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Kapak Hakkında
Deoksiribonükleik Asit (DNA)

Bezelye Popüler Genetik Bilimi Dergisi’nde yer alan tüm 
içeriğin yayım hakkı saklı tutulmuştur. Yazıların hukuki so-
rumluluğu yazarlarına aittir. İzin alınmadan ve kaynak gö-
zetmeksizin yayımlamak basım kanunu gereğince hukuki ve 
cezai yaptırıma tabidir.

Editörden...

İnci KADRİBEGİÇ
kadribegicinci@gmail.com

 Deoksiribonükleik asit yani DNA, bir canlının bütün genetik şifresini içinde 
barındıran moleküldür. Kalıtsal bilginin nesilden nesile aktarılması yine bu molekülün 
kendini eşlemesi ile mümkündür. DNA’yı ilk olarak 1869’da İsviçreli F. Miescher kullanıl-
mış sargı bezlerindeki beyaz kan hücrelerinin çekirdeğini izole ederek keşfetmiştir. DNA, 
karbon temelli yaşamımızın yapı taşı olan 20 farklı amino asidin genetik bilgisini içerisin-
de barındırır. Kromozomlarda bulunan kromatin proteinleri (histonlar gibi) DNA’yı sı-
kıştırıp organize ederler. 

 DNA nükleotidlerin hidrojen bağları ile ikili sarmal bir yapı oluşturması ile 
meydana gelir. DNA polimerleri milyonlarca nükleotitten oluşan muazzam moleküller-
dir. Nükleotidler yapılarındaki fosfat ve şeker ile bir azotlu organik bazdan oluşur. Bu 
azotlu organik bazlar “adenin (A)”, “guanin (G)”, “sitozin (C)” ve “timin’dir (T)”. Bütün 
hücrelerde bulunan DNA molekülü, protein yapımını denetleyerek organizmanın özel-
liklerini belirler. DNA’nın yapısı açıklanmadan önce 1947 yılında Chargaff, farklı orga-
nizmalardan elde ettiği DNA bileşimlerini analiz ederek, türden türe baz oranları değişse 
de adenin sayısının timine ve sitozin sayısının da guanine eşit olduğunu ortaya koymuş-
tur ki buna “Chargaff eşitliği” denir. 

 1950’lerde İngiltere’ye geri dönüp MRC Biyofizik Ünitesi’nde çalışmaya başla-
yan Rosalind Franklin, öğrencisi Raymond Gosling ve meslektaşı Maurice Wilkins ile 
birlikte DNA’nın iki formu olduğunu gösterdi;

• A Formu: Kuru DNA yani daha düşük su içeren (yaklaşık %20 su, %75 göreceli 
nem), kısa ve basık yapıda DNA’dır.

• B Formu: Islak DNA yani daha fazla su içeren (yaklaşık %40, %90 göreceli nem), 
daha düzensiz ve uzun yapıda DNA’dır.

 1952 yılında Rosalind ve Gosling elde ettikleri DNA fotoğraflarına Patterson 
tekniğini uygulayarak DNA’nın yapısına dair daha fazla önemli bulgular elde etmeyi ba-
şardı. Buldukları her şey DNA’nın çift sarmal yapısını işaret ediyordu. Rosalind, DNA ile 
ilgili araştırmalarını 1953 Şubat’ında tamamladı ve Birkbeck Koleji’ne transfer olma kara-
rı aldı. Bunun ardından MRC Biyofizik Ünitesi Rosalind’in çalışmalarını da içeren DNA 
araştırma raporlarını Francis Crick’e verdi. 28 Şubat 1953’te Francis Crick ve James Wat-
son “yaşamın sırrını” keşfettiklerini duyurdu ve aynı yılın nisan ayında DNA’nın çift sar-
mal yapısını açıklayan araştırmalarını kamuoyuna duyurdular. Maalesef yaptıkları keşif-
leri açıklarken, bu keşifleri mümkün kılan Rosalind Franklin ve çektiği fotoğraflardan 
bahsetmediler.

  “Bilim uzun ve çetin bir yoldur çocuklar. Bilimi yarı yolda bırak-
mayın, olur mu çocuklar? Oppenheimer gibi hissediyorsanız, bırakın yüksek 
binaları başkası yapsın, büyük barajlarda başkası çalışsın. Bazılarına çok 
uzaklardan bile görünen yüksek yapılar kurmak çekici gelecektir. Bırakınız bu 
işleri öyleleri yapsın. Bazıları da insanları çalıştırmak, büyük teşebbüsleri ida-
re etmek ihtirası ile yanarak kuvvetli olmak isteyeceklerdir. Bırakınız parayla 
da onlar uğraşsın. 

  Sizin kuvvetli olmak gibi bir derdiniz yoksa, siz de Leonardo Da 
Vinci gibi ‘kuvvet nedir?’ diye merak ediyorsanız buyrun sizleri mekanik kür-
süsüne beklerim. Çünkü bazılarına göre ‘kuvvet’ para ile organizasyonun çar-
pımına eşittir; bize göre de kuvvet ivme ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklüktür. 
Bu iki formülü birbiriyle karıştırmayın olur mu çocuklar? Kürsü ile ticaretha-
neyi birbirine karıştırmayın olur mu?”

Bir Bilim Adamının Romanı, Oğuz Atay, İletişim Yayınları

 Sizce hayatınızın en önemli anı nedir? Aşık olmanız, yıllarca üzerinde çalıştığınız deneylerinizin sonuç vermesi ile makaleni-
zin yayınlanması, sevdiğiniz bir sanatçının konserine gitmeniz, hayatınızdaki önemli birini sonsuzluğa uğurlamanız, heyecanla bekle-
diğiniz staj başvurunuzun kabul edildiğini öğrenmeniz, yıldızların yorgan olduğu yeşilin huzurlu atmosferinde kamp yapmanız, bütün-
lemeye kalmaktan korktuğunuz sınavdan geçerli not almanız, uzun bir ayrılık sonrası sevdiğiniz insana sarılmanız, çocuğunuzun ilk kez 
anne/baba demesine şahit olmanız, yurt dışından ülkenize döndüğünüzde sevdiklerinizi sizi heyecanla beklerken görmeniz, muhallebi 
yerken damla sakızının kattığı lezzetin keyfini çıkarmanız vb. anlardan hangisidir? Michael Faraday Ödüllü, Waddington Madalyası 
sahibi 88 yaşındaki ünlü embriyolog Lewis Wolpert bu soruya alışılmışın dışında bir yanıt veriyor: “It is not birth, marriage, or death, 
but gastrulation, which is truly the most important time in your life.” Doğduğunuz, evlendiğiniz ya da öldüğünüz anın değil; döllenme-
den sonraki 3. haftada hücre göçünün yaşandığı, ontolojik anlamda bir organizmanın oluşumunu temsil eden gastrulasyon evresinin en 
önemli an olduğunu vurguluyor. Hücre farklılaşmasının başladığı gastrulasyon evresinde primitif çizgi ortaya çıkar ki ana rahmine 
düştüğümüz anda bireyleşmediğimizin bilimsel kanıtıdır. Bilim etiğini göz önünde bulunduran yasa koyucular insan embriyolarının 
kök hücre çalışmaları için kullanımına bir şart koydular: Embriyolar döllenme sonrasında deney tüplerinde 14 günden fazla tutulamaz. 
Bu şartın esas nedeni, embriyonik eksenin ilk kanıtı olan primitif çizginin 15. günde ortaya çıkmasıdır. Primitif çizgiden gelişen nöral 
tüp sinir sisteminin öncüsüdür. Nöral tüp olmadan omurilik gelişmez, embriyonun duyguları, herhangi bir bilinç durumu söz konusu 
olmaz… 

 Bilimin esas kaidelerini benimseyerek öncelikle yaşadığımız çevreyi, ardından dünyayı bilimle değiştireceğimize inanarak 
çıktığımız yolculukta yayın hayatımızın 1. yılını doldurmanın heyecanı içindeyiz. Hepimiz bu Cumhuriyeti kuran alevlerin kıvılcımla-
rıyız. Birer alev topuna dönüşürken birbirimize inanacak, paylaşarak çoğalacak, görmek istediğimiz değişimin ta kendisi olacağız. Sun 
Tzu’nun Savaş Sanatı kitabında belirttiği gibi: “Sadece yedi nota bulunmasına karşın bu yedi notanın karışımından pek çok melodi ya-
ratılır. Sadece beş ana renk (mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah) olmasına karşın bu beş rengin karışımı ile sınırsız renk üretilebilir. Sade-
ce dört tat (acı, ekşi, tatlı, tuzlu) bulunmasına karşın bu dört tadın karışımları ile sonsuz sayıda lezzet ortaya çıkar.”

 Ve Carl Edward Sagan’a kulak verelim; bir yerlerde muhteşem bir şey keşfedilmeyi bekliyor…

 May the science be with you!
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Bezelye Dergi ve 
Dünya DNA Günü
Erdoğan Oğuzhan AKYILDIZ, Bezelye Dergi İmtiyaz Sahibi

 Değerli Bilim Severler,

 Dünya’yı bilimsel olarak incelemenin kökleri Mezopotamya’ya dayanır. Gökyüzünün gece uyandırdığı merak, eski dönemler-
den beri insanların ilgi odağı olmuştur. Bu merak, insanların ‘bilgi’ kavramını ortaya çıkarmasını sağlamıştır. Bilimi ayakta tutan güç, 
gerçek bilgidir. Bilgi ise evrenseldir.

 Bilim insanları tarafından üretilen bilgilerin bilim dünyasına aktarılmasında dergilerin rolü çok büyüktür. 25 Nisan 2017 ta-
rihinde, DNA Günü’nde yayın hayatına başlayan Bezelye Dergi, Türkiye’nin tek popüler genetik bilim dergisi olarak yayın hayatının 1. 
yılını doldurmuştur. Bezelye Dergi ekibi olarak en büyük hedefimiz; bilgilerin, ‘Bilimin Evrenselliği’ motivasyonuyla geniş çaplı kitleler 
arasında paylaşımının yaygınlaştırılmasına köprü olmaktır. 

 Canlıların genetik bilgisini taşıyan ve nesillerin devamlılığını sağlayan “Deoksiribonükleik Asit” veya kısaca DNA, bilim dün-
yasının en büyük ve en gizemli buluşlarından biri olarak kabul edilir. DNA molekülünün yapısı 1953 yılında James Watson ve Francis 
Crick tarafından, Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin’in topladıkları veriler üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda açıklan-
dı. Nature dergisinde 25 Nisan 1953’te ‘A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid’ başlığı ile ve devamında 30 Mayıs’ta ‘Genetical Impli-
cations of The Structure of Deoxyribonucleic Acid’ başlığı ile yayımlandı. 

 1953 yılında DNA’nın çift sarmal yapısının yayımlanmasından 50 yıl sonra, 2003 yılında, İnsan Genom Projesi’nin sonuna 
gelindi. İnsan Genom Projesi’nin temel hedefleri; insanın genomik içeriğini tespit etmek, insan DNA’sındaki baz çiftlerinin dizilerini 
belirlemek ve veri tabanlarına depolamaktı ancak 21. yüzyıl teknolojisinin genetik tabanlı olması ve bunun getirdiği gelişmelerle birlik-
te sadece insan genomu değil hayvan, bitki hatta tüm canlıların genomu okunmaya başlanmıştır.

 DNA Günü, 2003 yılında İnsan Genom Projesi’nin tamamlandığı ve 1953 yılında DNA çift sarmalının açıklandığı gün olan 
25 Nisan’ı anmak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya DNA Günü kutlamaları; hastalıkların tedavisi ve insan ömrünün uzatılmasında, 
sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam konusunda önümüzdeki yüzyıllar için yepyeni perspektifler açan, insanın kökeni konusunda yepyeni 
bulgular sağlayan genetik biliminin önemini geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor. Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü (NHGRI), 
günümüz genom araştırmalarıyla ilgili soruları yanıtlamak için DNA gününe ev sahipliği yapmaktadır. Dünyada ilk defa 25 Nisan 2003 
yılında kutlanan “Dünya DNA Günü” vesilesiyle her yıl dünyanın farklı ülkelerinde bugünün anısına etkinlikler yapılmaktadır. Türki-
ye’de ilk “Dünya DNA Günü’’ Hacettepe Üniversitesi’nin organizasyonu ile çocuklara yönelik kutlandı. 

 DNA Günü ile birlikte dergimizin 1. yılını da kutlamaktayız. Dergi ekibimizin bütününü oluşturan biz öğrenciler gibi tüm 
bilim sever öğrencileri bilimin ışığı ile, “Bezelye” etrafında birleşmeye davet ediyorum. Bugüne dek derginin sürdürülebilirliğinin sağ-
lanmasında katkısı olan tüm bilim insanlarına ve siz bilim severlere teşekkür ediyorum.

 Bilimin evrensel ilkelerini esas alarak çalışmaya, paylaşmaya, çoğalmaya devam ederken akılcı yaklaşımla bilim yapmaya, 
düşünme ve sorgulama kavramlarını ön plana çıkarmaya çalışacağız.

 Tüm bilim severlerin DNA Günü kutlu olsun!

	 	 	 	 Bizimle	kalın,	bilim	ile	kalın!

Bilim Cephesi
Alp ASLANDOĞAN – Psikolojik Danışman ve Rehberlik Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi

“silkinip kalkmış ayağa,
  gel haberi öteden verelim 

 çıkmış dağlara kendiliğinden, 
 cebbar oğlu mehemmed”

 Üstteki dizeler Atilla İlhan’in “Cebbar Oğlu Mehem-
med” şiirinden. Bu şiir seçiminin bir sebebi var: Şiir 1920-1921 
arasında Güney Cephesi direnişine “kendiliğinden” katılan bir 
insanı konu ediyor. İçinde bulunduğumuz akademik tablo aynı 
hissi uyandırıyor benim içimde. Liyakatin en önemli unsur olma-
sı gerekirken tam tersine insanların üzerinde bir ateşten gömlek 
haline geliyor.  Pek çok akranım Huxley’in görse ben bu kadar tah-
min etmezdim diyeceği bir aymazlık içerisinde. Sosyal psikoloji-
nin en temel konularındandır; grup normları ve uyma kuramları. 
Grup normuna uyma deneyleri der ki; eğer sizden önceki 10 kişi 
bir soruya “A” şıkkı derse sizin buna “B” şıkkı demeniz çok zordur. 
Daha önce siz buna “B” demiş ve herkesin “A” dediğini görmüşse-
niz fikriniz grup normları lehine değişecektir. (M. Şerif, Telekine-
tik etki- S.Asch, Uyma deneyleri, özellikle asansör deneyini oku-
manızı öneririm) 

 Peki şimdi bu uymanın konumuzla alakası ne derseniz, 
şudur: Bu uyma bir konuda çok net bir biçimde bozuluyor. Eğer 
10 kişi içinde aynı fikirde 2 kişi varsa bu kişiler fikirlerini savunu-
yorlar. Bu durum bazı özel koşullarda 2 kişinin fikrini diğer sekizi 
iknaya bile sebep olabilir. (Bkz. 12 Öfkeli Adam) Bireyin yalnız 
olmadığını bilmesi önemli bu noktada. 

