlük yaşamı ile ilişkili verileri toplayan, takip 
eden ve doktora ileten yazılım kısmı. Üçüncüsü 
ise tüm bu aşamaları hastalarda kullanarak et-
kinliğini gösterecek tıbbi araştırma. Bu projede-
ki bizim için en zor ve heyecan verici olan ise, bu 
üç ayrı faaliyeti bir arada yapacak olmaktır.

Bu disiplinler arası ortak çalışmanın 
önemi, zorlukları, avantajları, şu anki duru-
mu nedir? 

Bir ekip çalışması gerekiyor. Türkiye’de ekip 
çalışmalarında zayıf kalıyoruz. Bu belki de biraz 
kişiliğimizle ilişkili. İnsanların egoları işin içine 
karışabiliyor. Sistemden kaynaklanan sorunlar 
da var. Herkesin bulunduğu kurumlarda farklı 
görevleri oluyor. Bu tip çalışmalar için, günlük 
ve yapmak zorunda olduğunuz rutin işlerin ya-
nında ek bir zaman ayırmak gerekiyor. Kurum-
lar size destek vereceklerini söyleseler de bu her 
zaman pratiğe yansımıyor. Farklı alanlarda çalı-
şanlar aynı dili konuşmuyorlar. Birbirlerinin ne-
leri yapabileceğini dahi bazen bilmiyorlar. Eki-
bin birbirini tanıması, aynı dilden konuşması, 
birbirlerinin işlerini kolaylaştırması gerekiyor. 

Yaptığınız bilimsel çalışmalarda araştır-
ma ekibinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Bilim-
sel çalışma yapmaya istekli öğrencileri de 
çalışmalarınıza dahil eder misiniz? Evet ise 
ekibe dahil olmak isteyen öğrencide hangi 
özelliklerin olmasını tercih edersiniz?

Bizim araştırmalarımız genellikle klinik ağır-
lıklı çalışmalar. Türkiye’de bilimsel araştırma şu 
anda akademik gelişim için yapılıyor. Öyleyse, 
ön planda akademik merakı olan ve akademik 
olarak kendini geliştirmek isteyen arkadaşları 
bekliyoruz. Bunun için fedakârlık yapacak arka-
daşları bekliyoruz. Bu sırada saha çalışmaları-
mız oldu ve öğrenci arkadaşlarımızdan meraklı 
olanları davet ettik. Kimler bizi buldu? Bilimsel 
çalışma yapma merakını taşıyan arkadaşlarımız 
buldu. Yani meraklı olan, ben bilgi üretimine 
katılmak istiyorum diyen arkadaşlar bizim için 
önemli; mevcutla yetinmeyen, bilinmeyen şeyle-
rin bilinmesi için gayret sarf eden, merak eden, 
niçin ve nasıl oluyor sorusunu soran, mevcut 
bilgileri geliştireyim, yazıya dökeyim diyen ar-
kadaşlarımız. Bunun için de sorgulayıcı bir yak-
laşım, eleştirel düşünce yapısı gerekiyor. Sadece 
ders çalışmak ve okumak yetmiyor, ama ders ko-
nularını bilmek şart. Bunların üzerine ne ekleye-
biliriz sorusunu sormalı. 

Yeni tedavi yöntemlerine yaklaşımınız 
nedir?

Klinisyen olunca tedavide yeni çıkan ilaçları 
kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Tedavide kul-
landığınız ilaçların her zaman yeterli olmadığını 
görüyorsunuz. Yeni ilaçları kullanırken bu konu-
daki bilimsel çalışmaların sonuçlarına bakma-
mız lazım. Yani kanıta dayalı tıp ilkeleri geçerli. 
Biz randomize kontrollü çalışmalarda etkinliği 
kanıtlanmış, yan etkileri ortaya konulmuş olan 
ilaçları uygun endikasyonlarda kullanmak du-
rumundayız. Bunları seçerken birçok faktör işin 
içine girebilir. Örneğin, yeni ilaçlar çok pahalı. 
Türkiye’de ilaçların hepsini devlet ödüyor; ilaç 
seçerken paramızı lüzumsuz yere harcamamak 
lazım. Doğru hastada, doğru ilaçlarla, doğru te-
davi yapmak yükümlülüğündeyiz. Bizim de za-
man zaman ilaç çalışmalarımız olabiliyor. 

2010 – 2015 yılları arasında İstanbul Tıp 
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane-
si’nde Başhekim olarak görev yapmışsınız. 
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Görev süreniz boyunca hastanemiz için yap-
tığınız projelerinizden kısaca bahseder misi-
niz?

Başhekim olarak tek başınıza değil, Rektör, 
Dekan, diğer yöneticilerle bir çarkın parçası ola-
rak görev yapıyorsunuz. Başhekimlik dönemim, 
hastanenin maddi durumlarının sıkıntılı olduğu 
bir dönemdi. Buna rağmen en azından gelir-gi-
der dengemizi gösteren bir sistem oturtmaya ça-
lıştık. Değişik takip mekanizmaları oluşturduk. 
Burası çok büyük bir kurum, çağdaş bir sağlık 
yönetimini yerleştirmek çok kolay değil. Mevzu-
atla ilgili sıkıntılar, kurumun gelenekleri, yetiş-
miş personel eksikliği gibi birçok sorunla karşı 
karşıyasınız. Bilgi işlem altyapısındaki değişik-
likler yapıldı. O dönemde Hulusi Behçet Araştır-
ma Merkezi’ne bağlı olarak alınan MR cihazının 
kampüsümüzde yerleştirilmesi sağlandı. TetLab 
Laboratuvarı (Tıbbi ve Endüstriyel tasarım la-
boratuvarı) olan bölümün tahsis ve tefrişi sağ-
landı. Çocuk kliniği binamızın yıkılma tehlikesi 
ortaya çıktı. Çok aktif çalışan bir birimin hastane 
içindeki başka alanlarda çalışmasını sağlamak 
kolay olmadı.  Özellikle Çocuk Kliniği hocaları 
ve mensupları, diğer tüm  idareciler, hep birlikte 
gece gündüz çalıştık. Çok önemli bir tecrübeydi 
bu bizler için. Hastanenin çalışanları arasında 
da daima problemler olabiliyor. Huzurlu, adil bir 
çalışma ortamı sağlamak gayret gösterdik. 

Öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Hekim olmak için buraya gelmiş olan öğ-

renciler olarak öncelikle mesleğimizi sevmeli-
yiz. Bu meslek bana göre değil dememek lazım. 
Hepimizin kişiliğine, karakterine uygun yapacak 
işler var. Kimimiz klinisyen olur, kimimiz labo-
ratuvarlarda çalışır, kimimiz koruyucu hekimlik 
ağırlıklı çalışır, kimimiz rehabilitasyon ağırlıklı 
çalışır, kimimiz bilimsel araştırmalara yönelir 
kimimimiz yönetici olur. Önünüzde çok geniş 
alanlar var, ama hepiniz tıp fakültesinden iyi bir 
pratisyen hekimin bilgi ve donanımı ile çıkmaya 
gayret etmelisiniz. Mesleğimizi yapsak da yap-
masak da. Hekim insanla uğraşır. Öyleyse insan-
la ilgili konularda bilgi ve kültür sahibi olmamız 
lazım, yani kafamızı sadece öne eğmek değil, 
daha geniş çapta bakacak, düşünen, yorumlayan, 
analiz eden, sentez eden, bilgilerini bir tutum ve 
davranış haline dönüştürebilen insanlar olmaya 
gayret etmelisiniz. Hekim bilgili insandır. Hepi-

niz çok zekisiniz. Zeki insanlar etik kurallardan 
uzaklarsa daha çok zarar verebilirler. Mutlaka 
erdemler, faziletler, ahlaki kurallar, etik kuralla-
ra dikkat etmemiz lazım. İyi insan olmaya gay-
ret etmemiz lazım. Saygı, sevgi, merhamet, şef-
kat, fedakârlık gibi kavramları içselleştirmeliyiz. 
Kendimize dikkat etmeliyiz. Kendimiz sağlıklı 
olmazsak işimizi yapamayız. Dolayısıyla fiziksel, 
ruhsal ve sosyal sağlığımızı en güzel şekilde tut-
malıyız. Kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. 
Düzgün bir hayatımız olmalı. Hayatımızda spor, 
müzik, vb aktivitelere yer vermemiz lazım. Ken-
dimize zaman ayırmalıyız. Bu ülke ve insanlık 
sizlerden çok şey bekliyor. Ülkemize verdiğimiz 
hizmetler değil sadece yatırım olan. Sizler de ül-
kenin geleceğe yatırımısınız. Ülkeye borcumuz 
ödeyecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Birinci 
şart işimizi iyi yapmaktır, fakat sizlerden özellik-
le bu kulüp üyelerinden beklentimiz var. Farklı 
katkılarınız da olacak. Ülkemizin sorunlarına yö-
nelik yenilikçi uygulanabilir düşünceler ve pro-
jeler geliştireceksiniz. Sorunları göreceksiniz. 
Çözüm yollarını bulacak ve bunları uygulanabi-
lir hale getirmeye gayret edeceksiniz. Ülkemizin 
bilimsel düzeyde dünyada henüz layık olduğu 
yerde olmadığını biliyoruz. Bütün işleri bir kişi 
yapamaz. Ama aranızdan bilimsel olarak üst se-
viyede olan arkadaşlarınızın çıkması hedefimiz-
dir. 

Sizin izlediğiniz yolda doğru yaptığınızı 
düşündüğünüz ve bu doğrulardan sizi izleye-
cek öğrencilerinize vermek istediğiniz tavsi-
yeleriniz nelerdir? 

Bir iş yapılacaksa ben yapacağım, deyin. 
Kendi yaptığınız şeylere güvenin. Eksik olanı ye-
rine koyabilirim, “Bu benim görevimdir. Bu so-
runun çözümü bendedir. Benim sorumluluğum 
vardır.” deyin. Sorumluluk sahibi olun, egonuza 
asla esir olmayın. 

Son olarak, eklemek istediğiniz bir şey 
var mı?