 Dünyada bilimin, bilimselliğin ve özellikle de cinsel 
kimliğe dönük aydınlanmanın önü kesilmeye çalışılıyor. Ama bu 
genele yayılan rehaveti aydınlığa dönüştürmeye çalışan bir kesim 

var. Birbirine bağlı olmayan, ülkenin çeşitli yerlerinde tamamen 
bireysel hareket eden insanlar. Youtube üzerinden ders verenler, 
Twitter üzerinden fizik anlatan, Asya’nın adını bile duymadığımız 
şehirlerinde ormanlarında bilim peşinde gezen bilim insanlarımız 
var. Benim de içinde olduğum bir projede -Bilim Virüsü- gençle-
rin ufkunu açarak onlara bilimin güncel halini anlatacak insanlar 
var. Ve çoğalıyoruz. Öğretmenler, memurlar, bilim insanları ve 
dahi öğrenciler. Herkes üzerimizdeki bu karanlık perdeye bir 
kesik atıyor. 

 Pek çoğumuz yurt dışına gitmenin peşinde. Vay vatan 
hainleri. Destur kardeşlik. Ne olur bilim seninle benimle yüksel-
se? Oysa çok güzel bir öğüt var her gidenin kulağında; kıvılcım 
olarak gidip alev olarak dönmek. Bu devcileyin karanlığı aydınlık 
ile delmek. Bu öyle bir karanlık ki huzurla, istediğin konuda bilim 
yapamıyorsun. İstediğin kitabı, tiyatroyu ya da filmi izleyemiyor-
sun. Şahsi menfaatler için ünvanlarının gücüne yaslanan insan-
lar... Oysa ne zararı var da aşıların otizm yaptığına inandırmaya 
çalışıyorsun bilmeyen garip insanları? Yaşar Usta olmak düşüyor 
her birimize. Değer mi tüm maddi değerleri verseler bir çocuğun 
hayatını karartmaya? Laboratuvarlarında, sınıflarında çabalayan, 
gitmekle kalmak arasında bocalayan, gitse de özlemle yüreği ya-
nan insanların sayısı oldukça fazla. 10 da 1 değiliz hiçbirimiz. Ben 
biliyorum ki 10 da 5 belki de 7’yiz. Yeter ki vazgeçmeyelim. Çare-
sizliğe düşmeyelim: Motorları maviliklere süreceğiz!
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Bir Nobelli Hikayesi: Aziz Sancar
Sabahattin ERİŞEN - Tıp Fakültesi,  Acıbadem Üniversitesi

 8 Eylül 1946 tarihinde Mardin’in Savur ilçesinde dünyaya gelen Aziz, San-
car ailesinin 7.çocuğudur. Çiftçilikle geçinen, sekiz çocuklu, orta gelirli bir ailede 
okuma yazma bilmeyen ancak eğitime çok önem veren bir anne-baba ile büyüyen 
Aziz Sancar, onların büyük fedakarlıkları ile okuyabilmiştir. Aziz Sancar ilk ve orta-
okulu Savur’da, liseyi ise Mardin’de tamamlamıştır. 

“Savur’da harika eğitim aldım, olağanüstü öğretmenlerimiz vardı, bizi çok iyi 
yetiştirdiler. Benim sınıfımdan 20 profesör çıktı.”

 Lise yıllarında futbola da ilgi duyan Aziz Sancar, okul takımının kalecisi 
olarak görev yaptı. Hatta Genç Milli Takım seçmelerine çağrılmıştır. Ancak lise son 
sınıfta iken futbolcu olma isteğinden vazgeçip üniversite okumaya karar veren San-
car, kimya okuma isteğine rağmen arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1963 yılında İs-
tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. 1969 yılında okulu birincilikle tamamla-
yarak tıp doktoru oldu.

“Tıp Fakültesi ikinci sınıftayken biyokimya dersi aldık, DNA ile orada tanıştım 
ve çok ilgimi çekti.” 

 Sancar, mezuniyetinin ardından akademik çalışma yürütmek istese de ho-
casının tavsiyesiyle iki yıl Savur’da bir sağlık ocağında çalışmıştır. Burada büyük fe-
dakarlıklar yapmış, maddi yetersizliği olan hastalarına ilaçlarını kendisi almış ve 
bölge halkı ile çok yakın ilişkiler kurmuştur. O kadar sevilip sayılmıştır ki bir röpor-
tajında, bazı kadınların yazdığı reçeteleri yanlarında muska gibi taşıdığını anlatmış-
tır. 

“En mutlu günlerimi Savur’da doktorluk yaparken yaşadım, halkla çok yakın-
dım. Fakat doktor olarak yeni bir şey yapamıyorsunuz, verilen tedavileri uygulu-
yorsunuz; bilime yeni bir şeyler katmak için, bilim yapmak için Amerika’ya git-
tim.”

 Amerika kariyerine NATO-TÜBİTAK bursu ile Johns Hopkins Üniversi-
tesi’nde başladığında İngilizce sorunuyla karşılaştı. İngilizce’yi kısa sürede öğrenen 
Aziz Sancar, bu kez hocasıyla sıkıntılar yaşadı ve bunalıma girdi. Bunun üzerine An-
kara’ya döndü ve 6 aylık bir depresyon tedavisi gördü. TÜBİTAK bursu ile şansını 
İngiltere’de denedi ancak burada istediği araştırma ortamını bulamadı. Bunun üzeri-
ne son parasını Amerika’ya gitmek için harcadı ve ardından Teksas Dallas Üniversi-
tesi’nde fotoliyaz enzimini bulan Dr. Stanley Rupert’a yanında çalışmak için mektup 
yazdı. Gelen cevap netti: “Sana verecek bursum yok.” Sancar bunu bir ret olarak gör-
medi çünkü mektupta sadece para veremeyeceğini söylüyordu. Mektubu alır almaz 
laboratuvara gitti. Dr. Rupert şaşırmıştı ama onu kabul etti. Böylece moleküler biyo-
loji alanında doktora programına girmiş oldu.

 Laboratuvardaki arkadaşları akşam evlerine giderken, o çalışacağını söy-
lüyordu. Bir gece güvenlik görevlisi yangın hortumuyla duş alan birisini gördü ve 
bunu Dr. Rupert’a bildirdi. Aziz Sancar’ın 2 aydır laboratuvarda kaldığını öğrenince 
sözünden döndü ve ona ihtiyacı olan bursu bağladı. Buradaki çalışmalar onun bilim 
dünyasına adını altın harflerle yazdırmasının başlangıcı oldu. Fotoliyaz genini kop-
yalamayı başardı ve bu genin kodladığı DNA onarımı yapan enzimin mekanizması-
nı çözerek kanser tedavisinde bir adım atmış oldu. Bununla ilgili makaleleri Nature 
dergisinde yayınlandı. ABD’de genetik mühendisliğini geliştiren ilk bilim insanları 
arasına girdi. Aynı yıllarda ileride hayat arkadaşı olacak ve kendisi gibi biyokimyacı 
olan Gwen ile tanıştı. 1977 yılında doktorasını tamamladı. Buradan ayrılırken hoca-
sı Dr. Rupert, “Nobel umudum Aziz’le birlikte uçuyor.” demişti. Akabinde 5 yıl sü-
reyle Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştı. Burada DNA onarımı üzerine çalış-
malar yaparak doçentlik tezini tamamladı. Ardından halen Biyokimya ve Biyofizik 
Bölümü’nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yaptığı North Carolina 
Üniversitesi’ne geçti. 

  Aziz Sancar bilim tarihine geçen ve bugün ders kitaplarında okutulan en 
önemli bulıuşlarına göz atalım:

Maxicell: Türkçeye “Büyük Hücre” olarak çevirebileceğimiz bu yöntemi doktora öğren-
cisiyken bulmuştur ve ismini kendisi vermiştir. Klonladığı genlerin ürettiği proteinleri 
-özellikle de DNA onarım proteinlerini- bu sayede arıtmış ve yalnızca 2 sayfalık bir ma-
kale yazmasına rağmen 1000’in üzerinde atıf almıştır. İlginçtir ki bu makaleyi Nature 
dergisi editörü “Bu yöntem çalışmaz.” diyerek reddetmiş ve makale Journal of Bacterio-
logy dergisinde yayımlanmıştır. Bu aynı zamanda Sancar’ın en çok atıf yapılan makalesi-
dir.

Fotoliyaz DNA Onarım Mekanizması: 1958 yılında Dr. Rupert tarafından bulunan, in-
sanlarda ve diğer pek çok memelide bulunmayan bu enzim, ultraviyole ışınların DNA’da 
sebep olduğu timin dimerlerini onarır. Enzim keşfedilmesine keşfedilmişti ancak arıtıla-
madığı için bu onarım işlemini nasıl yaptığı bir türlü aydınlığa kavuşmamıştı. Bu nokta-
da devreye giren Aziz Sancar, Maxicell yöntemi ile enzimi arıtmayı, çoğaltmayı ve meka-
nizmasını çözmeyi başardı. Bir röportajında bu enzimin üzerinde 33 yıl boyunca 
çalıştığını ve bu çalışmalar sayesinde de Amerikan Bilim Akademisi’ne seçildiğini söyle-
miştir. Fotoliyaz enzimi bilim dünyasında ‘Sancar enzimi’ olarak biliniyor.

DNA Onarım Mekanizması – Nucleotide Excision: Bu mekanizmada DNA sarmalının 
hatalı zinciri, dimeri kapsayan yakındaki bir kaç bazla birlikte kesilip atılır. Meydana 
gelen boşluk sarmalının öteki zinciri kullanılarak DNA polimeraz enzimi tarafından 
doldurulur. Bu onarım mekanizmasının bir avantajı: fotoliyaz enzimi sadece timin di-
meri hasarını onarabilirken, burada timin dimeri dahil olmak üzere kimyasal ve fiziksel 
binlerce tahribin onarılabiliyor olmasıdır.

 Sancar, böylece ikinci kez keşfettiği bir enzimi daha isimlendirerek literatüre 
girdi. Bu çalışmanın sonucu olan makale 1992 yılında Science dergisinin “Yılın Molekülü: 
DNA Onarım Enzimi” sayısında yayımlandı. 

 Aziz Hoca bu keşfiyle ilgili bir anısında şunları söylüyor: “Hatırlarım, 1-2 yıl 
önce bir araştırmacı arkadaşla bilimsel buluşların manevi ve maddi değerlerini konuşu-
yorduk. Bana bu keşfime maddi bir değer biçmemi istedi. “Sana on milyon dolar versek 
bu buluşu bir başkasına verir misin?” derlerse hiç düşünmeden “yok” derim. Çünkü 
keşif, her türlü maddi ödülün dışında bana nadiren bulabildiğim bir iç sükuneti vermiş-
tir. Ayrıca, gelecek kuşak Türk araştırıcıları biyokimya ve moleküler biyoloji derslerinde 
bunu görüp “Bu keşfi bizden biri yaptı.” diyebilecekler. Onlara bu güveni vermekle mem-
leketime hizmet ettiğimi hissediyorum.”

Transcription-Coupled Repair Mekanizması: Bütün insan DNA’sı genlerden oluşmu-
yor. Dizi üzerinde anlamlı (protein yapan-exon) ve anlamsız (protein yapmayan-intron) 
kısımlar var. Bu nedenlerle dokunun ve hücrenin yaşamı için o dokuda okunup protein 
yapan genleri her şeyden önce onarmak gereklidir. Gerçekten de bunun böyle olduğu ve 
protein yapan DNA’nın, yapmayan DNA kısımlarından daha çabuk onarıldığı 25 yıldan 
beri biliniyordu. Ancak mekanizması bu uzun sürede esrarengiz bir olay olarak kaldı. Bir 
asistanıyla beraber transkripsiyonu DNA onarımına bağlayan enzimi arıttılar ve bu me-
kanizmayı bir makalede izah ettiler.

 DNA onarım mekanizmaları, kanser tedavisine katkıları, biyolojik saat (circa-
dian clock) çalışmaları, 33 kitap, 500’ün üzerinde makale ve 40 yıllık bitmek tükenmek 
bilmeyen çalışma azmi ayak seslerini önceden duyduğumuz Nobel’i 2015 yılında getirdi. 
Bu ödülü ABD’li Paul Modrich ve İsveç’li bilim insanı Tomas Lindahl ile paylaşmıştır. 
Okuma yazma bilmeyen annesinin tam bir Atatürk hayranı olduğunu dile getiren Aziz 
Sancar, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü 
olan 10 Aralık 2015 tarihinde verilen ödülü İsveç Kralı 16.Carl Gustaf ’ın elinden aldı. 
Konuşmasında “Beni ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı eği-
tim devrimidir. Dolayısı ile bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil 
eden Anıtkabir Müzesi’dir” diyerek Nobel Ödülü ile madalya ve sertifikasını 19 Mayıs 
2016 tarihinde Anıtkabir’e teslim etmiştir. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde oluştu-
rulan özel bölümde sergilenmektedir.
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 Sentetik biyoloji, mühendislik ve teknoloji alanında 
kullanılan yöntemlerin biyoloji bilimine uygulanması ile doğada 
var olmayan yeni yapıların ve biyolojik sistemlerin oluşturulması-
na dayanan bilim dalıdır. 
               
 Yeni doku ve hasar görmüş organların oluşturulmasına, 
tükenme tehlikesinde olan besinleri canlandırmada, ticari imalat 
süreçlerine ve istenen DNA dizilerinin elde edilmesine olanak ta-
nır. 

 Genetik şifreyi yeniden sentezlemeyi, canlılara yeni 
genler yerleştirmeyi, bakteriler, mantarlar ve hayvanlara insan 
genleri yerleştirerek yeni yapıları oluşturmayı kapsar. Tüm bunlar 
sonucunda bakteri ve mantarlardan insan proteinlerinin ve hor-
monlarının oluşturulması, antibiyotiklerin üretilmesi, yakıt (ma-
zot) elde edilmesi ve en önemlisi de insan doku ve organlarının 
oluşturulması sağlanır.

 DNA’nın keşfinden sonra yaşanan bilimsel 
devrim hızla ilerlemiş, istenen DNA dizileri yaratıla-
rak birbirinden farklı genomların oluşturulması sağ-
lanmıştı. Bu sayede ilk yapay organın üretilmesi, tica-
ri anlamda maliyetlerin azalmaya başlaması sentetik 
biyolojinin hızla gelişeceğini gösterdi. Yalnızca insan 
DNA’ları ve yapay organlarla ilgilenmeyen bu bi-
lim dalı, yenilenebilir enerji üretimleri, par-
fümler, kendi kendine temizle-
nebilen eşyalar gibi bir çok 
sektörde faaliyet gösterdi.

Sentetik Biyolojinin 
Diğer Kullanım 
Alanları 

• Brezilya’da yapılan bir çalışma sayesinde 
sivrisineklerin genetiği değiştirilerek Zika vi-
rüsünün etkileri azaltıldı. 

• Bir Japon firması örümcek ipek konseptli giysi 
oluşturdu. 

• Başka bir firma (Evolva of Switzerland) petrokim-
yasallardan arınmış vanilya özünü yarattı.

• Sentetik biyoloji alanında çalışan araştırmacılar, DNA’nın 
yapısında değişiklikler yaparak yapay pigmentler ile doğal 
yollarla oluşan fotosentetik yapıların yapısını taklit eden bir 
ürün oluşturdu. Araştırmacılar oluşturdukları bu sentetik 
malzemenin ışığı absorbe edebildiğini, enerjisini kontrol 
eden yollar boyunca aktardığını gösterdi. Biyoloji mühen-
disliği birim profesörü olan Mark Bathe, oluşturulan bu ya-
pının cam gibi materyallerin içeriğine eklenerek güneşten 
gelen enerjiyi kullanabileceğini ya da kontrol edebileceğini 
belirtti. 

• Araştırmacılar 2010 yılında Mycoplasma mycoides isimli 
bakterinin tüm genomunu sentezlemeyi başarmıştı. 2014 yı-
lında ise ilk mantar kromozomu sentetik olarak oluşturuldu. 

• 4 farklı ülkeden bir araya gelen araştırmacılar 16 kromo-
zomdan oluşan Saccharomyces cerevisiae mantarının kromo-
zomlarının tümünü sentetik olanlarla değiştirmek için bir 
araya geldi. 12 milyon bazdan oluşan bu mantar türünün 
yaklaşık 3.5 milyon bazı sentetik olarak oluşturuldu. Projede 
yer alan araştırmacılar tüm kromozomları sentezlemeyi he-
defliyor. Peki bu çalışmaların ne gibi yararları olacak? Man-
tarın sentetik olarak üretilen yapısından yeni endüstriyel 
ürünler, yeni antibiyotikler üretilebilecek. Sanayi, gıda ve 
tarım alanlarında da kullanılabilmesi sağlanacak. Çalışma 
için bir araya gelen grup, tüm organizmayı yeniden oluştura-
rak DNA parçalarının işlevlerini ayrı ayrı incelemeyi hedef-
liyor. 

• Bir başka proje de E. coli bakterisinin genomuyla ilgili de-
vam ediyor. Genomun oluşturulması ve domuz genomun-
dan transplantasyona uygun yeni organlar üretmeye yönelik 

çalışmalar yapılıyor. 

Sentetik DNA İçin Yeni Genom Nasıl Oluşturulu-
yor? 

 Evet, araştırmacılar doğada var olmayan 
DNA yapılarını oluşturuyorlar. Ancak bunu nasıl 

yaptıkları uzun bir süre merak konusuydu. Man-
tar örneğini ele alırsak; sentetik genomun oluş-

turulması yolundaki ilk adım 
orijinal mantarın bütün 

genom dizisini elde et-
mek, ikinci adım ise 
orijinal genomu repli-
ke eden ve yeni modifi-
kasyonları içeren sente-

tik yapıyı bilgisayar 
ortamında oluşturmak. 

Daha sonra bilgisayar orta-
mında oluşturulan bu yapı labora-

tuvar ortamında üretilebilecek boyutlara ayrılı-
yor. Bundan sonraki adımda ayrılan parçalar 

laboratuvarda ayrı ayrı sentezleniyor ve tek bir kalıp 
üzerinde bir araya getiriliyor. Bir araya getirilen bu 
parça mantarın hücrelerine aktarılıyor. Aktarım ba-
şarıyla gerçekleştikten sonra mantarın orijinal kro-

mozomları homolog rekombinasyon sonunda sentetik 
kromozomlarla yer değiştiriyor. Bu sayede organizma, 

oluşturulan sentetik DNA yapılarını kendi kromozomlarıy-
mış gibi algılıyor ve eşleşme devam ediyor. Tüm bu aşamalarda 
yapılan değişikliklerden biri orijinal DNA’daki tekrar dizilerinin 
bir bölümünün çıkarılması, diğeri de stop kodonları oluşturan 
baz dizilerinin DNA’nın yapısından çıkarılması veya sentetik baz 
dizileri ile değiştirilmesi. 

 Sentetik biyoloji bilim dalında yapılan çalışmalar çevre-
ye, çeşitli ticari yatırımlara ve insan sağlığına avantaj sağlayacak-
tır. Yalnızca bilim insanları değil, mühendisler de hastalıkları teş-
his etmek ve tedavi etmek amacıyla üretecekleri cihazlar 
konusunda bu bilim dalından yararlanacaklardır. Araştırmacılar 
yeni ilaçların geliştirilmesinde, havayı temizlemede ve yeni organ 
oluşturma çalışmalarında sentetik biyoloji tekniklerini kullanıyor 
olacaklar.   

Sentetik Biyoloji
Ayşin DİNLER, Biyolog

Balık Değil Neotenik Semender: Aksolotl
Sariye Bercis İLİK - Tıp Mühendisliği Bölümü,  Acıbadem Üniversitesi

 Fonetik olarak “Ax-oh-lot-ul”dur ve Atl “su” manasına 
ve Aztek Tanrısı Xolotl ise “köpek” manasına gelmektedir. Meksi-
ka semenderi veya Meksika yürüyen balığı olarak da bilinen akso-
lotl aslında balık değil, amfibik bir neotenik semenderdir. Akso-
lotllar rejenerasyon özelliklerinden dolayı tıp ve genetik 
alanlarında bilim insanlarınca üzerlerinde en çok deney yapılan 
hayvanlardır. Amfibiklerin yenilenebilmesi alışılmadık bir şey 
değildir. Aksolotl kendisini öldürmeyecek şekilde ekstremiteleri-
ni yenileyebilmekte, iç organ, merkezi sinir sistemi ve uzuv hasar-
larını başarı ile tamir edebilmekte ve aynı zamanda çene, diken ve 
hatta beyinlerini herhangi bir yara olmaksızın yeniden oluştura-
bilmektedir. Eşsiz fizyolojisi ve kopmuş ekstremiteleri yenileye-
bilme özellikleri  sayesinde doku tamirinden gelişime ve kansere 
kadar her konuda önemli bir laboratuvar modeli haline gelmiştir.

 Montreal Üniversitesi’nden Profesör 
Stephane Roy, Scientific American’a şu 
açıklamayı yapmıştır: “Omuriliği kese-
bilirsiniz, ezip bir parçasını ayırabi-
lirsiniz ve o tekrar kendini yeniler. 
Uzuvları herhangi bir seviyeden; 
bilek, dirsek, üst koldan kesebi-
lirsiniz ve o kendini yeniler. 
Bu mükemmel bir şeydir! 
Eksilen bir şey olmaz, kesi-
len bölgenin bulunduğu 
deri üstünde bir yara izi 
olmaz, her doku değişir. 
Aynı uzvu 50, 60, 100 kere 
yenileyebilirler ve o her 
defasında mükemmel 
olur.”

 Salk Biyolojik 
Araştırmalar Enstitüsü araş-
tırmacıları hayvanlarda yeni-
lenmenin nasıl gerçekleştiğiyle 
ilgili araştırmalar yaparken 2012 
yılında iki önemli çalışma yayınladılar: 
Çalışmaya katılan bilim insanlarının bek-
lentileri arasında yenilenmeyi tüm mekaniz-
malarıyla anlayabilmek ve bunu insan doğasına uyar-
layabilmeyi başarmak vardır. Uzun yıllardır aksolotl rejenerasyonu 
hakkında çalışan Irvine ile Kaliforniya Üniversitesi’nin bir geliş-
me biyoloğu olan David Gardiner; “İyi bir genetik organizması 
modeli olmamakla birlikte kendini yenilemekte, bu da onu mükem-
mel bir biyolojik model yapmaktadır.” demiştir. Omurgalı alemin-
de organların nasıl geliştiğinin ve fonksiyonunun anlaşılmasında 
aksolotllar her zaman odak noktası olmuştur. 

 Aksolotllar iskeletin düzgün gelişmesini doğuştan en-
gelleyen bir hastalık olan insanlardaki “spina bifida”nın sebepleri-
nin tespitinde ve tiroid hormonlarının keşfinde tarihi bir rol oy-
namışlardır. 1920’lerde bilim insanları aksolotlları çiftlik 
hayvanlarından tiroid dokusu ile beslemişlerdir. Eğer doku hor-
mona sahipse, aksolotllar metamorfoza uğrar, solungaçlarını kay-
beder ve larval ciltlerini dökerler. Akslotllar üzerinde yüksek ye-
nilenme kapasitelerinden dolayı insanlar için sinir sistemi, doku 

ve organ hastalıkları ile kalp ve damar hastalıklarına yönelik yeni 
tedavi yöntemleri geliştirme üzerine yapılan araştırmalar var. 
Omuriliği zedelenmiş, kopmuş bir insan ömür boyu felce mah-
kum demektir ve şu an bunun tedavisi mümkün değildir. Ancak 
aksolotlların omuriliklerini nasıl tamir edilebildiği öğrenilebilirse 
bu hayvandan elde edilecek omurilik hücrelerinin farenin omuri-
lik hasarına fayda edip etmeyeceği test edilip bu testler sonucun-
da yeni bir tedavi yöntemi ortaya çıkarılabilir. 

 Kanser araştırmaları genellikle embriyonik özelliklerle 
bağdaştırılır. bir hücre ne kadar embriyonik döneme yakınsa o 
kadar kanserleşme riski taşır. “Aksolotlların ise embriyonik dönem 
geçirmesine rağmen kansere yakalanma oranlarının diğer hayvan-
lara göre en az “bin kat” daha düşüktür.” diyen Medipol Üniversi-

tesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi 
(REMER) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Öz-

türk, “Bir hücre hem embriyonik kökenli 
olup hem nasıl kansere dönüşmüyor? Bu 

hayvanlarda kanseri engelleyici birta-
kım mekanizmalar olmalı. Şimdi 

bu mekanizmalar üzerinde çalış-
malara başladık. Bu hayvanla-

rın kanserden koruyucu bir 
mekanizmaları var mı, işte 
bunu merak ediyoruz.” ifa-
delerini vurgulamıştır.

 “Yetişkin bir hücreden 
kök hücreye geçmek için 
hücrelerin ürettiği RNA ve 
proteinlerdeki büyük deği-
şiklikleri anlamak istiyo-
ruz.” diyen Dr. Tanaka, “Bir 

yaralanma nasıl böyle büyük 
bir değişime neden olur? Geno-

mun farklı bölümlerinin hücrele-
rin davranış biçimini değiştirmek 

için nasıl kullanıldığını bilmeden an-
layamayız. Araştırmacılar rejeneras-

yonda yer alan genlerden bazılarını ve yal-
nızca bazı aksolotllarda mevcut olan bir takım 

genleri tespit ettiler, ancak hala yapılması gereken çok iş 
var. Macera yeni başlıyor.” sözlerini eklemiştir. “Genomu tamamla-
mak, organizmaların nasıl yeniden oluştuğunu incelemek için zen-
gin fırsatlar yaratacaktır. İnsanın, insan genomunu ilk çözdükleri 
zamanki kadar heyecanlıyız.” ifadesi ise bilimin ne kadar heyecan 
verici olduğunu gösteriyor.

 Bugüne dek elde edilen sonuçlar mekanizmaların anla-
şılma sürecinin beklenenden daha da karmaşık olabileceğini gös-
terdi. Araştırmacılar insan ırkının başarıyla yeniden üretilmesi 
için gerekli genlere sahip olamayacağından endişe ediyorlar. An-
cak gümüş renginde bir astar var: Büyüyen ekstremiteler masada 
olmayabilirken gelecekteki çalışmalar küçük iyileşme teknikleri-
ne ışık tutabilir!
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Olea europaea L.’nin Gizemli Sırrı: 

OLEUROPEİN
Ümmügülsüm GÜZELSOY – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul Bilim Üniversitesi

Oleuropein
 
 Zeytin bitkisi eski dönemlerde barışın sembolü olarak 
kabul edilmiş, zeytin ağacı da bilgelik ve sağlığın bir sembolü ol-
muştur. Asırlar boyu zeytin yaprağından elde edilen özütler sağlık 
alanında çok kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar, Mısırlıların fira-
vunları mumyalamak için zeytin yapraklarını kullandığını ortaya 
koymuştur. Benzer şekilde, geçmiş zamanlarda zeytin yaprakları 
yüksek ateş içeren ve sıtma gibi bazı hastalıkların tedavisinde in-
sanların pratik olarak kullandığı ürünler arasında yer almıştır.

 Zeytin bitkisini içeren Olea cinsi, Yunanca “elaia” ve La-
tince “oleum”dan alınmıştır. Olea cinsi 30 tür içerir ve Olea euro-
paea L. türü Olea’nın en popüler üyesidir. Olea europaea L. türü, 
Olea cinsleri arasında gıda olarak kullanılan tek türdür. Zeytin 
meyveleri, içerdikleri acı tatları nedeniyle ancak bazı işlemlerden 
geçtikten sonra kullanılmaktadır. Aslında acı tat oluşmasını sağla-
yan yapı zeytin içeriğindeki fenoliklerden kaynaklanmaktadır. 
Meyve ve sebzelerde; fenolik asitler, fenolik alkoller ve flavonoid-
ler bulunmaktadır. Zeytinde bu temel fenoliklerin yanı sıra sekoi-
ridoitler de vardır. Sekoiridoitler yalnızca Olea europaea türünde 
bulunmaktadırlar. Sekoiridoitleri fenoliklerden ayıran en önemli 
özelliği, elenolik asit veya türevleri içermeleridir.