Birbirinizi, kendinizi, çevrenizi ve insanları 
sevin. Her şey sevgiyle yapılır. Başarı gelecektir. 
Çalışmaktan kaçınmayın. Ben ne fedakarlık ya-
pabilirim, neye katkıda bulunabilirim diye dü-
şündüğünüz zaman yaptığınız hiçbir şeyin kar-
şılıksız kalmadığını bilin.
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Gen Terapisi Başarısı
Gen tedavisi konusu son 30 yıldır üstünde 

çalışılan ve tüm bu süreçte birçok zorlukla karşı 
karşıya kalmış olan bir tedavi stratejisidir. 2017 
gen tedavisinin gelişimi açısından mükemmel 
sonuçların elde edildiği bir yıldı. Zira geliştirilen 
teknikler ve ilaçlar 2017’ye adeta damgasını 
vurdu.

Yandaki resim 5 yaşındaki Faith 
Fortenberry’yi göstermektedir.  Spinal 
Musküler Atrofi (SMA) ile dünyaya gelen 
Faith’in hastalığı, SMN1 geninde meydana gelen 
mutasyonlardan kaynaklanıyor. Bu mutasyonlar 

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri Başkanı Dr. Francis Collins 2017 
yılında biyomedikal alanında yapılmış en dikkat çekici çalışmaları de-

ğerlendirdiği bir blog yazısı paylaştı.  
Science dergisinin her yıl yayınladığı “Yılın Yeniliği” ve “Halkın Seçimi” listelerinde 

2017 yılında yayınlanan 9 bilimsel gelişmenin 5’inin biyomedikal alanından olması dikkat çek-
ti. Bu gelişmeler; gen terapisi, nokta atışı gen düzenlemesi, kanser immünoterapisi, cryo-elektron 
mikroskopisi ve biyolojik ön-baskı konularıdır. Yapılan halk oylamasında Yılın Yeniliği kategorisinde 
“Gen Terapisi Başarısı” 1. olmuştur. Gelin bizler de 2017 yılının biyomedikal başarılarına bir göz atalım. 

NE YILDI AMA!
2017 Yılı Araştırma 

İlerleyişine Bir Bakış
Hasan Ediz ÖZBEK

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Nokta-Atışı Gen Düzenlemesi 
(Pinpoint Gene Editing)

Gen düzenlemesi tekniği nadir genetik 
hastalıkların birçoğunun temelinde yatan tek-harf 
hatalarını ya da diğer adı ile nokta mutasyonlarını 
düzeltebilmesi potansiyeliyle bilim insanlarının 
dikkatlerini üzerine çekmekteydi. CRISPR/
Cas9 ‘un 2005 yılında keşfedilmesi ve 2012 
yılında Jennifer Doudna ve ekibi tarafından 
laboratuvar ortamında da CRISPR/Cas9 ile gen 
düzenlemesinin yapılabildiği ortaya konmuştur 
[3-4]. Lakin, bu konuda yapılan araştırmaların 
büyük bölümü laboratuvar ortamında yetiştirilen 
hücreler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 2017 
yılında araştırmacılar, hastalığa sebebiyet 
veren mutasyonların düzeltilmesi amacı ile gen 

SMN proteininin yetersiz üretimine sebebiyet 
vererek; beyin ve omurilikteki nöronlarda tedavi 
edilemeyen bir dejenerasyona yol açıp progresif 
kas güçsüzlüğüne neden oluyor. Geçtiğimiz kasım 
ayında, araştırmacılar Faith ve onun gibi SMA ile 
doğan çocuklara yardım edebilmek adına yenilikçi 
bir klinik çalışmanın sonuçlarını yayınladılar [1]. 
Kullanılan tedavinin adı ‘nusineren’ (Spinraza™) 
olup, bildiğimiz tipik ilaçlara benzememektedir. 

Nusineren tek iplikli DNA parçalarından 
hazırlanmakta ve gen terapisi amacı ile hastalara 
enjekte edildiğinde, nöronları SMN proteinini 
üretmeleri için kandırabilmektedir. Çalışmada 
tedavi gören çocukların büyük bir çoğunluğunun 
hareket kabiliyetlerinde ve genel iyilik hallerinde 
dikkat çekici gelişim gözlemlenmiştir. Aslında, 
çalışmanın erken sonuçlarına dayalı olarak 
nusineren, 2016 yılında FDA tarafından SMA’yı 
tedavi eden ilk ilaç olarak onaylanmıştı. Ancak, 
daha da önemlisi, SMN1 geninin normal 
kopyasının transferi için viral vektör kullanılan 
farklı bir gen terapisi yaklaşımının normal 
şartlarda SMA prognozunun kötüleşmesi beklenen 
yenidoğanlarda, dramatik bir iyileşme tablosu 
çizmesiydi.

Diğer bir önemli gen terapisi çalışmasında 
15 SMA’lı yenidoğanda, SMA’ya sebebiyet veren 
genetik hata düzeltilmiştir. Bu düzeltim; SMN1 
geninin iyi bir kopyasını, etkilenmiş nöronlara 

transfer etmek üzere modifiye edilmiş bir virusun 
tek-seferlik infüzyonu ile sağlanmıştır. Bu gen 
terapisinin en yüksek dozunu alan bebeklerin 
hareketlerinde belirgin gelişme gözlemlenmiştir. 
Daha ileri çalışmalar ise planlanma aşamasındadır.

2017 yılının tek gen terapisi başarısı SMA 
değildi. Ağustos ayında, FDA, ABD’deki en yaygın 
çocukluk dönemi kanseri olan B-hücreli akut 
lenfoblastik lösemili [B-cell acute lymphoblastic 
leukemia (ALL)] çocuklar ve genç erişkinlerde ilk 
CAR-T hücre immünoterapisinin uygulanmasını 
onayladı. ‘Tisagenlecleucel’ (Kymriah™) adı 
verilen ilaç, bir gen terapisi formu olup; kişinin 
kendi immün sistemi hücrelerinin laboratuvar 
ortamında genetik olarak modifiye edilmesi 
ve ardından vücuda yeniden verilerek kanserli 
hücreleri tespit ederek öldürmesi esasına 
dayanmaktadır. 2017 yılı Ekim ayında FDA 
ikinci bir CAR-T hücre immünoterapi yöntemini, 
büyük B-hücreli lenfoma (large B-cell lymphoma) 
tedavisi için onaylamıştır. Böylece ‘Axicabtagene 
ciloleucel’ (Yescarta™) isimli ilaç tıp dünyasına 
giriş yapmıştır. 2017 yılı Aralık ayında, çocuklar 
ve erişkinlerde spesifik genetik mutasyonlar 
sebebiyle meydana gelen ve körleşmeye neden 
olabilecek; göz retinası dejenerasyonlarının tedavi 
edilmesi için öncü bir gen terapisi yaklaşımı olan 
‘voretigene neparvovec-rzyl’ (Luxturna™), FDA 
tarafından onaylanmıştır [2].
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Birçok Kanser, Bir İlaç
Kanser araştırmacıları durmak yorulmak bil-

meden immünoterapinin hayat kurtarıcı potan-
siyeli konusunda çalışmalar yapıyorlar. Bu tedavi 
stratejisinde (yukarıda CAR-T hücre terapisinde 
belirtildiği üzere), hastanın kendi immün sistemi 
terapötik olarak güçlendirilerek kanserin kont-
rolü ve bazı vakalarda tamamen iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Dramatik iyileşmelerin görül-
düğü örnekler bulunsa da immünoterapi, her kan-
ser türü için işe yaramamaktadır.

Bir kanser hücresine (beyaz) saldıran im-
mün T-hücrelerinin (kırmızı) görüntüsünde 
vurgulandığı gibi,  2017 yılında, immünoterapi-
den fayda görebilecek olan kanser hastalarının 
belirli bir alt kümesinin nasıl belirleneceğini keş-
fetmişlerdir. Bu çalışma, ‘pembrolizumab’ (Keyt-
ruda®) adı verilen bir immünoterapi ilacının 
“uyumsuzluk onarımı” yolunu etkileyen kusurlu 
tümörler için en iyi şekilde çalıştığını ortaya ko-
yan, önceki bir keşfi temel almaktadır. 

düzenlemesi metodunu yaşayan sistemlerde de 
uygulayarak ilerleme kaydetmişlerdir.

DNA’nın bir makas kesimini gösteren resim, 
CRISPR/Cas9 gen düzenleme stratejisi ile 
farelerde Huntington hastalığı etkilerinin geriye 
döndürüldüğü bir çalışmadan alınmıştır. Bu 
vakada tekrarlanarak Huntington’a sebebiyet 
veren 3 bazlık DNA bölümü düzenlenmiştir.

CRISPR/Cas9 sisteminin bir nokta 
mutasyonunu doğru ve güvenilir şekilde 
düzenleyebilmesi halen çalışılan bir konu 
olup bu durum, tek baz hatalarını ‘nokta-atışı’ 
keskinliği ile düzeltebilecek farklı gen düzenleme 

tekniklerinin geliştirilmesine vesile olmuştur. 
Bu tekniklerden biri, nokta mutasyonunun 
kesilerek uzaklaştırılması yerine kimyasal 
olarak doğru ifadesine dönüştürülmesi 
esasına dayanan bir stratejidir [5]. 
Bu yıl ortaya çıkan bir diğer strateji 
ise protein sentez sürecinin görevli 
elemanları olan gen transkriptlerinin 
yani RNA’ların düzenlenmesini 
amaçlamaktadır [6]. Bu durumda, 
araştırmacılar bir DNA bazının 
bir diğerine dönüştürülebildiğini 
göstermişlerdir. 
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Atomik Seviyede Yaşam
Mikroskop, biyomedikal alanındaki en eski 

araçlardan birisidir. Yakın zamandaki teknolojik 
geliştirmeler ile yerleşik mikroskopi tekniği olan 
cryo-elektron mikroskopisi (cryo-EM), atomik 
seviyedeki hayatı şimdiye kadarki en yüksek 
çözünürlükte göstermektedir. Beyaz resim, 

işlerin atomik seviyede nasıl yürüdüğünü, 
kistik fibrozis transmembran iletkenlik 

regülatörünün yapısını göstererek bize 
sunmaktadır. Kistik fibrozis ter, mukus 

ve sindirim sıvıları üreten hücreleri 
etkileyerek; başta akciğerler ve 

sindirim sisteminde olmak üzere 
vücuttaki birçok organda ciddi 

hasara yol açan kalıtsal 
bir hastalıktır [7]. Kistik 

fibrozis transmembran 
iletkenlik regülatörü 

ise akciğerler ve 
vücudun diğer 

bölümlerinde tuz ve su dengesini düzenleyen bir 
protein kanalı olup bu hastalığı daha etkili bir 
biçimde kavrayabilmek adına anahtar bir hedef 
niteliği taşımaktadır.