 İlk olarak 1908 yılında keşfedilen oleuropein, acı tat 
oluşumuna neden olmakta ve zeytin olgunlaştıkça oleuropein 
miktarı azalmaktadır. Ayrıca oleuropeinin suda çözünme özelliği 
nedeniyle zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminde sulu faza geçe-
rek miktarının azaldığı bilinmektedir. Sodyum hidroksit çözeltisi, 
glukozidaz enzimi ya da asit uygulaması gibi yöntemlerle oleuro-
peinin parçalanması sağlanarak zeytinden elde edilen ürünlerde 
neden olduğu acılık giderilebilmektedir. Oleuropeinin ilk izolas-
yonu ise 1960 yılında gerçekleştirilmiştir. 1970 yılında da kimya-
sal yapısı tanımlanmıştır.

Oleuropeinin Sağladığı Yararlar                              

 Olea europaea’da bulunan oleuropeinin insanlar üze-
rinde antioksidan, antitümör, antimikrobiyal ve antiviral, 
nöroprotektif ve hepatoproektif etkisi bulunduğu bilinmektedir. 
Yapılan çalışmalar oleuropeinin LDL kolestrolünün oksidasyonu-
nu azalttığını göstermektedir. 

 Oleuropein, bakterilere karşı bir direnç kaynağı olmak-
tadır. Antimikrobiyal özelliği olan oleuropeinin, mikroorganiz-
maların gelişim hızını yavaşlatarak onları inhibe etmektedir. 
Oleuropeinin; Esherichia coli, Bacillus cereus, Salmonella enteriti-
dis, Staphylococcus aureus gibi pek çok mikroorganizma ve küfler 
üzerinde inhibe edici özellik gösterdiği, Hepatit B virüsü ve HIV’e 
karşı antiviral etkisi olduğu bilinmektedir.

 Oleuropeinin bir antioksidan olarak hücreleri tümör 
oluşumundan koruduğu ve bir anti anjiyogenik olarak da tümör 
yapısının yayılmasını engellediği düşünülmektedir. Son yıllarda 
yapılan çalışmalarda oleuropeinin tümör hücre büyümesini ve ya-
yılmasını baskıladığı ortaya koyulmuş ve meme, deri, kolon ve 
prostat gibi kanser türleri üzerinde olumlu etki gösterdiği tespit 
edilmiştir.

 Yapılan bir diğer çalışmada oleuropeinin, nöronların 
fonksiyonel özelliklerini kaybetmesi sonucu meydana gelen Par-
kinson hastalığında bu hastalıkla dopaminerjik sinirlerin zarar 
görmesini veya kaybını engellediği görülmüş ve hastalığın tedavi-
sinde yeni bir umut olmuştur. Ayrıca nöronların fonksiyonel özel-
liklerini kaybetmesi sonucu meydana gelen Alzheimer hastalığı 
için de tedavi edici bir bileşik olduğu bildirilmektedir.

 Teknolojik yöntemlerin gelişmesiyle birlikte oleuropei-
nin birçok hastalıkta ve tümör oluşumunun engellenmesinde et-
kileri belirlenmiştir. Yapılacak yeni çalışmalarla farklı sağlıklı ve 
kanser hücre soyları üzerindeki etkilerinin ortaya koyulması bek-
lenmektedir. Elde edilecek sonuçlarla tedaviye yönelik olarak 
oleuropeinin ve daha birçok fitokimyasal ürünün kullanılmasına 
öncülük etmesi öngörülmektedir.

Şekil 1: Oleuropein kimyasal yapısı

Nanofiber Teknolojisi ve Biyomedikal Alan Uygulamaları
Doç. Dr. N. Oya SAN KESKİN - Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gazi Üniversitesi

Şekil 1: Elektrospin düzeneği, elde edilen nanoliflerin görüntüleri 
ve uygulama alanları

 Nanoteknolojiden bahsedip ünlü fizikçi Richard Feyn-
man’ı anmadan geçemeyiz. ‘There is Plenty of Room at the Bot-
tom’ (Aşağıda Oldukça Geniş Bir Alan Var) adlı konuşması ile 
nanoteknoloji vizyonun başlangıcını yapmıştır. (1959) Nanotek-
noloji; birtakım araçlar ve teknikler yardımıyla yüksek perfor-
manslı ürünler geliştirmektedir. Bu amaçla, metrenin milyarda 
bir ölçeği yani nanometre (nm) kullanılmaktadır. Örneğin bir 
DNA sarmalı yaklaşık 2 nm çapa sahiptir. Genel olarak nanotek-
nolojinin çalışma alanı 1 nm ile 100 nm arasındadır. Günümüzde 
“nano” boyuttaki maddelerin atomik veya moleküler düzeydeki 
gösterdikleri üstün özelliklerinden yararlanan yapılar stratejik bir 
önem kazanmıştır.

 Nanoteknolojik malzemelerden nanofiber üretiminde 
kullanılan elektrospin (Elektroeğirme) tekniği; basit düzeneği, 
uygulamadaki kolaylığı ve düşük maliyeti sayesinde özellikle son 
yıllarda önem kazanan ve kullanımı yaygınlaşan nanolif/nanoağ 
üretim yöntemidir. 

 Standart bir elektrospin aparatı çok basit bir düzenek 
olup, üç temel parçadan; şırınga pompası, yüksek voltaj kapasiteli 
güç kaynağı (0-40 kV) ve topraklanmış toplayıcıdan oluşmakta-
dır. (Şekil 1’de elektrospin düzeneği ve üretilen nanolif/nanoağ 
yapılarının uygulama potansiyelleri özetlenmiştir. )

 Bu yöntemde, şırınga içerisine konulan ve genel olarak 
polimer kullanılarak hazırlanmış çözelti ile belirli bir uzaklıkta 
bulunan metal elektrot (toplayıcı) arasında uygulanan yüksek vol-
taj sayesinde, çapları nano boyuttan (50 nm-500 nm) mikro boyu-
ta uzanan lifler elde edilebilmektedir. 

 Elektrospin tekniğinde sentetik ve doğal polimerlerin 
yanı sıra; bu polimerlerin karışımları, inorganik malzemeler, sup-
ramoleküler yapılar ve kompozitler kullanılarak da nanolif/nano-
ağ yapıları elde etmek mümkündür. Nanometre çaplarındaki lif-
ler, bilinen diğer formlardaki materyallere göre çok yüksek yüzey 
alanı/hacim oranı, çok iyi mekanik performans (sertlik ve meka-
nik dayanım gibi) ve yüzey fonksiyonelliklerinde değişkenlikler 
gösterirler. Sergiledikleri bu olağanüstü özellikler, nanolifleri pek 
çok önemli uygulama alanı için en uygun aday haline getirmekte-
dir.
 Üstün özelliklere ve birçok işleve sahip olan bu nanolif-
ler, doku mühendisliği uygulamaları, kontrollü ilaç salınımı, me-
dikal protezler, hemostatik ürünler gibi biyomedikal uygulamala-
rın yanı sıra; membran/filtre teknolojisinde (sanayi ve nükleer 
atıkların temizlenmesi, nanoparçacıkların tutuklanması, molekü-
ler filtrasyon işlemleri), tekstilde (katkı maddelerinin eklenmesi 
ve sabitleştirilmesi), biyoteknolojide [doku mühendisliği (scaffol-
ds)], biosensör, gen/protein/enzim immobilizasyonu, kontrollü 
ilaç salımı, enerji alanında (güneş pilleri, yakıt pilleri) ve bunun 
gibi bir çok önemli sanayi dalında uygulama potansiyeline sahip-
tir.

Biyomedikal Malzemeler

 Nanoliflerin en yaygın kullanım bulduğu alanlardan 
biri olan ve konu ile ilgili patentlerin yaklaşık üçte ikisini “elekt-
rospun nanoliflerin biyomedikal uygulamaları” oluşturmaktadır. 
Nanoliflerin özellikle organogenez, tıbbi genetik, akıllı yara örtü-
leri gibi gelişmekte olan medikal uygulamalara katkı sağlayacağı 
tahmin edilmektedir. Ayrıca, umut vaat eden araştırma konuları 
ise; doku mühendisliğinde kullanılan nanolif bazlı üç boyutlu 

doku iskeleleri (scaffold), kontrollü ilaç dağılımı için nanolif ay-
gıtların tasarımı ve nanolifli yara örtü materyalleridir. Polimer 
nanoliflerinin doku şablonlarındaki başarısı, özellikle yüksek gö-
zeneklilik ve kolaylıkla uyarlanabilir yüzey kimyası bakımından 
vücut dokularının yüzey özellikleri ile çok benzemesine bağlıdır.

İlaç Dağıtım Sistemleri

 Oral yolla alınan ilaçlar, hasarlı bölgeye ulaşırken hem 
gittikçe başlangıç dozundan daha az doza düşer hem de sindirim 
organları yoluyla sağlıklı bölgelere de etki eder ve bu durum is-
tenmeyen yan etkilere neden olur. Sadece hastalıklı bölgeye ihti-
yaç duyulan minimum miktarda ilaç vermeyi amaçlayan ilaç da-
ğıtım sistemleri, nano mikro partiküller, hidrojeller ve kolloid 
formda polimerik materyaller kullanılarak geliştirilmektedir. 
Araştırmacılar son yıllarda, konvansiyonel polimerik materyalle-
re karşılık, medikal ilaçları enkapsüle eden polimer nanolifli 
membranların kullanımı üzerine odaklanmışlardır.

Doku İskeleleri

 Doku iskelelerinin amacı, hücrelerin tutunduğu ve ge-
liştiği doğal hücresel ortam gibi davranmak ve dolayısı ile yeni, 
tam fonksiyonlu dokuların gelişimine yardımcı olmaktır. Bir 
doku iskelesi için öncelikli şart, bölgesel bozunmaya rağmen hüc-
releri ve dokuyu bir arada tutmaktır. Bu durum başlangıç aşama-
sında mekanik dayanımın önemini gösterir ve ardından biyolojik 
performans ortaya çıkar. Kıkırdak, kemik, atardamar, kalp sinir-
leri gibi dokuların yapılandırılmasında polimer nanoliflerinin 
doku iskelesi olarak kullanılması uygun bulunmaktadır.

Gen Terapisi

 Gen iletme teknolojilerinin nanofiberlerle entegrasyo-
nu; gen terapisinin potansiyelini, kanser terapisi ve kök hücre te-
davisi gibi biyomedikal uygulamalar için de kolaylıkla kullanıla-
bilen anahtar bir platform teknolojisi haline getirmektedir. Bu 
çalışmalarda, kontrollü ve etkin gen aktarımını arttırmak için 
nanofiberlerin kullanılması büyük bir kapasite sergilemektedir.

 Yapılacak bilimsel çalışmalar ile üstün özelliklere ve 
birçok işleve sahip olan bu nanoliflere yeni özellikler eklenerek 
medikal alandan atıkların arıtımına kadar farklı alanlarda yaygın-
laşarak kullanılacakları düşünülmektedir.
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Aspirin 119 Yaşında!
F. Eylül ERSÖZLÜ – Eczacılık Bölümü, Acıbadem Üniversitesi

 1899 yılında Berlin’deki ulusal patent ofisi, asetilsalisilik 
asit etken maddesine sahip bir ilacın marka kaydını onayladı. 
Böylece tüm dünyada fenomene dönüşecek bir ilaç doğdu: 
Aspirin!
 
 Aspirin (asetilsalisilik asit), kimyasal olarak saf ve stabil 
bir formda ilk olarak 1897’de Bayer Laboratuvarları’nda Felix 
Hoffman tarafından elde edildi ve 1899’da bu yeni ilaç Berlin’deki 
patent ofisine “Aspirin” ismi ile kayıt ettirildi. Preparatın belirgin 
ağrı kesici (analjezik), iltihap önleyici (anti inflamatuvar) ve ateş 
düşürücü (antipiretik) özellikleri, Aspirin’in tüm dünyada hızla 
kullanımına yol açtı.

 Aspirin’in doğuşu 1897 olarak bilinse de Aspirin’in tari-
hi çok daha eskilere dayanmaktadır. Aspirin olarak bildiğimiz 
salisilik asit, eski dönemlerde söğüt ağacından elde edilmekteydi. 
Söğüt kabuğu, salisilik asit ve salisin etken maddeleri-
ne sahiptir. Salisilik asit mikrop öldürücüdür 
(antiseptiktir) ve bazı gıdalara koruyucu 
olarak katılır. Hekim Heraklides’in oğlu 
olan Hipokrat, kitabında söğüt kabuğu-
nun ateş düşürücü ve ağrı kesici etki-
lerini yazarak, söğüt kabuğunun 
halk tarafından bilinen faydalarını 
doğrulamıştır. Sonraki dönem-
lerde de birçok filozof tarafından 
ağrı kesici etkisiyle onay gören 
söğüt kabuğu, acı tadı ve midede 
sebep olduğu yan etkiler nede-
niyle hastalıklara çare olamamış-
tır. Yıllar sonra Bayer’in kimya-
gerlerinden Dr. Felix Hoffmann, 
1897 yılında salisilik asidi asetik 
asit ile sentezleyerek saf asetilsalisilik 
asidi üretmeyi başarmış ve böylece bi-
lim dünyasında yeni bir dönem başla-
mıştır. Sentezlenen bu madde Aspirin’in de 
ana bileşeni olmuş ve ateş düşürücü aynı za-
manda ağrı kesici olarak yararlanılmaya başlanmış-
tır. 

 Asetilsalisilik asit saflaştırıldıktan 11 gün sonra Felix 
Hoffman daha güçlü bir analjezik için çalışmalarını sürdürürken 
aynı yöntemle, diasetilmorfini yani halk arasında bilinen adıyla 
‘eroin’i sentezlemiştir. Kuru öksürük ve verem (tüberküloz) teda-
visinde kullanılan eroin, o dönemlerde büyük bir umut kaynağı 
olmuş ve I. Dünya Savaşı’nda ağır yaralı hastalara ağrı kesici ola-
rak verilmiştir. Ancak eroinin bağımlılık yapan çok ciddi bir 
uyuşturucu olduğu anlaşılınca, 1910 yılında adı ilaç listelerinden 
silinmiştir.