2017 Nobel Kimya Ödülü’nü Cryo-EM 
konusunda araştırmalar yapan 3 bilim insanı 
kazandı. Araştırmacılar, Cryo-Em tekniği ile 
görüntülenmek için çok küçük ya da çok büyük 
boyutlarda olduğu düşünülen proteinlerin 
fiziksel yapılarını fotoğraflamayı başardılar. 
2017’deki başarılardan bir diğeri de Alzheimer 
hastalığı olan kişilerin beyinlerinde aşırı miktarda 
bulunan amiloid fibrilleri ve tau filamentlerinin 
detaylı fiziksel yapılarının ortaya çıkarılmasıydı 
[8-9]. Her iki keşif de bu korkulan hastalık için 
ilaç geliştirilmesinde kuşkusuz önemli katkılar 
sağlayacaktır. Bu teknik gelecekteki birçok 
araştırma için büyük önem taşımaktadır.

Uyumsuzluk onarımı, hücre bölünmesi sıra-
sında DNA kopyalanmasında ortaya çıkan küçük 

hataların giderilmesinde rol oynar. Eğer uyum-
suzluk onarımı bir tümörde kusurlu ise, üre-

tilen anormal proteinlerin sayısı artacak 
ve bu durum immün sistem için daha 
görülebilir bir hedef yaratacaktır. En son 

gelen sonuçlar o kadar cesaretlendiriciydi ki FDA, 
pembrolizumab’ın uyumsuzluk onarımı kusurlu 
olan tüm katı tümörlerde kullanımını onaylamıştır. 
Bu, tümörlerin, vücutta ortaya çıktıkları yere göre 
değil, kendine özgü bir genetik özelliğe dayanarak 
tedavi edilmesine onay verilen ilk kanser tedavisi-
ni işaret etmektedir.
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Biyoloji Ön-Baskıları Harekete Geçiyor
Aşağıdaki resimde “ön-baskı” damgalı fotoğ-

raf görüyoruz. Ön-baskıların ya da taslak metin-
lerin paylaşılması fizik alanında yaygın olsa da, 
önceden beridir biyomedikalde yaygın hale gel-
memiştir. Emsal değerlendirmesi yapılmamış fi-
kirlerin ve bilgilerin paylaşımı, yerleşik geleneğin 
dikte ettiği üzere, ‘erken’ olarak nitelendirilip bu 
durumun, fikir ve bilgilerin son bir yayın haline 

gelebilme şanslarını azalttığı düşüncesi hakimdi. 
Ancak şimdi, bu geleneğe karşı bir meydan oku-
ma söz konusu. Bu yeni kültürel dönüşüm, bilginin 
araştırmacılar arasında hızla yayılmasına katkı 
sağlamayı ve biyomedikal alanını büyük keşifler 
yolunda destekleyerek yaşam kalitesini yükselt-
meyi, hayatları değiştirmeyi amaçlıyor.
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PRE-PRINT

2017, bilimin birçok alanında çok önemli ge-
lişmelere tanıklık etmiş bir yıl olarak takvim yap-
raklarından ayrıldı. 2018 ve daha sonrasındaki 
yıllarda bu denli büyük gelişmelerin ülkemiz ta-
rafından literatürlere kazandırılabilmesi ise en 

büyük temennimiz. Bunun için doğru bir bilim 
politikasının uygulanması ve bilimsel yatırımla-
rın yeterli şekilde yapılmasının önemi çok büyük. 
Doğru adımların atılması ile bilimsel sahada daha 
etkin olacağımız bir 2018 geçirmemiz dileği ile…
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Sihir Değil BİLİM:
 KİŞİYE ÖZEL KANSER TEDAVİSİ

Tek bir teknoloji baş etmesi güç böcekleri 
öldürmeye, kanser büyümesini yavaşlatmaya 

ve potansiyel olarak dünyanın belli bölgelerinde 
yaşanan açlık sorununa bir son vermeye yardımcı 
olabilir. Hayır, bu “sihir” değil; “BİLİM” in ta 
kendisi! CRISPR-Cas9 adındaki dikkat çekici 
gen düzenleme yöntemi ile pek çok şey mümkün!

CRISPR dergisinde yayınlanmış bir çalışmaya 
göre, Delaware Üniversitesi Gen Düzenleme 
Enstitüsü’nden bir araştırma ekibi; CRISPR’ın 
çalışma sürecinin izlenmesinin ve gen düzenlemesi 
kontrolünün mümkün olduğu yeni bir CRISPR 
yöntemi geliştirmeyi başardı.

Cas9, CRISPR-Cas9 sistemi gen düzenleme 
sürecinde “makas” rolü üstlenen bir proteindir. 
Cas9 her ne kadar hücre içerisinde etkili çalışabilse 
de, hücre DNA’sı çıkartıldığında pek etkili 
olamamaktadır ve bu durum CRISPR-Cas9 sistemi 
için bir problem teşkil etmektedir.

Delaware Üniversitesi Gen Düzenleme Enstitüsü 
başkanı ve baş araştırmacısı Eric Kmiec yaptığı 
bir basın toplantısında durumu şöyle açıklıyor: 
“CRISPR ile hücre içerisinde çalışmak, aslında bir 
kara kutu içerisinde çalışmak gibi. Orada, sistem 
mükemmel yeteneklerini sergilerken siz pek bir şey 
göremiyorsunuz. Gen düzenlemesinin sonuçlarını 
gözlemlemek yine mümkün, evet, ancak o noktaya 
nasıl varıldığı konusunda fikir sahibi değilsiniz 
ve bunun bilinmesi, CRISPR’ı hastalar üzerinde 
tedavi amacı ile emin olarak kullanmadan önce 
çok önemli.”.

“Hücresiz” bir CRISPR yöntemi geliştirebilmek 
için, Kmiec ve arkadaşları Cas9 proteinini, Cpf1 
(ya da Cas12a) adındaki bir başka proteinle 
değiştirdiler. CRISPR-Cpf1 sistemini kullanarak 
plazmid adı verilen bir DNA molekülünü hücreden 
uzaklaştırıp bir deney tüpünde gen düzenlemesini 
gerçekleştirmeyi başardılar. 

Araştırmacılara göre onlarınki bunu başarabilen 
ilk CRISPR yöntemi ve CRISPR-Cas9 sistemine 
kıyasla pek çok açıdan ilerde;

1. Araştırmacılara CRISPR’ın gerçekte ne 
yaptığını gözlemleyebilme şansı sunuyor. Böylelikle 
kullanılan metodun hastalar için güvenli olup 
olmadığı konusunda net fikir elde edilebilecek.

2. Tanısal testlerin daha hızlı yapılabilmesini 
sağlayacak. Kansere sebebiyet veren genler tüm 
hastalarda aynı değildir ancak CRISPR-Cpf1 sistemi 
ile doktorlar, hastalarındaki durumu oluşturan 
spesifik mutasyonu CRISPR-Cas9 sistemine kıyasla 
daha çabuk belirleyebilecek. Bu sayede en iyi tedavi 
seçeneğine gidilebilecek.

3. Cpf1 ile yapılan spesifik makaslamalar, Cas9 
ile yapılanlara kıyasla daha kullanışlı. Zira Cas9 
gen üzerinde bir makaslama yaptığında geriye 
“künt sonlanmalar” bırakmaktadır. Bu durum, 
araştırmacının amacı sadece makaslama işlemi 
yapmak ise çok büyük önem arz etmemekle birlikte, 
künt sonlanmalar bırakılması uçlardan yeni genetik 
kod parçacıklarının eklenmesi için pek elverişli 
olmamaktadır. Oysa Cpf1, makaslamadan sonra 
“yapışkan sonlanmalar” bırakmakta ve bu durum 
yeni DNA baz çiftlerinin, DNA dizisine eklenmesini 
kolaylaştırmaktadır.

Delaware Üniversitesi Gen Düzenleme Enstitüsü 
şimdiden kendine ticari bir ortak arayışına 
girdi. CRISPR-Cpf1 sisteminin kanser tanısında 
kullanılması, o kadar da uzak değil.

KAYNAKLAR:
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/

crispr.2018.0006

https://futurism.com/cell-free-crispr-cpf1/
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CRISPR laboratuvarlardan evinize 
taşınıyor.

Bilim insanı ve CRISPR öncüsü 
Jennifer Doudna ve ortakları tarafından 
kurulan yeni bir biyoteknoloji firması olan 
Mammoth Biosciences, CRISPR ile kişilerin 
evlerinde kendilerine tanı koymak amacıyla 
kullanabilecekleri yeni bir kit geliştiriyor. 
Şayet gelecekte bu ürün piyasaya çıkarsa, 
birçok insanın sağlığı ile ilgili konularda ilk 
başvurduğu adres olan “Dr. Google” ın yerini 
alabilir.

Mammoth Biosciences CEO’su Trevor 
Martin, CRISPR’ı şöyle tanımlıyor: “CRISPR 
gen düzenleme yetenekleri ile bilinse de 
özünde o, bir ‘biyolojik arama motoru’. Çünkü 
CRISPR, genin kesilmesi gereken noktasını 
bulmakta ve doğruluk oranı yüksek genetik 
düzenlemeler yapabilmekte çok başarılı.”. 

Mammoth’un ev kiti, CRISPR’ın bu doğal 
yeteneğini kullanarak; spesifik hastalıklarla 
bağlantılı gen sekanslarını taramayı 
amaçlıyor. 

Sistem şu şekilde çalışıyor: Öncelikle 
kullanıcı CRISPR kitinin kredi kartı 
boyutundaki kâğıt parçasına incelenecek olan 
örneği yerleştiriyor. Bu örnek idrar, kan ya da 
tükürük (test için hangi örnek öneriliyorsa) 
olabilir. Sonrasında bir CRISPR proteini ve 
onun RNA’sı kite yerleştirilen örnekteki 
spesifik DNA ya da RNA sekansları için 
aramayı gerçekleştiriyor. Bu sekanslar sıtma 
ya da zika gibi hastalıklar için indikatörler 
olabilir yani kısaca birçok hastalığın tanısı 
için tek bir test yeterli… Eğer indikatör 
sekanslardan birine rastlanırsa, CRISPR 
sistemi bunu makaslıyor. Bu sekansın ile 
birlikte, Mammoth’un “raporcu molekül” 

adını verdiği ve kesildiğinde kullanıcı tarafından 
kolayca görülebilecek bir renk oluşturan molekülü 
de makaslıyor. Renklenmiş olan kâğıt fotoğraflanıp 
bir akıllı telefon programına yükleniyor ve program, 
CRISPR’ın örnekte neye rastladığını kullanıcıya 
bildiriyor. 