 1970 li yıllara kadar Aspirin’in etkisi biliniyor, yeni etki 
alanlarına ulaşılıyor fakat bu etkileri nasıl ve hangi süreçlerle yap-
tığı bilinmiyordu. 1971 yılında İngiliz Farmakolog Sir John R. 
Vane, çalışmalarıyla Aspirin’in ağrı kesici ve iltihap önleyici etki-
lerinin anlaşılmasına yardımcı olmuş ve kalp-damar hastalıkları-
nın tedavisinde yol gösterici olmuştur. Böylece, Aspirin’in hangi 
sürede nasıl etki ettiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmasıyla Vane, 
1982 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü ve “Sir” unvanını kazanmıştır. 

 Etki mekanizmasından bahsedecek olursak; Aspirin, 
salisilat dahil diğer steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlardan 
farklı olarak siklooksijenazı dönüşümsüz olarak inhibe eder. As-
pirin vücutta esterazlarca diasetillenerek salisilata çevrilir. Aspi-
rin ve diğer steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar, iltihap (infla-
masyon) sonucu lokal salgılanan histamin, bradikinin vb.’ye karşı 
sinir hücrelerini daha duyarlı kılan PGE2 sentezini azaltarak ağrı-
nın algılanmasını azaltırlar. Çeşitli nedenlerle (enfeksiyon, malig-
nite, alerjik reaksiyon) uyarılan alyuvarlardan salgılanan ateş 
oluşturan (pirojenik) sitokinlerin uyarıcı etkileri ile PGE2 sentez-
lenir. Aspirin, PGE2 sentezini azaltarak yükselmiş olan vücut ısı-
sını düşürür, ayrıca çevresel damar genişlemesi (vazodilatasyon)  
ve terleme ile ısı kaybını arttırır.

 Birçok makalede dünyada en çok kullanılan ilaç olarak 
adından söz ettiren Aspirin hakkındaki çalışmalar günümüzde 

hala devam etmektedir. Bilinen özelliklerinin yanı sıra; ritim 
bozukluklarında, kalp yetmezliğinde, beyin ve 

damar tıkanıklıkları ile buna bağlı felçlerde, 
romatizmal hastalıklarda kullanılmakta-

dır. Aynı zamanda kötü huylu (LDL) 
kolesterolün serbest radikaller vasıta-

sıyla oksitlenip damar çeperine çö-
kerek sertliğe (ateroskleroz) sebep 
olmasını engelleyerek yüksek tan-
siyon, kalp krizi, gebelik zehirlen-
mesi (preeklampsi)  gibi hastalık-
ların önlenmesinde, bağışıklık ve 
savunma sisteminin güçlendiril-
mesinde ve son dönemlerde yapı-
lan çalışmalar ile klinik denemeler 
sonucunda Aspirin ve steroid ol-

mayan iltihap önleyici ilaçlar 
(NSAID)’ın uzun süre kullanımının 

kolorektal, özefagus, meme, akciğer ve 
mesane kanserleri gibi bazı habis (ma-

lign) kanserlerin riskini azalttığı gözlemlen-
miştir.

 Bunun yanı sıra, aşırı dozda alınan Aspirin bazı insan-
larda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kanama ve ülsere, işitme 
problemlerine neden olabilmektedir. Aynı zamanda siklooksije-
naz yolunu inhibe etmesi nedeniyle lipooksijenaz ürünleri daha 
fazla sentez edilir, bu durum duyarlı insanlarda astım benzeri 
semptomlar oluşturabilir. Bu nedenle salisalatlara ve diğer steroid 
olmayan iltihap önleyici ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, 
kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğin son üç 
ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointesti-
nal kanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakınca-
lıdır ve kedilerde UDP-Glukroniltransferaz enzimi bulunmadığı 
için ölümle sonuçlanabilecek toksik reaksiyonlara neden olabile-
ceğinden bu canlılarda asetilsalisilik asit kesinlikle kullanılmama-
lıdır.

 Her ne kadar ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kul-
lanılan ve reçetesiz satılan bir ilaç olsa da; aşırı doz alımı, diğer 
ilaçlarla olumsuz etkileşimi veya yanlış kullanım gibi istenmeyen 
durumlar ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle Aspirin de 
her ilaç gibi doktor veya eczacı kontrolünde kullanılmalıdır. 

Dijital İnsan Çalışmaları
Burak KESAYAK – Endüstri 4.0 Platformu Yayın Yönetmeni

 Dijitalleşme süreci, dijital ikiz kavramını da beraberin-
de getirdi. Fiziksel bilgilerin, dijital verilere dönüştürülmesi ola-
rak tanımlayabileceğimiz dijital ikizler kavramı, içinde bulundu-
ğumuz Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ile büyük bir 
önem kazandı. Dijital ikizler sadece endüstriyel çalışmalar ile sı-
nırlı kalmayarak sağlık alanındaki çalışmalarda da önemli bir yer 
edindi. Bunun en önemli uygulama alanlarından biri de Dijital 
İnsan ve Medikal projeleri oldu.  

Dijital İnsan Nedir?

 Dijital insan modellerinde, fizyolojik ve patolojik bilgi-
ler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Yani bir nevi simülasyon 
çalışması yapılmaktadır. Dijital insan çalışmalarında hesaplama 
ve veri altyapısı ile büyük ölçekli bir çalışma yürütülür. Doku veya 
organ seviyesindeki süreçler, hücresel seviyedeki süreçler ile bir-
leştirilir. Böylelikle her insan için fizyolojik ve patolojik olarak 
kişiselleştirilmiş model (dijital ikiz) oluşturulur.

Dijital İnsan Modeli İle Neler Yapılabilir?

 Günümüzde bir biyomedikal ürünün veya tıbbi bir ça-
lışmanın etkili olup olmadığını test etmenin en güvenilir yolu in-
sanlar üzerinde denemektir. Bu süreç genel olarak üç aşamada 
gerçekleşir. Çalışma, sağlık gönüllülerinden oluşan çok küçük bir 
grup üzerinde, sıkı kontrol koşulları altında test edilir. Bu aşama 
başarılı bir şekilde tamamlanırsa, etkili olup olmadığını doğrula-
mak için daha geniş bir çalışma grubunda testler yapılır. Bu aşa-
mada da başarılı olunması durumunda çok daha büyük bir çalış-
ma grubunda, hastanelerde (genellikle farklı ülkelerde de 
uygulanarak) etkinlik durumu test edilir. Onayların alınması ile 
beraber pazarlama çalışmalarına başlanır. Maliyeti azaltıp, etkin-
liği artırma gibi geliştirme çalışmalarına ek olarak devam edilir.
 
 Dijital ikiz modeli, tüm bu aşamaları yeniden dizayn 
edebilecek potansiyele sahip. Fizyoloji ve patolojinin bilgisayar 
ortamında modellenmesi, tıp alanına çeşitli şekillerde katkılar su-
nabilir. Modellerin kişiselleştirilebilir özellikte olması sayesinde 
doktorlar, hastalığın ilerleme durumunu veya uygulanan tedavi-
nin geleceğini öngörebilir.

 İlaç şirketleri ise testlerini yürüttükleri bir ilacı bilgisa-
yar ortamında deneyerek, klinik araştırmalarında harcanan gerek 
zaman gerek maddi kayıpların önüne geçebilir. Böylelikle daha 
verimli ve klinik hedefe odaklı çalışmalar yürütülebilir.

Dijital İkiz Çalışmalarının Önündeki Zorluk Nedir?

 Aslında zorluk yerine ‘zorluklar’ dememiz daha doğru 
olacaktır. Çünkü ilk olarak modelin oluşturulabilmesi için derin 
araştırmalar ile büyük bir veri yığınına ulaşmak gerekiyor. Daha 
sonra bu verileri test etmek ve doğrulamak sürecin en önemli aşa-
malarından birini oluşturuyor. Buraya kadarki tüm aşamalar, 
daha klinik uygulamanın yapılmadığı bir nevi ön çalışmanın yü-
rütüldüğü süreç olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında klinik test-
lerden de geçilmesi ve karar mekanizması ile yol alınması gereki-
yor.

 Elbette bunun için bir de zorunlu yasal prosedürler aşıl-
malı. Yani işlemlerin hastanelerde, kliniklerde uygulanabilmesi 
için izinlerin alınmış olması gerekli.
 
Şu Anda Yürütülen Dijital İnsan Projesi Var Mı?

 Dijital insan prototipleri için çeşitli çalışmalar yürütü-
lüyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise General Electric (GE) 
Global Research ile Transformational Medical Technologies Initi-
ative (TMTI) tarafından yürütülen ‘Biotic Man’ projesi. ABD Sa-
vunma Bakanlığı tarafından da desteklenen projedeki asıl amaç 
biyolojik saldırılardan korunabilmek için bir yol haritası oluştur-
mak. Olası biyolojik saldırılarda insan bedeninin nasıl tepki veri-
leceğinin öğrenilmesi, yanık ve travma gibi durumlarda ilaç et-
kinliğinin dijital olarak tespit edilmesi gibi işlemler hedefleniyor.

 Biyomedikal endüstrisine yönelik uygulamaları görmek 
ve ileri okuma için AVICENNA tarafından yayımlanan, bu yazıda 
kaynak olarak kullanılan Avicenna Coordination Support Action, 
Avicenna Roadmap’e göz atabilirsiniz.
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Hipertrofik Kardiyomiyopati 
CRISPR/CAS9 Sistemi ile Tarihe Karışıyor
Bilge Nur KÜÇÜKAKÇA - Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi

 Hipertrofik kardiyomiyopati sık görülen bir genetik kalp 
hastalığıdır. Olguların çoğu kalıtsaldır ve otozomal baskın (domi-
nant) geçiş gösterir, geri kalan olgular sporadiktir. Kontraktil üni-
te sarkomerin proteinlerini kodlayan genlerde oluşan hatalar; 
hastalarda en az 4 kromozomda, 11’den fazla gende, 450’den fazla 
mutasyon ile gösterilmiştir. 

 Miyokardiyal hücrelerde dizilim bozukluğu, intramural 
koroner arterlerde intimal hiperplazi, sağ/sol ventrikülde hipert-
rofi ile karakterize, ani ölüm ve disritmi riski yüksek olan bu has-
talığın insidansı 1/500’dür.

 Günümüzde halen hipertrofik kardiyomiyopati gibi ka-
lıtsal hastalıklar genetik koşullarla iyileştirilemez ancak ani kardi-
yak ölüm riski azaltılabilir durumdadır. Ağustos 2017’de Natu-
re’de yayınlanan bir araştırmaya göre: Bir partnerde mutasyonu 
kalıtan geni (MYBPC3) bulunduran çiftlerde; çocuklarına bu has-
talığın aktarılmasını önlemenin tek yolu implantasyon öncesi ge-
netik teşhistir. İn vitro fertilizasyon ile oluşturulan embriyonun 
mutasyonu taşıyıp taşımadığını görmek için embriyo hücrelerin-
den biri test edilip sağlıklı geni taşıyan embriyolar rahimde imp-
lantasyon için seçilmelidir.

 Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden araştırmacı-
lar, Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü, Kore Seul Üniversitesi 
ve Çin’den BGI-Shenzen /QUİNGDAO tarafından gerçekleştiri-
len çalışmada kök hücreden modifiye olan deri hücreleri, geno-
munda MYBPC3 mutasyonu bulunan bir donörden sperm, gene-
tik mutasyonu olmayan kadın donörlerden alınan yumurta 
hücreleri kullanıldı. Bu koşullarda normal olarak gelişecek embri-
yoların yarısı sağlıklı yarısı mutasyonlu geni taşıyacaktı. 

 Bir DNA zincirinden belirli genleri seçmek ve silmek 
için CRISPR/CAS9 tekniğini kullanan araştırmacılar, mutasyona 
uğramış geni kesip aynı zamanda tanıtılan genin sağlıklı versiyo-
nunun kalıbını oluşturup DNA’nın, genin sağlıklı bir versiyonu ile 
kendini tamir etmesini umdular ve şu sonuçları elde ettiler: Kök 
hücrelerin sadece %28’i CRISPR/CAS9 tekniğinden etkilendi. 
Bunların çoğu uçları birlikte birleştirerek kendilerini tamir ettiler 
ve yalnızca %41’i düzeltilmiş bir genetik versiyon kullanılarak ta-
mir edildi.

 CRISPR/CAS9’a maruz bırakılan embriyoların %67’si 
genin doğru versiyonuna sahipti. (Teknik kullanılmadığı takdirde 
beklenen oran %50’den daha yüksek idi) 

 En önemlisi; embriyolar, zigota enjekte edilen “kalıbı” 
kök hücrelerin yaptığı gibi onarımı gerçekleştirmek için kullan-
mıyor gibiydi. Bunun yerine onarımı gerçekleştirmek için sağlıklı 
kadın geni kullanıldı. Döllenme anında CRISPR/CAS9 ile oluştu-
rulan embriyoların %72’si tüm hücrelerinde doğru gen versiyonu-
na sahipti. %28’lik kısımda ise hiç mozaik embriyo oluşmamıştı. 

 Tekniğin yol açtığı herhangi bir mutasyona rastlanılma-
dı. Bununla birlikte, DNA zincirlerinin arızalı geni tamir etmeden 
kendilerini birbirlerine yapıştırmalarından kaynaklanan bazı de-
lesyonlar gözlemlendi. Ayrıca bu araştırmanın kalıcı bir kalp has-
talığı dışında kistik fibrozis ve tek gen mutasyonuna bağlı meme 
kanseri için de umut vadettiği düşünülüyor. Araştırmacılar çalış-
manın erken safhasında olduklarını ve bunun henüz bir tedavi 
olarak sunulamayacağını düşündüklerinden implantasyon aşa-
masını gerçekleştirmediler. Etik ve yasaların getirdiği yükümlü-
lüklerin de farkında olan bilim insanları, çalışmalarını ilerletme-
leri için toplumda artık bu konuların tartışılmasını, yasalarda 
bilimselliği destekleyen tavırların alınmasını istiyorlar.  