İnsanların büyük çoğunluğunun sağlık 
problemleri için internete danıştığı bir dönemde 
yaşıyoruz. Bu durumun bizi endişelendirdiği hatta 
daha da hasta ettiğini söyleyebiliriz. İnternetteki, 
doğruluğu teyit edilmemiş, sonsuz bilgi havuzu; yok 
yere endişe yaratan, yanlış ve bilinçsiz tedaviler 
uygulamaya iten, gereksiz doktor ziyaretlerine 
ihtiyaç duyduğumuz “hastalıklı” bir hal almamıza 
sebebiyet veriyor. 

CRISPR’ın pek çok avantajından biri de, her 
hastalık için ayrı ayrı tanı testi uygulanması 
yerine,  tek bir testle birçok hastalığı aynı anda 
değerlendirebiliyor oluşu. Bu sayede medikal testler 
için harcanan büyük miktarların önüne geçebilecek 
ve ekonomik anlamda önemli bir tasarruf elde 
edilmiş olacak.

Belki de artık biri “Dr. Google” a emekliliğinin 
geldiğini söylemeli…

Not: Yaptığı çalışmalarla ve sağlık teknolojisine 
kattığı yeniliklerle gelecekte Nobel ödülü alabilecek 
bir potansiyeli olduğunu düşündüğümüz değerli 
bilim insanı ve CRISPR öncüsü Jennifer Doudna’ya 
çalışma hayatında başarılar dileriz.

KAYNAK:   https://futurism.com/mammoth-biosciences-
crispr-diagnostics/
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Zamanınızı ayırıp bizimle röportaj yap-
tığınız için teşekkür ederiz. Kendinizi kısa-
ca tanıtabilir misiniz?

Benim adım Fatma Feyza Darendeliler. İÜ 
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji 
Bilim Dalı’nda 1996 yılından bu yana profesör 
olarak görev yapmaktayım. Pediatrik Endokri-
noloji Bilim Dalı’nın 10 yıldır başkanıyım.

Pediatrik endokrinoloji bölümüne olan 
ilginizi nasıl fark ettiniz? Bölüm seçiminiz-
de sizi etkileyen faktörler nelerdi? 

Ben İÜ İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. 
Çocuk ihtisasımı da bu fakültede yaptım. Çocuk 
ihtisasım sırasında bizim Anabilim Dalı başka-
nımız Prof. Dr. Olcay Neyzi idi. Olcay hanım po-
zitif bilime ve çalışmalara çok önem veren ve 
Türkiye’de pediatri konusunda ilk temel kitap 
yazan kişidir. Aynı zamanda Türk çocuklarının 
büyüme eğrilerini ilk olarak hazırlayan ve ya-
yınlayan da Prof. Dr. Olcay Neyzi’nin başında 
olduğu bizim ekibimizdir. Ben o sıralarda asis-
tanlığa yeni başlamıştım. Bu çalışmaların içine 
girdim ve birçoğunda aktif olarak görev aldım. 
Dolayısıyla benim ona saygım sonsuzdur ve 
çalışmalarını çok takdir ederdim. Endokrini 
seçmemde onun büyük bir etkisi oldu. Zaten 
ondan sonra da çalışmalarımıza hep birlikte 

devam ettik. Büyüme eğrilerimizi 1990’lı yıl-
larda yeniledik. Yeni kitaplar yazdık birlikte. 
Yeni çalışmalar yaptık. Dolayısıyla pediatrik 
endokrini seçmem büyük olasılıkla hocamın 
etkisi diyebilirim. 

Üniversitede öğrenciliğiniz sırasında 
aktif olarak bir bilimsel çalışmanın içinde 
miydiniz?

Her zaman bilimsel araştırmalara önem 
verirdim ama o yıllarda aktif değildim. Belki 
de, geçmişi düşününce, öğrencilerin araştırma 
yapması bugüne göre daha zordu veya olanak-
lar daha kısıtlıydı diyebilirim. 

BİLİMSEL YAYIN SOHBETİ: 
Büyüme Hormonu Eksikliği
Prof. Dr. Fatma Feyza DARENDELİLER 
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Öğrencilik yıllarınızda bilimsel bir ça-
lışmaya katılmamış olmanızda teknoloji-
nin bugünkü kadar gelişmemiş olmasının 
bir payı var mı sizce?

Mutlaka! Eskiden biz bir yayın bulabilmek 
için Ankara’ya YÖK’ün kütüphanesine gider-
dik. Bir hafta sonu kalıp istediğimiz yayınları 
bulurduk. Her yayına ulaşmak da imkânsızdı. 
Özet olarak çalışma yapmak son derece zordu. 
İnternet erişilebilirliğinin artması, yayınların 
açık hale gelmesi, teknolojinin gelişmesi, ileti-
şimin kolaylaşması gibi nedenlerin çalışmala-
rın artmasına çok yararı oldu.

BH eksikliği olan çocuk hastalarda BH 
tedavisine cevabı incelediğiniz çalışmadan 
kısaca bahseder misiniz? 

Bizim hedefimiz bu çalışmada konjenital 
BH eksikliği olan ve BH tedavisi alan çocuk-
larda tedavinin büyüme üzerine kısa dönem 
sonuçlarını irdelemekti. Bu çalışmada tedavi-
ye 0-3 yaş arasında başlanan hastalar alınmış 
ve bu hastaların 2 yıllık yanıtları verilmiştir. 
Ancak çalışmamız devam etmektedir ve esas 
hedefimiz bu tedavinin uzun dönem sonuçla-
rını ve çocukların nihai boylarını değerlendi-
rebilmektir. 

Çalışmayı yaparken neyi amaçladınız? 
Literatürde bu konuda yapılan çalışmala-
rın az olmasının sebepleri sizce nedir?

Konjenital BH eksikliğine az rastlandı-
ğı için veri toplamak diğer hastalıklara göre 
daha zor. Bu çocukların özellikleri, nasıl bü-
yüdükleri, tedavinin yararı vs. bu konularda 
bizim dünya literatürüne katkımızın olacağını 
düşündük. 

Makalenizde bahsi geçen izole büyüme 
hormonu eksikliği ve çoğul hipofiz hormon 
eksikliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Büyüme hormonu (BH) eksikliği izole ola-
bilir,  yani tek başına BH eksikliği olabilir.   Ya 
da çoğul hormon eksikliği vardır. Bu durumda 
BH dışındaki hormonlar da,  TSH, ACTH, gono-
dotropinler gibi, eksiktir. Konjenital BH eksik-
likleri genelde genetik nedenli oluyor. Ancak 
izole BH eksikliği yapan ve çoğul hipofiz hor-
mon eksikliğinde etkilenen genler farklı.

Bu iki hastalıkta gördüğümüz ortak 
bulgular nelerdir?

İkisinde de BH eksik olduğu için buna 
bağlı büyümede duraklama ve boy kısalığı en 
önemli bulguları. Çoğul hormon eksikliğinde 
ise eksik olan diğer hormonların etkilerine 
bağlı bulgular karşımıza çıkıyor. Örneğin TSH 
eksikliğinde hipotiroidi, ACTH eksikliğinde 
kortizol eksikliği oluyor. Dolayısıyla eksik olan 
hormona göre ek bulgular görülüyor.

İzlediğiniz tedavi süreci boyunca has-
talığın prognozunda ne gibi değişimler 
gözlemlediniz?

En önemlisi büyüme hızlarının ve boyla-
rının artmasıydı. Bu da ileriye yönelik, nihai 
boyları açısından, çok olumlu bir gelişme.

Erken tanı ve tedavinin önemini nedir? 
Erken tanı oranını arttırmak için neler ya-
pılabilir?

BH tedavisine ne kadar erken başlarsa-
nız o kadar iyi yanıt alıyorsunuz. Bu nedenle 
erken tanı erken tedavi öneriyoruz. Gerek ai-
lelerin gerekse doktorların boy kısalığı veya 
büyümede duraklama konusunda daha du-
yarlı olup çocukları pediatrik endokrin bö-
lümüne yollamaları gerekir. Özellikle çoğul 
hipofiz hormon eksikliğinin tanı alması daha 
da önemli. Örneğin çocukta kortizol eksikliği 
varsa şok, hipotansiyon gibi sonuçlar doğurur 
ve hayatla bağdaşmaz.  Hipotiroidi erken yaş-
larda büyümede duraklama yapar ancak daha 
da önemlisi merkezi sinir sisteminin gelişmesi 
için gerekli olduğundan tedavi edilmezse zeka 
geriliği yapar. Dolayısıyla erken tanı son dere-
ce önemli.
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Bu konu üzerine araştırmalarınızı na-
sıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz?

Konjenital BH eksiklikleri için çocukların 
tedavi altındaki büyümelerini izlemeye de-
vam ediyoruz. Bunun dışında büyüme ile ilgili 
veya BH eksikliği ile ilgili başka çalışmaları-
mız da var. Örneğin izole veya çoğul konjenital 
BH eksikliği olan vakaların genetik inceleme-
sini yapıyoruz.

Bu çalışmayı tekrar 
yapacak olsanız nele-
re dikkat ederdiniz?

İlk olarak kayıt sis-
temi çok önemli. Ret-
rospektif veya prospek-
tif çalışmalarda kayıt 
sisteminin çok iyi olma-
sı gerek. İkinci olarak 
da tüm çalışmaların iyi 
gitmesi için motivasyon 
iyi olmalı. İnsanlar belli 
kurallar çerçevesinde 
yüksek bir motivasyon-
la ortak bir ekip olarak 
çalışabilmeli.  

Özellikle son yıllarda “Teknoloji” baş 
döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Tek-
noloji ve inovasyon hakkındaki düşüncele-
riniz nelerdir? Sizce tıp alanındaki inovas-
yon çalışmaları yeterli mi?