 Belirli aralıklarla düzenlediğimiz bir pazar 
kahvaltısında, değişik ülkelerden gelip Bern Üniversite-
si’nde bilimsel çalışmalar yapan arkadaşlarla buluşmuş-
tuk. Laf lafı açıyor derler ya. Laf oldu yeri geldi ve çalış-
malardan, yayınlanan makalelerimizden muhabbet 
açıldı. Herkes kendince yaptıklarını, yayınlanan, redde-
dilen çalışmalarını ve bu minvalde deneyimlerini anlatı-
yordu. Öğrendim ki masadaki arkadaşlardan birisi yaptı-
ğı çalışma sebebiyle bir önceki gün bizim üniversitenin 
uzun yıllardır verdiği ödüllerden birine bu sene layık 
görülmüştü. Bu haber masadakileri çok daha mutlu etti. 
Üzerine daha detaylı konuştuk; tören salonunun o ağır 
havası, başka kimlerin ödül aldığı vs vs. Kahvaltı muhab-
beti her zamanki gibi uzun saatler sürdükten sonra veda-
laştık ve aylar öncesinden bir sonraki buluşma için söz-
leştik.

 Ertesi gün, hocamın da tanıdığı olması vesile-
siyle kendisine haber verdim. O da sevindi bizler gibi. Bu 
haber onu başka bir düşünceye götürmüş olacak ki bir iki 
saat sonra beni tekrar çağırdı ve üniversitenin bünyesin-
de her yıl verilen ödüllerin listesini gösterdi. Daha sonra 
bizim 2016 yılında yayınladığımız çalışmanın, bu listede 
bulunan, Dr. Lutz Zwillenberg Vakfı’nın verdiği ödüle 
uygun olduğunu söyledi ve başvurmamı önerdi. (Ilgü ve 

ark. PNAS 2016; ayrıca Bezelye Dergisi’nin ilk sayısında 
bu çalışmayı kısmen anlatmıştım) Vakit kaybetmeden 
hemen belgeleri hazırladım ve yolladım. Birkaç ay bekle-
mem gerekiyordu juri kararından haber alana kadar. Bir 
akşam ansızın hocam aradı, beni tebrik etti. Tabi ben şaş-
kın! Hayrola dedim, yoksa? Evet, bu sene ödül verilen üç 
kişiden biri sensin, dedi. Mutluluktan havalara uçtuk bu 
kez başka bir masada, başka arkadaşlarla. Bu harika ha-
beri ailemle ve yakın dostlarımla paylaşarak onları da 
mutlu etmek istedim. 

 Birkaç ay sonra, geçtiğimiz (2017) aralık ayın-
da ödül töreni gerçekleşti ve o “ağır havayı” birebir solu-
ma şansı buldum. Her şey noktası virgülüne ayarlanmış-
tı; kim nerede oturacak, ne zaman ödül verilecek, ne 
zaman yemek yenilecek, vs. Yüzlerce kişi vardı salonda ve 
bu durum benim daha da heyecanlanmama sebep olu-
yordu. İsimlerimiz okundu, hepimiz rektörün yanında 
hizaya durduk ve sırasıyla isimimiz okunduktan sonra 
ödüller dağıtıldı. O anda sosyal bölümlerde çalışma ya-
pan yakın bir arkadaşımın söyledikleri geldi aklıma. 
Kendisi beni ne zaman görse, bana, eee Hüseyin, ne bul-
dun? Nobeli ne zaman alacaksın? diye sorardı. Nobele 
kıyasla çok daha küçük ve yerel bir ödüldü bu seferki 
ama kim bilir belki bir gün ona da nail oluruz...

«Ee, ne buldun? 
Nobel ödülünü ne zaman alacaksın?»
Dr. Hüseyin İLGÜ – Postdoc, Biyokimya ve Moleküler Tıp Enstitüsü, Bern Üniversitesi
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KYMRIAH: Onaylanan İlk Gen Terapisi
Rabia Gül AYDIN - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 1985 yılında William French Anderson ve Michael Bla-
ese’nin ADA (Adenozin Deaminaz) eksikliği üzerine yaptığı çalış-
malarla başlanılan gen terapisiyle hastalıkların tedavi yöntemleri-
ne yepyeni bir soluk geldi. Fakat gen terapisi fikrini ilk defa 1967 
yılında Marshall Nirenberg adlı bilim insanı öne sürmüştü. O 
yıllarda yeni yeni başlanılan rekombinant DNA teknikleri ile bu 
yenilikçi fikir 20 sene içinde uygulanabilir hale geldi. Günümüzde 
ise bu teknikler geliştirilerek FDA (Food and Drug Administrati-
on) tarafından ilk CAR-T hücre tedavisi olan KYMRIAH, 30 
Ağustos 2017 tarihinde onaylandı. 

 KYMRIAH (tisagenlecleucel); hedef kitlesi 25 yaş ve 
daha genç olan, B hücreli akut lenfoblastik lösemi hastalarını te-
davi etmek için kullanılan bir gen terapisidir. Kanserleri diğer te-
davilerle daha iyi hale gelememiş ya da tekrarlamış hastaları hedef 
alır.  KYMRIAH, hastaların T hücrelerini kullanarak yapılır. (T 
hücresi ise beyaz kan hücresi türü olup bağışıklık sistemimizde 
önemli rol oynar) T hücrelerine CAR (kimerik antijen reseptör) 
adlı özel bir reseptör için olan gen eklenir. Bu değiştirilmiş T hüc-
releri CAR T adını alır ve laboratuvarda çoğaltılıp hastaya verilir. 
KYMRIAH, bazı lösemi hastalarında bulunan CD19 adlı proteine 
bağlanır. Böylelikle vücudun bağışıklık sistemi kanser hücrelerini 
öldürür. Şu anda kullanılan kanser tedavi yöntemleri genel olarak 
herkes için sabit prosedürleri içerir. Fakat KYMRIAH’ın her dozu 
hastanın kendi T hücrelerine göre yapılan kişiye özel bir tedavi 
yöntemidir. Bu açıdan baktığımız zaman çok daha etkili çalışma-
sını bekleyebiliriz. Klinik çalışmalara baktığımız zaman da bunu 

rahatlıkla onaylayabiliriz. KYMRIAH tedavisi ile 3 ay içinde yak-
laşık olarak %83 başarı elde edildi. KYMRIAH’tan önce kullanılan 
tedavilerde %83’lük başarı devrim niteliğinde sayılabilir. Örneğin 
BLINCYTO adlı ilacın başarı yüzdesi %17.1’dir ve 6 ay içinde etki-
de bulunur. BESPONSA adlı bir diğer ilaç ise %35,8’lük bir başarı-
yı 8 ay içinde göstermiştir.

 KYMRIAH çok etkili ama bir o kadar da riskli bir ilaç 
olarak nitelendirilebilir. FDA’nın raporuna göre hastaların 
%79’unda “sitokin salınım sendromu” görülmüş. Bu sendrom çok 
tehlikeli hatta ölümcül olabilir.  Transient nörolojik toksisite ise 
hastaların %65’inde görülmüştür. Enfeksiyonlar ise hastaların 
%59’unu etkilemiştir. Bir önemli diğer nokta ise, hastaların yakla-
şık olarak yarısı (%47) yoğun bakım ünitesi, %12’si diyaliz talep 
etmiştir. Ve belki de en büyük kötü tarafı maliyet olarak değerlen-
dirilebilir. 475 bin dolardan başlayıp 700 bin dolara kadar ulaşabi-
len bir tedaviden bahsediyoruz. Tüm bu risklerinin üzerine mali-
yet de eklenince akıllarda büyük bir soru işareti kalıyor. Acaba 
değer mi?

 Bütün avantajları ve dezavantajları değerlendirildiği za-
man KYMRIAH, kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde önemli bir 
adım olarak sayılabilir. Sadece spesifik bir kanser türü ve kitleden-
se, daha geniş kapsamlı bir ilaç haline gelebilir. Böyle küçük adım-
larla ilerleyen senelerde ilaç anlayışının tamamıyla değişeceği 
açıkça ortadadır. 

Organ-On-Chip Teknolojisi 
Hepatit B Testiyle Yeni Bir Aşamaya Giriyor
Mert GEZEK - Biyomühendislik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi

 Imperial College London’daki bilim insanları patojen-
lerin yapay insan organlarıyla nasıl etkileştiklerini ilk kez test etti-
ler. Yapay insan organları, ya da organ-on-chip (çip üzerinde or-
gan teknolojileri), bütün organların hücre oluşumunu ve 
fizyolojisini simule eder. Imperial College’daki bilim insanları, bu 
teknolojiyi patojenlerin yapay organlarla nasıl etkileştiğini belir-
lemek için kullanıyor. Bilim insanları bu teknolojinin, ortaya çı-
kan hastalığı daha iyi anlamamıza ve yeni tedaviler geliştirmemi-
ze yardımcı olacağını umuyorlar. Ekip özellikle MIT, Oxford 
Üniversitesi ve CN Bio Innovations şirketinde geliştirilen bir ya-
pay karaciğeri, Hepatit B virüs enfeksiyonuna karşı vereceği yanı-
tı test etmek için kullandı. Imperial’s School of Public Health’den 
başyazar Dr. Marcus Dorner, “Çalışmamız organ-on-chip tekno-
lojisinin ilk defa viral enfeksiyonları test etmek için kullanıldığını 
gösteriyor. Çalışmamız, bu teknolojinin kullanımında bir sonraki 
sınırı temsil ediyor. Umuyoruz ki bu çalışma, en nihayetinde uzun 
vadede hastalara fayda sağlayacak olan klinik çalışmalardaki har-
canan maliyeti ve zamanı düşürecektir.’’
 
 Hepatit B virüsünün etkileri günümüzde tedavi edile-
memekte ve dünyada 257 milyondan fazla insanı etkilemektedir. 
Etkili tedavinin gelişimi potansiyel tedavileri test etmek için uy-
gun bir model olmaması nedeniyle oldukça yavaştır. Imperial eki-
binin çalışması, çip üzerinde karaciğerin (liver-on-chip) fizyolo-
jik düzeylerde hepatit B virüsü ile enfekte olabileceğini, bağışıklık 
hücresi aktivasyonu ve diğer enfeksiyon belirtileri dahil olmak 
üzere, virüse karşı gerçek bir insan karaciğerine benzer biyolojik 
tepkilere sahip olabildiğini gösterdi. Bu platform, özellikle virü-
sün yerleşik bağışıklık yanıtlarından kaçan karmaşık yollarını açı-
ğa çıkardı; bu, gelecekteki ilaç geliştirme çalışmaları için kullanı-
labilecek önemli bir bulgu niteliği taşımaktadır. Bu teknoloji 

erken aşamalarında olmasına rağmen, araştırmacılar bu çalışma-
nın hastaların yeni tipte kişiselleştirilmiş tedavilere erişebilmele-
rinin önünü açabileceğini öne sürmektedir. Gelecekte doktorlar, 
genel hücre dizilerini kullanmak yerine gerçek potansiyel bir has-
tanın hücrelerini kullanabilirler ve hastanın enfeksiyonları için 
belirli ilaçlara nasıl tepki verdiklerini test edebilirler, bu da teda-
vileri daha hedefli ve daha etkili hale getirebilir.

 Organ-on-chipler fizyolojik, mekanik ve yapısal olarak 
öykündüğü organa benzeyen, yaşayan insan hücrelerini barındı-
rır. İlaçlar veya virüsler, vücuttaki kan akışını simüle eden tüpler 
yoluyla hücrelerden geçirilir. Testlerde kullanılan canlı hücreler, 
çip üzerinde geleneksel laboratuvar yöntemlerinden çok daha 
uzun süre dayanır ve geleneksel olarak kullanılan model sistemle-
re kıyasla daha düşük enfeksiyon dozları gerektirir. Hepatit B vi-
rüsünün hem bağışıklık sistemi hem de karaciğerle olan etkileşi-
minin karmaşık olmasından ve yıkıcı etkilerinin dokular üzerinde 
gözlenebilir olmasından dolayı test için en uygun virüs olduğu 
belirtilmektedir.  Dr. Dorner, “Diğer yapay organlarda virüsleri ve 
bakterileri test etmeye başladıktan bir sonraki adım: ilaçların pa-
tojenlerle organ-on-chip ortamında etkileşimin test edilmesi ola-
bilmesi.” ifadesini vurgulamaktadır. 

 Şu anda kullanımda olan organ-on-chiplerdeki organ 
örnekleri arasında kalp, böbrekler ve akciğerler bulunmaktadır. 
Araştırmacılar bu yapay organları insan patojenleri için kullan-
manın, araştırmacıların bulaşıcı hastalık mekanizmalarını daha 
iyi anlamalarına ve organdaki virüs ve hücrelerin nasıl etkileştiği-
ni gözlemlemelerine yardımcı olabileceğine inanıyor. Bu, gele-
cekte farklı organları etkileyen bir dizi hastalık için yeni ilaçlara 
ve tedavilerin geliştirilebilmesine yol açabilir.

Hepatit B virüsü ile enfeksiyonu takiben 3B mikroakışkan ‘’karaciğer çipi’’ platformunda 
büyümüş primer hepatositler /  Marcus Dorner, Imperial College London
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İlham Veren Türk Kadınları
Aylin AÇIKGÖZ – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

“Astrofizikçi Dilhan Eryurt”

 Türkiye’de bilgisayar yokken Kanada’da kitaplardan 
programlamayı öğrenir. Zamanında Goddard Uzay Araştırma 
Enstitüsü’nde çalışan tek kadındı. Yıldız yapıları üzerine çalışır ve 
Güneş’in gün geçtikçe soğuduğunu o keşfeder. Türkiye’de astro-
nomi ve astrofizik adına önemli adımlar atmıştır. ODTÜ Fizik 
Bölümü’nde, bölüm başkanlığı yapan iki bilim kadınından biri-
dir. Antalya Saklıkent’te yer alan TÜBİTAK Ulusal Gözleme-
vi’nin, ODTÜ yerleşkesinde bulunan gözlemevinin (artık faal 
durumda değil), Ankara Ahlatlıbel’de yer alan Kreiken Rasatha-
nesi’nin kurulmalarında emek harcar. Türkiye’de Ulusal Astro-
nomi Kongresi’nin düzenlenmesini sağlar ve gelenek haline geti-
rir. Apollo Başarı Ödülü dâhil olmak üzere birçok ödül almasına 
rağmen onun için en değerli ödül, Hasan Ali Yücel’in liseyi biti-
rince hediye ettiği Nutuk’tur.