Teknoloji ve inovasyon tabii ki çok önemli. 
Her gün yeni icatlar keşfediliyor. Biz de bütün 
bunları yakından takip etmeye ve uygulamaya 
çalışıyoruz ama birtakım alt-
yapı zorlukları ile karşılaşı-
yoruz. Örneğin bir hastalıkta 
yeni bir geni bulmak yetmi-
yor o genin niçin o hastalı-
ğa neden olduğunu bulmak 
için fonksiyonel çalıma yap-
mak gerek. Bu aşamada bir-
çok merkez tıkanıyor çünkü 
fonksiyonel çalışma yapmak 
çok zor. Teknoloji hızla iler-
liyor ve Türkiye’nin de buna 
ayak uydurması gerek. AR-
GE merkezlerinin daha etkin 
çalışması, gerekli altyapının 
oluşturulması lazım.

Yeni tedavi yöntemlerine yaklaşımınız 
nedir?

Olumlu bakıyorum özellikle bazı meta-
bolik hastalıklarda enzim replasmanları veya 
gen tedavileri gibi. Mesela akondroplazinin 
yıllarca tedavisi yokken şu an henüz piyasaya 
çıkmamış ama geliştirilme aşamasında olan 
bir ilaç var, genin hatalı proteini kodlanmasını 
önlüyor. Bunlar tıp alanında oldukça önemli 
gelişmeler.

Bilimsel çalışma 
yapmaya istekli öğ-
rencileri de çalışma-
larınıza dahil eder 
misiniz?

Tabii ki, öğrenciler-
le çalışmak çok zevkli 
ve onları da dahil etti-
ğimiz çalışmalarımız 
da oldu. Öğrencilerin 
şimdiden böyle bir ça-
lışma içinde olmasını 
çok yararlı buluyorum 
ve destekliyorum.

Son olarak, eklemek istediğiniz bir şey 
var mı? Öğrencilere ne tavsiyeler verirsi-
niz?

“Söz uçar, yazı kalır”. Mutlaka yazı yaz-
manız gerek. Bilim insanının sesi o yazılardır. 
Sizin yaptıklarınızdan herkesi haberdar etme-
niz gerek,  bunu da sadece yazı ile yapabilirsi-
niz. İkincisi ise pozitif bilim çok önemli. İyi bir 
çalışma için hipotez kurmalı, doğru yöntemi 

uygulamalı ve araştırmanızı 
yapmalısınız. Son olarak he-
yecan duymak önemli. Ufku-
nuzu sürekli geniş tutmanız 
gerek çünkü tıpta sürekli çok 
önemli gelişmeler yaşanıyor. 
İnsanın bunun bir parçası 
olması heyecan uyandırıyor. 
Son olarak çok çalışmak ge-
rek!

KAYNAK: Response to growth 
hormone treatment in very young 
patients with growth hormone de-
ficiencies and mini-puberty. J Pe-
diatr Endocrinol Metab. 2018 Jan 
26;31(2):175-184.
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Bilgiye dayalı tahminde bulunmak- genel 
kültür oyunları için iyi bir yöntem olabilir. 
Ama ilaç tedavisi yazmak için uygun mudur? 
Kesinlikle ideal değildir. Ne yazık ki psiki-
yatristlerin depresyon geçiren hastalarını 
nasıl tedavi edeceklerine karar verirken 
başvurabildikleri tek yöntem budur. 

Bugün, psikiyatristler eğitim ve mes-
leki tecrübelerine dayanarak FDA 
onaylı düzinelerce antidepresan-
dan hangisinin belli bir hasta için 
en uygun ilaç olacağına karar 
veriyorlar. Ancak, insan biyolo-
jisi (özellikle de beyninki) çok 
karmaşık. Bu yüzden, sık sık 
Amerikalı doktorların ikinci 
(veya üçüncü veya dör-
düncü…) tahmininde 
gerçekten etkili bir 
ilaca denk geliniyor.

Bundan böyle, 
psikiyatristler has-

taya hangi antidep-
resanı reçete edecekleri 

konusunda verdikleri karar-
larda daha somut bir kılavuz 
kullanabilirler: Bir hastanın 

DNA’sını.

Amerikan Psikiyatri Der-
neği’nin yıllık toplantısında, kişi-

selleştirilmiş tıp konusunda çalışma-
lar yapan Assurex Health şirketi, bir 
araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu 
araştırmada doktorlar klinik depresif 

hastalarının tedavi metodunu Assu-
rex’in genetik testi olan GeneSight’ın ve-

rilerini kullanarak belirlediler. 

GeneSight birçok farklı genetik test gibi 
başlar: hastanın ağzından bir çubuk yardımıy-
la yanağının içini hafifçe sıyıran bir dokunuş 

Depresyon 
Tedavisi 

İçin Rehber: 
GENLERİMİZ!

Elif  MERT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
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ile örnek alınır. Bundan sonra şirket 55’ten 
fazla psikotropik ilaca (hastanın mental du-
rumunu etkilemesi hedeflenen ilaç), hastanın 
nasıl tepki vereceğini belirlemek için alınan 
örnekten 12 genin analizini yapar. GeneSight 
sadece psikolojik hastalıklar için çeşitli ba-
ğımsız araştırmalara göre “klinik anlamı olan” 
genlerde test yapar. 

 
Yapılan test sonuçları, test her ilacı önce-

den belirlenmiş üç kategoriden birine yerleş-
tirir: yeşil, sarı (orta derece gen-ilaç etkileşi-
mi) ve kırmızı (yüksek gen-ilaç etkileşimi). Bu 
sınıflandırma doktorun hastaya hangi ilacı ve-
receğine karar vermesine yardımcı olur. “Ye-
şil” kategorisindeki ilaçlar tedavide en etkili 
olacak ilaçlardır. Diğer kategorilerdeki ilaçlar 
istenmeyen etkileşimlere yol açabilir, yani yan 
etkileri daha belirgin olabilir veya doktorun 
etkili doza karar vermesini zorlaştırabilir.

Assurex’in 24 haftalık çalışması orta- çok 
ağır arası seviyelerde depresyon geçiren 1167 
hasta ile başladı. Her hasta en az bir antidep-
resan ilaç tedavisi almış ve fayda görmemiş-
ti. Hastaların yarısına GeneSight testi yapıldı. 
Doktorlar test sonucunda elde edilen verileri 
hangi ilacın reçetesini yazacaklarına karar 
vermekte kullandılar. Test yapılmayan diğer 
hastalar da araştırmanın kontrol grubunu teş-

kil etti; doktorlar en iyi yargılarını kullanarak 
hastalara ilaç yazdı. Araştırmacılar Hamilton 
Depresyon Ölçeğine dayanarak reçetelenen 
ilaçların etkisini değerlendirdi. 

Araştırmaya göre, tedavinin sekizinci haf-
tasında, GeneSight hastalarında remisyon ih-
timali, kontrol grubundakilere göre %50 daha 
fazla idi. Bu grup aynı zamanda seçilen ilaca 
tepki vermekte %30 daha başarılıydı ve genel 
olarak depresyon bulgularında daha belirgin 
azalma gösteriyordu. 

Amerikan Ulusal Mental Sağlık Enstitü-
sü’ne göre kendisine depresyon tanısı konan 
hastaların %50’si ilaç tedavisi görür. Doğru 
ilaç hastaların yaşam kalitesinde dramatik bir 
iyileşme sağlayabilir; yanlış ilaç depresyon 
bulgularını ağırlaştırabilir. 

GeneSight, doktorlara hangi ilacı reçete 
edeceklerini doğrudan söylemiyor olabilir an-
cak, araştırmaya göre genetik test doktorlara 
doğru ilacı reçete etmek için gereken ekstra 
bilgiyi sağlayabilir. Bu bilgi depresif hastala-
rın doğru ilaçla ve mümkün olan en kısa süre-
de iyileşebilmeleri için önemli olabilir. 

K AY N A K : h t t p s : / / f u t u r i s m . c o m / g e n e s i -
ght-dna-test-treating-depression/
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ANTİDEPRESAN
ETKİNLİĞİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇİN YENİ BİR
METOT

Ülkemizde ve dünyada depresyon tedavisi 
Ülkemizde ve dünyada depresyon tedavisi için 
selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) 
türünde ilaçlar çok sık reçetelenmektedir. Ya-
pılan birçok araştırmaya göre SSRI türü ilaç-
ların depresyon belirtilerini kötüleştirme ih-
timali, depresyonu hafifletme ihtimali kadar 
yüksektir. Daha da kötüsü: hangi ilacın hangi 
hasta için işe yarayacağını bilme ihtimalimiz, 
hasta o ilacı kullanana kadar yok!

Bu, psikolojik hastalıkların tedavisindeki 
büyük bir yöntem hatasıdır.

Şans eseri, bilim insanları hasta daha 
ilaca başlamadan önce hangi SSRI’nın işe 
yarayacağını belirlemenin şifresini çöz-
müş olabilir. Depresyon belirtileri hafifle-
dikçe beynin Anterior Singulat Korteksi 
(ACC) aktifleşir. ACC, beynin duygu kontrolü 
ve düşünebilme yeteneğinin geliştirilmesin-
den sorumlu olan bölümlerinden biridir. Biz, 
bu bölgenin aktivitesini izleyerek belirli bir 
antidepresanın işe yarayıp yaramayacağını 
söyleyebiliriz. En azından, JAMA Psikiyatri 
dergisinde, Nisan 2018’de yayımlanan bir ma-
kalenin sonucu böyle belirtiyor. 

Elif MERT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Yıllardır doktorlar depresyonun gösterge-
si olarak ACC’ye bakılması gerektiğini biliyor-
lar. ACC aktivitesinin depresyon tedavisinde 
bir gösterge olarak kullanılması ilk 
olarak 1997’de gündeme 
geldi. Çeşitli vakalarda, 
tedavi öncesi yüksek 
ACC aktivitesini 
birçok antidep-
resan ilaçta 
başarılı bir 
tedavi sonu-
cu izlemek-
teydi. Ancak 
bu varsayı-
mın kliniğe 
yansımasını inceleyen araştırma-
ların sonuçları zayıf: Deneyler az sayıda hasta 
üzerinde yapıldı. Bu sebeple bulgular aşırı uç 
vakalar için geçerli olmayabilir. Bazı araştır-
malarda antidepresanların ve plasebo duru-
munun ACC’ye etkisi kıyaslanmadı; bu yüzden 
antidepresanın ne kadar etki ettiği hakkında 
bir sav öne sürülemez. Ayrıca kimse bu duru-
mun cinsiyet ve ırk gibi demografik özelliklere 
bağlı olarak nasıl değiştiğini incelemedi. Do-
layısıyla, bu fenomenin daha somut bir hale 
gelmesi için daha çok bilimsel araştırma yapıl-
malıdır. 

Bu yeni araştırmanın çok daha umut va-
deden metotları var, bu da sonuçlara daha çok 
önem kazandırıyor. Araştırmalara yüzlerce 
hasta dahil edildi ve dört yıl sürdü. Araştır-
ma sonuçlarına göre, sadece bir haftalık ilaç 
tedavisinde ACC aktivitesinin değişimi, anti-
depresanın işe yarayıp yaramayacağının bir 
göstergesidir. Elde edilen bu sonuç, hastanın 
demografisinden ve önceki araştırmalarda so-
run teşkil eden diğer bazı değişkenlerden ba-
ğımsızdır. 

ACC aktivitesinin ölçümü bir gösterge 
olarak önem kazansa da, bu alanın depres-
yon mekanizmasındaki rolü kesin olarak an-
laşılmamıştır. Bir varsayıma göre, ACC, yakın 
zamanda tanımlanan beynin “default” ağının 
merkezlerinden biridir. Default ağı, kişinin ak-

tif olarak odaklanmadığı; ancak hayal kurma, 
dikkatin dağılması gibi durumlarda istemsizce 
gelişen zihinsel aktivitelerini ilgilendirir. Bu 

görüşe göre yüksek ACC aktivi-
tesi default ağını kontrol 

etmekte daha yüksek 
bir başarıyı ve ki-

şinin kendisiy-
le ilgili daha 

olumlu gö-
rüşlerde bu-
l u n m a s ı n ı 
sağlıyor ola-

bilir. ACC’nin 
yetersiz ak-

tivitesinde dep-
resyonun bazı belirtileri, 

mesela hastanın kendisine yö-
nelik çarpık ve olumsuz düşünceleri, olumsuz 
duyguları dizginleyememek ve dikkat prob-
lemleri gelişebilir. 

Bazı araştırmacılar ACC’nin, olumsuz veri-
lerin bilince ulaşmasını engellemekte rolünün 
olduğunu ve duygusal çatışmalarda amigda-
lanın (korku merkezi) aktivitesini bastırdığı-
nı söylüyor. Nörokimyasal olarak da değişken 
ACC aktiviteleri glutamaterjik veya opioiderjik 
sorunları yansıtabilir. Bu verilerin ışığında, 
ACC’nin fizyolojik önemi hakkında daha çok 
araştırma yapılması, tedavide daha doğru bir 
yol izlenebilmesi için değerli olacaktır. 

 
Günümüzde, psikiyatristler ve pratisyen 

hekimler tarafından, beyinden analiz edilen 
verilerin değerlendirmesi henüz yeterince 
yaygın değildir. Ancak bu yöntemler daha yay-
gın olarak kullanılırsa, hastalar doğru tedaviye 
daha kısa sürede ulaşabilir. Bu verilerin ana-
lizinin yaygınlaştırılması, depresif hastalara 
hak ettikleri kişisel tedaviyi sağlamakta önem-
li bir adımdır.

KAYNAK:https ://futur ism.com/ant idepres -
sants-brain-region/ 
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İstanbul Üniversitesi TETLab’da bilim insanı ve öğretim üyesi Dr. Leyla Türker 
Şener ile çalışmaları ve sağlıkta inovasyon hakkında röportaj yaptık. Kendisi, proje 
geliştirmek isteyenlere ve özellikle öğrencilere değerli tavsiyelerde bulundu.

Zamanınızı ayırıp bizim-
le röportaj yaptığınız 

için teşekkür ederiz. Ken-
dinizi kısaca tanıtabilir 
misiniz?

1979 İstanbul do-
ğumluyum. Yıldız 
Teknik Üniversite-
si’nde fizik alanında 
lisans yaptım. Ardın-
dan yüksek lisans 
ve doktoramı İstan-
bul Tıp Fakültesi’n-
de Biyofizik anabilim 
dalında tamamladım. 
Uygulamalı girişimcilik 
eğitimimi TUSSİDE’den, 
Stratejik Teknolojiler ve Ürün 
Yönetimi Mentorluğumu Tübi-
tak’tan, İnovasyon Liderliği eğitimimi de 
Bilim Sanayi Bakanlığı aracılığıyla Royal Aca-

demy of Engineering’den aldım. Bu 
eğitimler sırasında, proje ve 

patent yazma çalışmalarıma 
başladım. İstanbul Kalkın-

ma Ajansına yazdığımız 
ilk proje; “Geleceğin 
3 Boyutlu Harikaları 
Projesi”, şu an içinde 
bulunduğumuz TET-
Lab’ın kuruluşunun 
projesidir. O projede 
koordinatör olarak 

bulundum. Tasarladı-
ğımız faaliyetlerin üç 

katını gerçekleştirdik 
projenin sonunda. Böy-

lece en başarılı ilk 10 pro-
je arasına girdik. Geçen sene 

Türkiye’deki en başarılı dört proje 
arasındaydık ve Kalkınma Bakanlığı’nın 

kitabına girmeye hak kazandık. Bunun deva-

HAYAL ET, GERÇEK OLSUN!

Sorunu tespit 
etmek, en önemli 
kısmı çözmektir.

“

”

  Dr. Leyla TÜRKER ŞENER
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AYAL ET, GERÇEK OLSUN!

”

  Dr. Leyla TÜRKER ŞENER

mı niteliğinde olan “İnovasyon Lideri İstanbul 
Projesi” yine kalkınma ajansı destekliydi ve bu 
proje kapsamında da TETLAB Fikir Fabrikası 
2018 yılı Mart ayı itibari ile hizmete başlamış-
tır. 

Neler mi yapıyoruz? Akademisyenlerimiz, 
öğrencilerimiz, firmalar fikirleriyle bize geli-
yorlar. Çözüm önerileriyle geldilerse hemen iki 
boyutlu çizimlerini yapıyoruz. Patent dosyala-
rının yazımına destek oluyoruz ve patent baş-
vurularını gerçekleştiriyoruz. Ardından, 3 bo-
yutlu modellemelerini yapıyoruz. SolidWorks, 
AutoCAD, Rhino vb. hangi program gerekli ise 
o kullanılıyor, 3 boyutlu modellemeleri oluştu-
ruluyor. Ardından da, TetLab’da bulunan atöl-
yemizde 3 boyutlu yazıcılarımızı kullanarak 
basit prototipler oluşturuyoruz. Eğer fikrin sa-
hibi olan kişi, bunun son ürün olmasını istiyor 
ise projesinin yazımına da destek oluyoruz. 
Yani TETLab’a geldiğinizde patent-proje-pro-
totipleme süreçlerinize destek alabilirsiniz.

Biyofizik bölümüne olan ilginizi nasıl 
fark ettiniz? Bölüm seçiminizde sizi etkile-
yen faktörler nelerdi?

Ben fizik kökenliyim. Çok severek girdiğim 
bir bölümdü. Ben 3. sınıftayken Demir Tiryaki 
hocamız bize biyofizik dersi verdiler. Böyle-
ce ben biyoloji ve fiziği birleştirince çok daha 
mutlu olacağımı fark ettim. İnsanlığa fayda 
sağlayacak, fiziki prensipleri kullanarak yeni-
lik içeren fikirleri oluşturabileceğim ve araş-
tırma alanının da çok geniş olduğu bir bölüm 
olan biyofiziğe girmeye lisans eğitimim sıra-
sında karar verdim.

Genç bir öğretim üyesi olarak üniver-
sitede öğrenciliğiniz sırasında aktif olarak 
bir bilimsel çalışmanın içinde miydiniz? 

90’lı yılların sonunda Türkiye’de patent, 
proje, inovasyon fikri sınai mülki hakların 
korunması yönünde bir kültür yoktu. Aslın-
da üretiyorduk ama korumasının sağlanması, 
bu fikirlerin üretilmesine dair bir ortam yok-
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tu. Mesela, lisans 1. sınıftayken aklıma havaya 
yazı yazıp silmek fikri gelmişti. Ben bu fikir 
üzerinde çalışamadım, ama 15 yıl sonra hava-
ya yazı yazılan sistemin geliştirildiğini gördük. 
3. sınıftayken laparoskopik cerrahide karşıla-
şılan bir sorunla ilgilendim. Safra kesesi ameli-
yatında taş büyük olduğu için açılan ilk kesinin 
genişletilmesi zorunluluğu doğabilmekte. Bu 
duruma özel bir ürün geliştirmiştim, bilgisa-
yarda Word programında!:) kendi kendime 
çizmiştim. O dönemde, danışabileceğimiz kişi-
ler ve fikirleri hayata geçirebileceğimiz yerler 
mevcut olmadığından o çalışmam da o noktada 
kalmıştı. Çizimlerim, halen bilgisayarımda du-
rurlar. Sizler çok şanslısınız. Şu anda İstanbul 
Üniversitesi “Yeter ki fikrin olsun, gel diyor”; 
ücretsiz olarak tüm patent sürecinize destek 
oluyor. Patentlerinizi proje pazarlarında sun-
duruyor. Üniversite-sanayi işbirliği platform-
larına götürüyor. Sizi sanayicilerle buluşturma 
noktasında sizin için çalışan uzmanlarımız 
var. Eğer ki fikrinizin ticarileşmesini kendiniz 
yapmak istiyorsanız girişimci olma yolunda da 
önünüzü açıyoruz. Fikri sinai mülki haklar za-
ten en önemli kısmımız. Çok şanslı bir dönem-
desiniz. 

Özellikle son yıllarda “Teknoloji” baş 
döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Tekno-
loji ve inovasyon hakkındaki düşünceleri-
niz nelerdir? Sizce sağlık alanında yapılan 
inovasyon çalışmaları yeterli mi?