“Avukat Süreyya Ağaoğlu”

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başvuran ilk 
kadın öğrenci olarak fakültenin kız öğrencilere açılmasında öncü 
rol oynar. 1928’de serbest avukatlık ruhsatını alarak, “Türkiye’nin 
ilk kadın avukatı” unvanının sahibi olur. İstanbul Barosu’nun 
Beynelmilel Barolar Birliği’ne üye olur ve uzun yıllar bu birliğin 
tek kadın yönetim kurulu üyesi olarak kalır. Milletlerarası Kadın 
Hukukçular Birliği’ne üye olur. 1960’da Kadın Hukukçular Birli-
ği’nin BM Cenevre Teşkilatı temsilcisi seçilir. Hukukçu Kadınlar 
Federasyonu ikinci başkanı olur. Önemli sivil toplum kuruluşla-
rının kurulmasında rol alır. Bunların arasında Türk Hukukçu 
Kadınlar Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği, Hür Fikirleri 
Yayma Derneği, Soroptimistler İstanbul Kulübü, Türk Amerikan 
Üniversiteliler Derneği, Çocuk Dostları Derneği bulunmaktadır. 
Kadın hakları savunucularından biridir.

“Prof. Fazıla Şevket Giz”

 Amerika Mount Holyobe Üniversitesi’nde yükseköğre-
nimini tamamlayarak biyoloji laboratuvarında incelemelerde bu-
lunur. Türkiye’de bir süre biyoloji öğretmenliği yapar. Türkiye’de 
temel bilimler kategorisinde araştırma yazısı yayımlayan ilk ka-
dın bilim insanı olur. 1933 yılında gerçekleşen üniversite reformu 
sonrasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne doçent olarak 
atanır. Hayvanat Enstitüsü profesörlüğüne yükselir. Türk Üni-
versiteli Kadınlar Derneği’nin kurucuları arasından yer alır. Ge-
nel Zooloji Enstitüsü ve Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü direk-
törlüğüne getirilir.

“Botanikçi Asuman Baytop”

 Bitki toplayıcılığı yapar ve 150’den fazla arazi gezisinde 
23.000 bitki örneği toplayıp inceler. Türkiye florasına katkıların-
dan dolayı 9 bitki türüne adı verilir. Türkiye florasına yeni 8 tür ve 
3 alt tür kazandırır. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Her-
baryumu (ISTE) ve Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nı kurar. 
Ulusal ve uluslararası 260 kadar bilimsel yayını vardır.

“Astrofizikçi Feryal Özel”

 Columbia Üniversitesi’nde Fizik ve Uygulamalı Mate-
matik eğitimi alır ve buradan okul ikinciliği ile Yüksek Onur De-
recesi alır. Kopenhag Niels Bohr Enstitüsü’nde, fizik alanında 
yüksek lisansını yapar ve Kostrup Ödülü’ne layık görülür. Har-
vard Üniversitesi’nde astrofizik üzerine doktorasını tamamlar. 
NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde görev yapar. Yüksek man-
yetik alanda nötron yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yapan 
kişi olur ve NASA tarafından verilen Hubble Ödülü’ne layık gö-
rülen ilk ve tek Türk olur. 2003’te birçok bilim insanının yer aldı-
ğı “Büyük Fikirler” listesine adı eklenir. Karadelikler üzerine ça-
lışmalar yapan Prof. Dr. Özel, NASA’nın Uzay Ufku Teleskobu 
projesi başında yer almaktadır ve bu teleskopla doğrudan karade-
lik gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Arizona ve Harvard Üni-
versiteleri’nde ders vermeye devam etmektedir.

“Doktor Safiye Ali”

 Amerikan Kolej mezunudur ve Darülfünun Tıp Fakül-
tesi’nde kadınlara eğitim verilmediği için Almanya’ya eğitim gör-
meye gider. Amerikan Kolej mezunu olması sebebiyle zorluk çı-
karan Bavyera Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda aldığı birincilik 
derecesi karşılığı Safiye Ali’ye “doktor namzeti” unvanını verir. 
Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji 
ve obstetrik dersleri vererek kızlara tıp eğitimi verir. Böylece Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktoru olmasının yanı sıra, 
tıp eğitimi veren ilk kadın da olur.  Anne çocuk sağlığı üzerine 
çalışmalar yapan Safiye Ali’nin adı Süt Damlası Bakımevleri ile 
anılır. Döneminde muayenehanesi olan tek kadındı ve toplum 
kadın hekime alışık olmadığı için “Safiye Ali Bey” olarak anılıyor-
du. Mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul’da başlayan feminist 
harekete katılarak Türk kadınının seçilme hakkı için mücadele 
etmiştir.

“Akademisyen Türkân Saylan”

 İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra deri 
ve zührevi hastalıklar üzerine uzmanlığını yapar. Fransa’da ve 
1976’da İngiltere’de kısa süreli çalışmalar yapar. “İÜ Kadın So-
runları Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kuruluşunda görev 
alır ve burada müdür yardımcılığı ile kadın sağlığı derslerinin ko-
ordinatörlüğünü yapar. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 
çalışır. Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü”ne layık görü-
lür. Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra konusunda danışmanlığını 
yapar. Bunun yanı sıra uluslararası alanda lepra birlik ve dernek-
lerinin öncülüğünü yapar. 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı 
İstanbul Lepra Hastanesi başhekimliğini yapar. Birçok kuruluşun 
kurulmasında yer alır; bunlar arasında Atatürk ilke ve devrimleri-
ni korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve 
çağdaş topluma ulaşmak amacı ile oluşturulan Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği de vardır.

“Zoolog Semahat Geldiay”

 Böcek endokrinolojisi konulu araştırmalarıyla tanınır. 
1957’de, bu alanda kaleme aldığı iki makalesiyle yurt dışından 
araştırmacıların dikkatini çekmiş ve doktora sonrası eğitim için 
ABD’ye gitmiştir. Böcekler üstünde yaptığı deneyler, hayvan dav-
ranışlarını kontrol eden mekanizmanın temelinde, beyindeki 
nörosekresyon hücrelerinin bulunduğunu gösterir. Alanında ilk 
olan bu çalışma, çok sayıda atıf aldı. Sonraki yıllarda da kendi ala-
nında buluşlarını sürdürdü. TÜBİTAK Bilim Ödülü ve TÜBA 
onur üyeliği sahibidir. Hakkaniyete, adalete, yasa ve yönetmelik-
lere uyulmasına önem veren, bilimin evrenselliğine inanan biri 
olarak dikkat çeker. 

“Astrobiyolog Betül Kacar”

19 yaşında Marmara Üniversitesi’nde öğrenciyken, Amerikan 
Howard Hughes Tıp Enstitüsü’ne (HHMI) projesiyle başvurur ve 
kurum tarafından ödüllendirilir. NASA’nın burs verdiği ilk Türk 
bilim kadını olur. Eğitim ve ulaşım sıkıntısı çeken gençler için 
dünyadaki tek astrobiyoloji eğitim platformu olan NASA-SA-
GAN’ın kurucularındandır. Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde 
yer-yaşam hakkındaki çalışmalarına, ABD ile eş zamanlı olarak 
devam etmektedir. Astrobiyoloji, moleküler biyoloji ve evrim 
alanlarında çalışmaktadır. 2018 NASA Genç Araştırmacı Ödülü 
sahibidir.

“Kök Hücre Araştırmacısı İnci Kadribegiç”

 Hayallerinin peşinden çok çalışarak koşan İnci tıp fa-
kültesinde eğitimini sürdürmektedir. Koç Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nden Dr. Tamer Önder’in laboratuvarına kabul edilmesiyle 
kök hücre serüveni başlamıştır. 2012 Nobel Tıp/Fizyoloji Ödüllü 
Dr. Shinya Yamanaka’nın kurduğu iPS Araştırma ve Uygulama-
ları Merkezi (CiRA), Kyoto Üniversitesi’nin 2016 yaz staj progra-
mına tam burslu olarak kabul edildikten sonra 2017 yılı yaz döne-
minde Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde çalışmıştır. 
BinYaprak ile Türkiye Teknolojileri Geliştirme Vakfı (TTGV) 
tarafından başlatılan “Teknoloji ve Bilimin İnci’leri” burs fonu 
desteğini ilk kazanan İNCİ olur. 2018 Fatoş Büyükkuşoğlu Güçlü 
Kadın Ödülü’ne layık görülmüştür. Çocukların eğitim haklarının 
iyileştirilmesi için mücadele etmektedir. Future Science Team da-
nışmanlarındandır. Yaptıklarımız kadar değil hayal ettiklerimiz 
kadar olduğumuza inanıyor.

“Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrencisi Berfin Dağ”

 Mardin Nusaybin’de doğup büyür. Hayallerinden vaz-
geçmeyip, dönemin Milli Eğitim Bakanına dediği gibi astrobiyo-
log olmak için azimle çalışır. Moleküler biyoloji ve genetik bölü-
müne yerleşir. Kendi bloğunda ve pek çok bilim sitesinde bilim 
yazarlığı yapar. İngilizce’yi kendi kendine öğrenmiş olmanın 
avantajıyla çeviriler yapmaktadır. Birçok okul ve platformda ast-
ronomi ve astrobiyoloji hakkında etkinlikler, sunumlar yapar. 
Amacı; hayallerine ilerlerken bilimi tanıtmak, yaymak ve toplum-
da gelişmesini sağlamaktır. Bu amaçla kurulan bilim-genç ağı, 
Future Science Team’in kurucularındandır.

“Annem Neval Açıkgöz”

 13 yaşında evlendirilir, 14 yaşında anne olur. Aynı za-
manda kocasıyla çalışmaktadır. Maddi imkânsızlıklardan dolayı 
kimi zaman evlilik yüzüğü bile takamaz. Maddi durumları iyile-
şince kendi ayakları üzerinde durmak ve kendi başına para kazan-
mak için pazarda çalışmaya başlar. Kocasıyla birlikte yedi çocu-
ğunun yedisine de güzel bir gelecek hazırlar ki aynı zorlukları 
onlara çektirmek istemez. Türkçeyi ilk çocuğu okula başlayınca 
öğrenir. Ana-kız okula projesiyle en küçük kızı ile el ele okula gi-
der. Kocasını kaybedince yılmayıp çocuklarına hem ana hem 
baba olur. Bu durum ona, bulunduğu yerde fazlasıyla ‘kanka’ 
edinmesine yol açar ve yolda selam vermekten ilerleyemez hale 
gelir. Bahçe işlerinde ustalığı, yemeklerdeki hamaratlığı, hayvan 
sevgisi, arkadaş canlılığı ve neşesi ile tanınır.

Hayat karşınıza engel çıkardıkça daha da üstüne gidin. Tarih, korkmayıp engellerin üzerine gidip başaranları yazar. Ve siz 
isterseniz çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Vega Muhtarı’ndan sevgilerle… Bilimle kalın!
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Prof. Dr. Jun-ichi Kira ile Röportaj
Hatice Feyza DİLEK - Tıp Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 Multipl Skleroz (MS) vücudun kendi immün sistem 
hücrelerinin Santral Sinir Sistemine (SSS) saldırmasıyla karakteri-
ze demiyelinizan bir hastalıktır. Bugüne kadar hastalığın patoloji-
si aydınlatılmaya çalışılmış; birçok yolak keşfedilmiş durumda 
ama kesin oluşum nedeni hala gizemini korumaktadır.

 2017 yazında; Japonya’nın Fukuoka kentinde bulunan 
Kyushu Üniversitesi Nöroimmünoloji laboratuvarına MS ve genel 
olarak sinirbilim üzerine vizyon ve bilgimi arttırmak amacıyla staj 
yapmaya gittim. Bağlantı kurduğum hoca Kyushu Üniversitesi 
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Jun-ichi Kira idi. Kendi-
sine makalesi aracılığıyla ulaşmıştım. Staj için başvururken MS’in 
patogenezinde rol oynadığı düşünülen bir takım çevresel etmen-
lere olan ilgimden bahsetmiştim, Epstein-Barr Virüs enfeksiyonu, 
vit D ve leptin gibi. Hocanın da çalıştığı ve yoğunlaştığı alan bu 
yöndeydi.

Prof. Kira solda, ortada ben, sağda Dr. Noriko Isobe (Bana tüm stajım bo-
yunca hep yardımcı olan danışman hocam)

 Dolayısıyla özellikle, bir adipokin (yağ hücresi kökenli 
hormon) çeşidi olan leptinin (tokluk hormonu olarak da bilin-
mekte) sadece MS değil bir çok inflamatuvar (iltihabi) hastalıkla 
olan ilişkisini anlamak için üniversitenin bünyesinde bulunan 
veri tabanıyla, çeşitli analizler yapmayı öğrenmeye çalıştım. Bu 
süreçte beni hep yönlendiren, inanılmaz kibar ve cömert Prof. 
Kira ile de konu üzerine sahip olduğu engin bilgisinden yaralan-
mak amacıyla kısa bir röportaj yaptık. Hem kendi kariyeri hem de 
MS ile ilgili geçmişten günümüze kadar birçok konuyu kapsayan 
oldukça öğretici bir röportaj oldu. Kendisi Kyushu Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezunu ve hala burada görev yapmakta, aynı za-
manda Japon Nöroimmünoloji Derneğinin başkanlığını da yü-
rütmekte. Üç çocuk babası, 63 yaşında her akşam koşu yapıyor, 
kedileri, tarih kitaplarını çok seviyor ayrıca ailesi ile birlikte ani-
me programı One Piece izlemekten keyif alıyor. Her sabah, üni-
versiteye bisikletle geliyor ve yoğun mesaisi böylece başlamış olu-
yor. Kendisi, her yönüyle hayatımda tanıdığım en muazzam 
insanlardan birisi oldu, akademik kazançlarımın yanında esasın-
da böyle bir insanla tanışabildiğim için çok şanslı hissediyorum 
kendimi.

1 - Neden hekim olmaya karar verdiniz?

 Aslında lisedeyken edebiyatla ilgili bir bölümü istiyor-
dum, aldığım dersler de edebiyatla ilgiliydi. Ama aynı zamanda 
beynin gizemli işleyişine de meraklıydım. Sonrasında fikrimi de-
ğiştirip fen ile ilgili dersler aldım ve Kyushu Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’ne girdim. Üniversiteye girdiğim andan itibaren beynin 
işleyişi ile ilgili bir araştırmacı veya klinisyen olmayı istiyordum. 
Ben ailedeki tek doktordum, babam lise öğretmeniydi; benim için 
çok tanıdık bir alan değildi tıp aslında. Yani en büyük sebebim 
beynin işleyişine olan ilgimdi.