Çağa uyum sağlamak gerekiyor ve şu an-
daki değişen sistemi de takip etmek gerekiyor. 
Eğer üniversitede isek bunu en yakından takip 
edip öncüleri olmak zorundayız ve bu aldığı-
mız bilgi birikimini en iyi şekilde sizlere ak-
tarmakla yükümlüyüz. Şu anda sağlık alanında 
yapılan çalışmalar öncelikli alanlar içerisinde. 
Sağlık alanında yaptığınız inovasyon eğer ihti-
yaç odaklı olarak tasarlanmış ve üretilmiş ise; 
tüm dünyada kullanırlığı olan bir ürün olacak-
tır. Türkiye’de bir ilk olan 3 Boyutlu Endüstri-
yel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB)’da yaygın 
etkisi, özgün değeri yüksek insana dokunan, 
hastanın hayat kalitesini yükseltecek, heki-
min işini kolaylaştıracak, hızlandıracak veya 
daha akıllı ürünler üzerine çalışmalar yapıl-
maktadır. Bunlar uluslararası değer zincirinde 
yüksek katma değeri olan ürünlerdir. Biz iki 

sene içinde yüzün üzerinde patent başvuru-
su yapılmasına destek olduk. Bunun dışında, 
öğrencilerimiz proje yarışmalarına gittiler; 
prototipleriyle birincilik alanlar oldu. Tübi-
tak projelerine başvurular yapıldı. Yeterli mi? 
Daha da artabilir. Biz İTF olarak tüm enerji-
mizle çalışmaya devam ediyoruz.

Peki TETLab’ı açmaya nasıl karar verdi-
niz? Bu fikir aklınıza nasıl geldi?

Demin de bahsettiğim gibi lisans döne-
mimden beri, çevremde gördüğüm sorunlara 
çözüm üretmeye çalışıyordum ve ürettiğim 
çözümler de bir kenarda duruyordu. Bu ürün-
lerin patent başvurularının yapılması, proto-
tiplerinin üretilmesi için hem tasarımcıya hem 
de katmanlı üretim teknolojilerine ihtiyacım 
vardı ve bu yanlızca benim problemim değil-
di. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Tek-
noloji Transfer Uygulama Araştırma Merkezi 
kuruldu. Bu merkez üzerinden de patent baş-
vurularının yapılması işlemi sürüyordu. 2014 
yılından itibaren İstanbul Üniversitesi en çok 
patent başvurusu yapan üniversitedir. Rektö-
rümüz sayın Prof.Dr.Mahmut Ak ödülümüzü 
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan almaktadır. Hem üniversitemizdeki 
başvurusu yapılan patentlerin prototiplerinin 
oluşturulması hem de yeni patentlerin baş-
vurularının yapılması için ayrıca bu fikirlerin 
sanayici ile buluşturulması noktasında gerekli 
alt yapıya ihtiyacımız vardı. Ancak Teknoloji 
Transfer Merkezimizin çizimler ve prototipler 
ile ilgili desteğinin olmadığı cevabını aldım. 
Oysa birçok akademisyenin, fikirlerini hayata 
geçirmelerine yardımcı olacak; çizimlerin, ta-
sarımların yapılması, prototiplerin üretilme-
sine destek verecek bir merkeze ihtiyacı var-
dı. Buradan yola çıktık. İyi projeler ihtiyaçtan 
doğan projelerdir. Sorunu görürsünüz, ihtiyaç 
vardır ve çözüm üretirsiniz… Bizim de böyle 
bir ihtiyacımız vardı, çözüm olarak TETLab’ı 
kurduk. 

Sizin kendinize ait patentiniz var mı-
dır?

Evet, 17 tane patent+ faydalı model başvu-
rum mevcut. Bunlardan 5 tanesi de tescillendi. 
Başvurularım ve ürettiğimiz prototiplerimizle 
ilgili ulusal ve uluslararası ödüller de aldım.  
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Diş hekimliği fakültesinden Dr. Hülya Çakır Ka-
rabaş arkadaşımla beraber ellerini kullanama-
yan engelliler için diş fırçalama robotik kolu 
tasarladık. Diğer bir başvurum da biyoyazıcıy-
dı. Yapay organların üretimine dair patent baş-
vurum var. Onunla ilgili de Girişimci İş Adam-
ları Vakfı’nın Proje Fikir Ödülünü aldım. Hücre 
sayım görüntüleme ve analiz cihazım var. Kan-
ser hücrelerinin üzerindeki, onları apoptoza 
yönlendirecek olan, etkinliğini araştırdığımız 
maddelerin gerçek zamanlı olarak sayısını, 
hücre sayısını, proliferasyon, duplikasyon za-
manını tespit edecek; aynı zamanda da gerçek 
zamanlı fotoğraflamasını yapacak bir cihaz bu. 
Bunun da prototipi tamamlandı, patenti alındı. 
Bununla ilgili Bilim Sanayi Bakanlığı’ndan ba-
şarı belgesi aldık. Teknogirişim projesi olarak 
da sağlık alanında birincilik aldı. 

Türkiye’de hangi kuruluşlardan ödül 
aldınız?

Yılın bilim insanı- İstanbul Esnaf ve sanat-
kârlar odaların birliği 2018

2018 yılı Girişimci İşadamları Vakfı proje/
fikir ikincilik ödülü 2018

Yılın mucidesi Türk Patent ve Marka Kuru-
mu 2018

World Intellectual Property Office (WIPO) 
altın madalya, 2017

Korea Womens Inventors Association altın 
madalya, 2017.

Iran FIRI The 1th Instute Inventors and re-
searchers best invention, 2017.

Taiwan Invention and Innovation Industry 
Association, excellent invention, 2017.

Bilim ve sanat ödülü İstanbul Üniversitesi, 
2017.

Güney Kore Kadın Buluçular Fuarına Tür-
kiye’yi temsiliyet Türk Patent ve Marka Kuru-
mu, 2017.

Başarı belgesi TC Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2016.

International Olympic Comittee Övgü Bel-
gesi Olimpiyat Komitesi, 2001.

TETLab Fikir Fabrikası’nın faaliyet 
amaçları ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi öğren-
cilerine katkılarından bahseder misiniz?

TETLab tematik olarak ilerleyen bir labora-
tuvardır. 3 boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım 
laboratuvarımız sağlık alanında, uluslararası 
katma değeri yüksek ürünler üretilmesine, fik-
ri sinai mülki hakların korunmasında destek 
olan, girişimci akademisyen, girişimci öğrenci 
sayısının artmasına katkı sağlayan, üniversi-
te-sanayi işbirliklerinin artmasına destek olan 
bir laboratuvardır. 
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Yaptığınız bilimsel çalışmalarda araş-
tırma ekibinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Bi-
limsel çalışma yapmaya istekli öğrencileri 
de çalışmalarınıza dahil eder misiniz? 

Öğrencilerimizle çalışmayı çok seviyorum; 
çünkü buraya gelen her öğrenci ilgili. Bilgili 
olması değil; bir öğrencinin ilgili olması çok 
önemli. Çalışmayı aldığı zaman peşinden ken-
disi merak edip koşarsa sonuca ulaşabilir bir 
insan. Zorlamayla olmaz bu iş, gönüllülük esas-
tır. TetLabın kapısı herkese açık. Fikri olan da 
gelebilir, ben projelerin içerisinde bulunmak is-
tiyorum diyen de gelebilir. Ayrıca Çapa Bilişim, 
İnovasyon Girişimcilik (ÇAPA BİG) kulübümüz 
var; buradaki öğrencilerimiz de etkinliklerini 
sürdürüyorlar ve bu etkinlikler kapsamında 
da bir araya geliyoruz. Beyin fırtınası grupları 
oluşturduk, Eylül ayında sayısını arttıracağımız 
bu gruplara proje yazım patent başvuru tasa-
rım çalışmaları ve probleme yönelik tasarımlar 
için ayrı etkinlikler yapacağız. Şimdiden gelip 
kayıt olabilirler. 

Öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? 
Öğrencilerimizi çok seviyoruz. Buradan 

sadece diplomayla mezun olmalarını istemiyo-
ruz; çeşitli enstrümanlarla ayrılmalarını isti-
yoruz. Bu bazen bir projedir, bazen bir patent 
belgesidir, sunumdur, posterdir... Ders çalışma-
larına devam edecekler; ancak bunun yanında, 
gittikleri laboratuvarlarda, operasyonlarda, 
polikliniklerde sorunları tespit etsinler. Sorun 
tespit etmek en önemli kısmı çözmektir. Sorun 
bulursanız ona yönelik yüzlerce ürün geliştire-
bilir ve içlerinden en uygun olanı seçebilirsiniz. 
Bir işi farklı yollardan daha kolay ve daha hız-
lı yapabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi Tet-
Lab’ın kapısı herkese açık. 

Hayal et, gerçek olsun!

BİR
HATIRA
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                       İrem YÜKSEL
                               İ.Ü.  İstanbul Tıp Fakültesi

   

İTF Sağlık ve İnovasyon 
Kulübü olarak ilk etkin-

liğimizi T.C. Ekonomi Bakan-
lığı’nın düzenlediği yurtiçi ve 
yurtdışından alanının öncüsü 
birçok bilim insanı ve üst düzey 
şirket yöneticilerini ağırlayan 
Türkiye İnovasyon ve Girişim-
cilik haftası etkinliklerine ka-
tılarak gerçekleştirdik. Sürekli 
gelişen ve değişen teknolojinin 
nerelere geldiğini görme fırsatı 
yakaladık. Hem sağlık hem de 
diğer alanlardaki yenilikleri işin 
uzmanlarından dinledik.

Gün boyunca 
panellere ve kon-
feranslara katıl-
dık. Şirketlerin 
açtığı standlarda 
AR-GE bölümle-
rinde geliştirilen 
inovatif ürünleri 
inceledik. Bazıla-
rını deneme fırsa-
tı yakaladık.

İNOVASYON 
HAFTASI

37



Teknoloji ile dop-
dolu bir gün geçirdik. 
Bu etkinliğe katılmak 
bakış açımızı çok ge-
nişletti. Bizlere alışıl-
mışın dışına çıkmayı 
ve çok yönlü düşün-
meyi gösterdi. İnovas-
yon ve teknoloji hak-
kında yol gösterici bir 
etkinlik oldu.

Günün sonunda etkinliğimize katılan arkadaşlarımızla gözlemlerimizi, 
düşüncelerimizi paylaştık. Bizim neler yapabileceğimizi, neler geliştirebile-
ceğimizi tartıştık. Hepimiz kendi ilgi alanlarımızla ilgili yeni bilgiler öğrendik. 

Etkinliklerimize katılmak için kulübümüze üye olmayı ve sosyal 
medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. 
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14 Mart Tıp Bayramı sevinci, farklı bir 
bayram sevinci. Bu camiaya adım atalı 
daha üç sene oldu ancak insan sevgisin-

den beslenen ve insanlara koşulsuz yardım 
etme isteğiyle büyüyen bu çevreye baktığımda 
«Evet, doğru yerdeyim.» diyorum.

Türkiye’deki ilk tıp fakültesinin açılmasın-
dan 191 yıl sonra aynı okulda, aynı gelenekle 
birbirine bağlanmış hekimleri, hekim adayla-
rını görmek bu bayramı anlamlı kılıyor.

Bu yıl Tıp Bayramını daha kapsamlı kut-
ladık. Aziz Sancar amfisinde hocalarımızın 
konuşmalarıyla bayram etkinlikleri başladı ve 
öğrenci meydanındaki şenlikle devam etti. 

Biz Sağlık ve İnovasyon Kulübü olarak bu-
günü bizi her zaman destekleyen Danışman 

Hocamız Mehmet Akif KARAN ile kutla-
mak istedik. Önce hocamıza onun için 
aldığımız çiçeği taktim ettik. Ardından 
Apex’te hep beraber yemek yiyip İstan-
bul’dan, fakültemizin tarihinden bahsettik. 
Yerleşkemizdeki tarihi binaları, bu binaların 
bahçesini renklendiren ağaçları konuştuk. 
Sonra hocamıza kulübümüzün bu seneki he-
deflerini, neler yapacağımızı anlattık. Hocamız 
da bize tecrübelerini aktardı. Bilimsel araştır-
ma yapmanın ve gelişmeleri takip etmenin 
öneminden, bilgimizi her zaman daha ileriye 
taşımamız gerektiğinden bahsetti. Bu keyifli 
sohbetten sonra yüzümüzde gülümseme, kal-
bimizde umut, aklımızda biz neler yapabiliriz 
sorusuyla ayrıldık. 

 TIP BAYRAMI
Aybike REYHANLI

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Bugünü biz-
lerle geçiren Akif 
Hocamıza ve Mus-
tafa Hocamıza te-
şekkür ederiz. On-
larca yıl sonra da 
aynı coşkuyla bu 
bayramı kutlamak 
dileğiyle…
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SAĞLIK VE İNOVASYON KULÜBÜ 
DÜNYADAN HABERDAR OLMAK

ile

İstanbul Tıp Fakültesi’nin çiçeği burnun-
da kulübü yaptığı gezilere bir yenisini 

ekledi. Günümüzde teknoloji gelişmeye hızla 
devam ederken sağlık alanında da kullanılan 
ekipmanların ve teknolojilerin önemi her ge-
çen gün artıyor. Sağlık ve İnovasyon Kulübü 
olarak Tıp Fakültesinde okuyan genç beyinle-
rin gelişen ve değişe sağlık teknolojilerinden 
haberdar olmasının yanında bu gelişmeleri 
birebir görmesi, tecrübe etmesi ve en önem-
lisi konu üzerine düşünebilmesi için bu geziyi 
düzenledik. 

Okulumuzun çeşitli yerlerine astığımız 
afişlerle yaptığımız organizasyona katılmak 
isteyen öğrenci arkadaşlarımız hem bize hem 
Tüyap’ın web-sitesine kayıtlarını yaptırdılar. 
23 Mart Cuma günü Fakültemizin önünde top-

landık. Fakülte yönetiminin gezi için kulübü-
müze tahsis ettiği otobüsle yola çıktık. Geziyi 
yapacağımız yer İstanbul Fuar ve Kongre Mer-
kezi, katıldığımız fuar ise Expomed Eurasia 
idi. Expomed Eurasia 40 ülkeden 850 firmanın 
gelip medikal alandaki geliştirdikleri cihaz ve 
teknolojilerini sundukları bir etkinlikti. Fuar-
da inovatif ürünlere yönelik özel sergi alanları-
nın olmasının yanı sıra teknolojideki gelişme-
ler hakkında faydalı sunumlar yapıldı. Fuarın 
yapılmasına önemli desteği bulunan Sağlık Ba-
kanlığı’nın kendi standları mevcuttu. Fuar’ın 
genel katılımcı kitlesi yaş ortalaması yüksek, 
üst düzey yönetici ve müdürlerden farklı ola-
rak genç bir öğrenci ekibini gören yetkililer 
de çok sevindi. Bizimle özel olarak ilgilendi-
ler. İnovatif bir çalışmaya dahil olup ürün çı-

Talha DOĞU
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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karmak isteyen gençlerin nasıl bir yol 
izlemesi gerektiğini anlattılar. Türki-
ye’deki kamu kurumlarının sağlık ala-
nında kullanılacak cihazlara yönelik 
onaylama sürecinin nasıl olduğundan 
bahsettiler. Güzel sohbetten sonra 
beraber fotoğraf çektirip fuarın geri 
kalanını gezmeye yüksek bir motivas-
yonla devam ettik. Canlı keman kon-
çertosu dinledik. Yeri geldi otomatik 
CPR cihazlarını deneyimledik yeri gel-
di lazerle damarlarımızı gözlemledik. 
Fuarda Uzakdoğulu şirketlere ayrılan 
alanlarda Güney Kore, Tayvan, Çin gibi 
ülkelerin teknolojiye olan yoğun ilgile-
rinin yansımalarını da gördük. 

Gezimizin sonunda buluşma nok-
tasında toplanıp servis aracımızla 
tekrar okulumuza döndük. Son olarak 
bilimsel ve sosyal etkinliklerimizden 
haberdar olmak isteyen İstanbul Tıp 
Fakültesi öğrencisi arkadaşlarımızın 
sosyal medya hesaplarımızı takip et-
mesini şiddetli öneririz.
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Kulübümüzün danışmanı Prof. Dr. Mehmet 
Akif KARAN ve eşi Prof. Dr. Ayşe KARAN ile 
beraber İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze-
si’ni ziyaret etmek için bir gezi organize ettik.

Okulumuzun önünde 14 Nisan Cumartesi 
günü toplanıp bizi eşsiz bir bilimsel yolculu-
ğun beklediği İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi’ne doğru yola çıktık.

İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze-
si İstanbul‘un Fatih semtinde Gülhane Par-
kı’nın içinde bulunmaktadır. Gülhane Parki: 
Bizans döneminde kışla, Osmanlı döneminde 
saray bahçesi olarak kullanılmıştır. Cumhu-
riyet’in kuruluş yıllarında ise Mustafa Kemal 

Atatürk‘ün la-
tin harflerini 
tanıttığı park 
olarak tarihteki 
yerini almıştır.

Müzeye gir-
meden önce kah-
valtımızı yapmak 
için Gülhane de bir 
kafeye gittik. Sıcak çay 
eşliğinde hem börek ye-
dik hem de hocalarımız-
la keyifli muhabbet ettik. 
Sonra müzeye doğru yola çıktık.

        MÜZE GEZİSİ
İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Ebru CAN
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Müzenin önünde duran dev yerküre bizi 
karşıladı. Yerküreyi inceleyip fotoğraf çek-
tirdik. Müzenin önünde yer alan İbn-i Sina 
Botanik Bahçesi’ni gezdik, orada bulunan 
26 tıbbi bitkiyi inceledik. Ardından müzeye 
girdik. Tıp, fizik, kimya, coğrafya, astronomi, 
gemicilik, zaman ölçümü, geometri, mima-
ri alanlarında sergilenen eserleri inceledik. 
Eserler maketler şeklinde sergilenmiş olup, 
levhalardaki metinler vasıtasıyla birçok dil-
de detaylı olarak açıklanmaktaydı. Müze’de 
bulunan sinevizyon salonunda müze ile ilgili 
çeşitli görsellerin videolarını izledik. Sine-
vizyon salonundan çıkıp astronomi bölümü-
ne geçtik. Eserler koridorun sağında ve so-
lunda cam vitrin içerisinde sergileniyordu. 
Astronomi bölümünden sonra saat ve de-
nizcilik teknolojisi bö-
lümünü gezdik. Daha 
sonra gezimizin ama-
cı olan tıp tarihi bölü-
müne geldik. Bu bölü-
me olan ilgimiz hayli 
yüksekti. Geçmişten 
günümüze tıp alanın-
da kullanılan cerrahi, 
anestezi, jinekoloji, 
üroloji, ortopedi, kbb, 
göz, kateterizasyon ve 
diş tedavilerinde kul-
lanılan aletleri ilgiyle 

inceledik. İnovasyo-
nu her yönüyle ele 
alan kulübümüzün 
yaptığı etkinlik sa-
yesinde İslam kültü-
ründe geçmişten gü-
nümüze gerçekleşen 
birçok bilimsel ve 
teknolojik gelişimi 
görme fırsatı yaka-
lamış olduk. Bu gezi 

sayesinde bilim tarihinin değişik disiplinler-
deki evrimini kapsamlı bir şekilde görerek 
değerlendirdik. Özelikle tıbbı maketleri in-
celemeye ağırlık verdik.   

Gezimize daha sonra Sultanahmet Mey-
danı’nda bulunan canlı lale halısını görmeye 
gittik. Olağanüstü bir kalabalıkla karşılaştık. 
Turistlerin çok yoğun ilgisi vardı. Bankla-
ra oturup hem dinlendik hem de canlı lale 
halısının fotoğraflarını çektik. Kalabalığı ar-
kamızda bırakarak meydandan ayrılıp Tür-
kistan Aşevi Restoranına gittik. Restoranın 
otantik iç dekorasyonu ve farklı lezzetlerden 
oluşan menüsü çok ilgimizi çekti. Menüde 
dikkatimizi çeken kızartılmış dondurmayı 
denedik ve çok beğendik. 
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Aile ortamı gibi 
sıcak muhabbetler, 
mükemmel dostluk 
ilişkileri, öğretici bil-
giler ve harika bir 
deneyimle gezimizi 
tamamladık. 

Bilimsel ve sosyal 

etkinliklerimizden ha-
berdar olmak isteyen 
İstanbul Tıp Fakültesi 
öğrencisi arkadaşları-

mızın sosyal medya 
hesaplarımızı ta-

kip etmesini şiddetle 
öneririz.
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