2 - Neden nörolog olmaya karar verdiniz?

 Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatri ya 
da nöroloji seçmeyi düşünüyordum. Psikiyatriye ilgiliydim hala 
da ilgiliyim, özellikle otizm spektrum bozuklukları(ASD) ve şi-
zofreniye. Dolayısıyla karar vermek için psikiyatri departmanımı-
zı ziyaret ettim, bana nöroloji senin için daha uygun olur dediler. 
Sistematik düşünmeyi seviyorum. Nörolojik muayene sırasında 
lezyonun tutulumunu anlamayı ve etki alanını düşünmeyi seviyo-
rum; sanıyorum bu yüzden seçtim nörolojiyi.

3 - MS ile ilgili bir çok çalışmanız var, MS’e olan ilginizin özel 
bir nedeni var mı?

 Aslında çok özel bir sebebi yok. Bildiğin gibi MS nadir 
bir hastalık Japonya’da; özellikle de 30-40 yıl önce çok daha nadir-
di. Bu Prof. Yoshigoro Kuroiwa (Prof. Kuroiwa’nin resmini göste-
rerek); 1963’te Kyushu Üniversitesi’nin ve Japonya’nın ilk bağım-
sız nöroloji departmanını kurdu, aynı zamanda Japonya’da MS’i 
tanımlayan ilk doktor olma özelliğini de taşıyor. 50 yıldan daha 
uzun bir sure geçti… O zamanlar tıp doktorları MS’in sadece Av-
rupalılarda görüldüğünü düşünüyorlardı. Prof. Kuroiwa, MS’in 
Japonya’da da görüldüğünü kaydetti. Ülke genelinde çok sayıda 
anket ve çalışmalar yürüttü. Çalışmaları ona prestijli Charcot 
(MS’i ilk tanımlayan Dr. Jean Martin Charcot’dur.) ödülünü ka-
zandırdı. MS ile ilgili çok önemli çalışmalar yapan doktorlara ve-
rilen bir ödül. Bu ödülü kazanan ilk Asyalı doktordu aynı zaman-
da.

Prof. Kuroiwa

 O zamanlar nöroloji uzmanı olmak için bir yıl dâhiliye 
stajı yapmak zorunluydu. 25 yaşımda asistanlığımın ikinci, nöro-
loji asistanlığımın ise birinci yılında Prof. Kuroiwa Japon Dâhiliye 
Derneğinin yıllık toplantısında çok özel bir konferans veriyordu. 
MS’i anlattı. Elinde çok veri vardı. Ama, Japon MS hastalarının o 
zamanlar MS tedavisinde tek ilaç olan kortikosteroidlere (immün 
sistem baskılayıcı maddeler) cevabı ile ilgili yeterli veri yoktu. 
Asistanlığımda ikinci senemde olmama rağmen benden 1963 ile 
1980 yılları arasındaki tüm hasta bilgilerini değerlendirmemi iste-
di. O dönem çok çalıştım verileri incelerken (çok fazla veri vardı 
diyor ve kafasını sallıyor düşünceli bir şekilde), sanıyorum bu araş-
tırmamın başlangıcıydı. Birkaç yıl sonra, 27 yaşlarımdayken beni 
NIMH (National Institute of Mental Health, USA)’ye gönderdi. 
Orada beyin biyokimyası ile ilgili araştırmalar yaptım. İki yıl MBP 
(Myelin Basic Protein, MS patolojisi ile ilgili bir protein) aminoa-
sit sekanslaması çalıştım, birçok domuz beyni kullandık bu çalış-
malarda MBP çıkarmak için. O zamanlar çok zordu sekanslama, 
şimdilerde ise çok daha kolay. Ayrıca tavşan EAE (Experimental 
Autoimmune Encephalomyelytis; demiyelinizan hastalıkların 
hayvan modeli) çalışarak MBP’nin hangi parçasının tavşanlarda 
EAE’ye yol açtığını anlamak amacıyla çalıştım. Böylece MS araş-
tırma kariyerim başlamış oldu. Japonya’ya döndükten sonra da 
çalışmalara devam ettim. Tam olarak 30 yıl önce -1987’de üniver-
sitemize ilk MRI makinesi getirtilmişti, böylece nörolojik görün-
tüleme yöntemleri ve klinik nöroloji de çalışmaya başladım. Çok 
vakit harcadım MS üzerine ama hala bir gizem. Araştırılacak daha 
çok alan var.

4 - MS’in etyopatolojisi (kökeni) hala gizemini koruyor ama 
yakın olduğunuz bir düşünce ya da teori var mı?

 MS aslında bir çeşit otoimmün hastalık ama çok tuhaf 
yönleri de var. Örneğin, antiviral bir ajan olan IF-B (interfe-
ron-beta) MS’de etkin; ama diğer otoimmün hastalıklarda etkin 
değil. Çok ilginç olduğunu düşünüyorum. MS sadece basit bir 
otoimmün hastalık değil ama otoimmün yönleri ve aşamaları 
mevcut. MS hastalarının yaklaşık %90’ına RRMS (semptomların 
ataklar seklinde belli periyodlarla kendini göstermesi ile karakte-
rize MS çeşidi) tanısı konuyor ve biz bu klinik atakları mevcut 
ilaçlarla neredeyse %90’a kadar engelleyebiliyoruz. Lakin progre-
sif faza giren hastalarda aşamalı ve ivmeli sakatlık gelişimini dur-
duramıyoruz. Tedavimiz yeterli değil, yalnızca hastaların bir kıs-
mında progresif faz gelişimini geciktirebiliyoruz.

 Bir tarafta MS otoimmün; diğer bir tarafta ise nörodeje-
neratif bir hastalık. Bu aşamaların bir kişide toplanması ise ger-
çekten çok ilginç .Nasıl ve neden?... (Düşüncelere dalıyor.)

 Ataklar, kazanılmış immün sistem aracılığıyla kontrol 
ediliyor; yani B ve T hücreleri gibi hücrelerle. Bu ataklar dediğim 
gibi neredeyse tamamen engellenebiliyor ama dejenerasyon de-
vam ediyor. Bu dejenerasyon aşamaları da mikroglial hücre infla-
masyonundan kaynaklanıyor. Mikroglial ve astroglial hücreler 
aksonal iletim ve nöronlar üzerinde yıpratıcı etkilere yol açabili-
yorlar. Ama neden bu hücreler MS’lilerin sinir dokusunu yıpratı-
yor emin değilim, gerçekten çok ilginç.

 MS yatkınlığı aslında çok küçük yaşta özellikle fetal dö-
nem ve puberte öncesinde kazanılıyor. Dolayısıyla ben, MS’in si-
nir sistemi gelişimi aşamasıyla alakalı bir sendrom olabileceğini 
düşünüyorum. Erken dönem MS gelişimi çok fazla çalışılan bir 
alan değil. Sağlıklı bireylere kıyasla bu dönemlerde bireydeki im-
mün sistem gelişiminde veya glial hücre aktivasyonlarında farklı-
lık gerçekleşiyor. Örneğin pskiyatride, ASD (Autism Spectrum 
Disorders) ve şizofreni hastalıklarının yaşamın ilk dönemlerinde 
sinaptik fonksiyon bozuklukları olarak geliştiği düşünülmekte. Bu 
sinaptik bozukluk aslında astroglial ve mikroglial hücrelerden 

kaynaklanmakta. İlginç bir şekilde MS’lilerde de ASD ve şizofreni 
görülme olasılığı sağlıklı bireylere oranla daha fazla.

 Özetlemek gerekirse MS; evet otoimmün yönü kuvvetli 
bir hastalık ama sinir sistemi gelişimi ile de ilgili olduğunu düşü-
nüyorum.

5 - MS sıklığı 21 yüzyıl süresince ve aynı zamanda tüm dünyada 
artış göstermekte, sizce neden?

 Bir olasılık hijyen hipotezi olabilir. Sanitasyonun çok 
yüksek olduğu ülkelerde çocuklar yeterince karşılaşamıyor enfek-
siyöz ajanlarla, bu da immün sistem gelişimini etkiliyor. İmmün 
hücreleri savaşmayı öğrenemiyor. Ayrıca yüksek şekerli, yağlı ve 
tuzlu diyet risk faktörü olabiliyor. Özellikle Japonya’da balık tüke-
timinin azalmasıyla MS oranlarının artması paralellik gösteriyor.

6 - Gelecekte MS insidansında artış bekliyor musunuz?

 Gelecekte MS insidansının en azından Japonya için ar-
tacağını düşünüyorum. Şu an örneğin, Danimarka ve İsveç’te has-
ta oranları plato evresine yaklaşmakta. Ama Japonya’da artacağını 
düşünüyorum. 2018’de her 15 yılda bir tekrarladığımız ülke gene-
lindeki MS anketinin beşincisini gerçekleştireceğiz. O zaman eği-
limi söylemek daha kolay olacaktır.

7 - Çevresel faktörler MS için çok önemli gibi gözüküyor, bu 
bize ne anlatıyor?

 Çevresel faktörler MS için gerçekten çok önemli. Eğer 
gerçekten anahtar bir rol oynayan faktörü bulabilirsek hem belki 
patolojinin işleyişini daha iyi anlayabiliriz hem de hastalığı kont-
rol edebilme şansımız olabilir.

 Sigara içmek, kadınlar için özellikle risk faktörü olabili-
yor. D vitamini eksikliği ise MS’in şiddetini arttırıyor. Hastaları-
ma balık tüketimini ve güneş ışığı maruziyetini arttırmalarını 
tavsiye ediyorum. Ortaya çıkardığımız çevresel faktörlerin etkileri 
,bize neden ve nasılı anlamamız için yardımcı olacaktır.

8 - Sizce dünya genelinde MS üzerine yapılan çalışmalar günü-
müzde yeterli mi?

 Evet, özellikle batıda çok önemli çalışmalar yapılıyor. 
Ancak Asya’da yeterli olduğunu düşünmüyorum. MS ırksal modi-
fikasyona sahip olduğu için farklı bölgelerde araştırma yapmak 
çok mühim.

9 - Bugün MS için kullanılan ilaçlar sizce semptom mu yoksa 
tedavi tabanlı mı?

 Şu an ilaçların çoğu immün sistem üzerine etkili. Böy-
lece atakların neredeyse %80-90’ını bastırabiliyoruz. Hatta bazen 
%80 oranlarına kadar yeni lezyon oluşumunu da engelleyebiliyo-
ruz. Yani bu hastalık modife edici ilaçlar tedavi tabanlı ama; prog-
resif faza geçişi durdurmada yeterli olmuyor maalesef, daha önce 
bahsettiğim gibi. Başka yollar denemeliyiz.

 İlaç şirketlerinin büyük bir kısmı artık progresif fazı he-
def alan ilaçları üretmeye odaklanıyor. Biz de glial hücre inhibis-
yonu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz labaratuvarımızda. Klinik ça-
lışmalara başlamak istiyoruz eğer bütçe bulursak. (Gülüyor.)

 Glial hücre hedefli tedavilere ihtiyaç var; sadece MS için 
değil, birçok nörolojik hastalık için de aynı zamanda. Hatta yeni 
nesil nörolojik terapilerin merkezinde olacak bir model olduğunu 
düşünüyorum.
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Drosophila melanogaster:
Meyve Sineğinin Sinir Bilim Dünyasına Işık Tutan Yolculuğu
Tansu Bilge KÖSE – Moleküler Biyolog

 Drosophila melanogaster, diğer adıyla meyve sineği;  
Drosophilidae alt türüne ait, dünyanın her yerinde bulabileceği-
miz çift kanatlı böcekler grubuna giren bir canlıdır. 25 oC etüvde 
bütün metamorfozlarını 10-15 gün gibi kısa bir zaman diliminde 
tamamlar. Yaşam döngüleri yumurta ile başlar ve sırasıyla larva, 
pupa ve ergin bireyler olarak devam eder. Çeşitli Drosophila türle-
rinde yumurta tipleri birbirinden farklı olmakla birlikte, genel 
yapıları birbirine benzer ve oval şeklindedir. Yumurta, koruyucu 
görev yapan koriyon zarı ile kaplanmıştır. Yumurtaları karnında 
depo eden dişiler şişkin görünür. Bu dişiler, erkek içermeyen besi 
yerine aktarıldığında, döllenmemiş yumurtaları taşıyan virjin di-
şiler elde edilir. Döllenme sırasında tek bir sperm mikropil tara-
fından yumurtaya girer ve yumurtalar dişinin uterusunda dölle-
nir.

 Embriyonik gelişimden yaklaşık 1 gün sonra, yumurta-
dan çıkan larvalar besi yeri yüzeyinde bulunur. Larval gelişim sı-
rasında bira mayası hücreleri temel besin maddeleridir. Larvalar 
kabın etrafında ve besiyeri içinde çıplak gözle görülebilir. Larvalar 
besiyerinden ayrılır ve diğer gelişimlerini tamamlamak için kabın 
etrafındaki uygun bir yere tırmanarak pupalaşır. Pupa evresi ha-
reketsizdir ve bu evrede beslenme görülmez. Pupal periyotta, bir 
erginin organları ve vücut formuna sahip bir bireyin gelişmesi 
için gerekli dönüşümler (metamorfoz) gerçekleşmektedir. Pupa 
evresinde gelişimin tamamlanması ile ergin sinekler pupa kılıfını 
delerek dışarı çıkar. Çıkan ergin bireyler, başlangıçta açık renkli ve 
uzun vücutludur. Fakat daha sonra renkleri koyulaşır. Kanatlar ve 
vücudun diğer kısımları başlangıçta yumuşaktır fakat havadaki 
oksijene maruz kaldıklarında, birkaç saat içinde sertleşir. Böylece 
normal ergin birey görünümüne ulaşırlar.

Peki nedendir Drosophila’nın temel laboratuvar bilimlerinde, 
özellikle kliniğe gidecek olan insan hastalıkları araştırmaların-
da bu denli yaygın kullanılması?

 Dışarıdan bakıldığında, Drosophila ve insan fizyolojisi 
karşılaştırılmasında bu oldukça mantıksız görülür. Fakat bu nok-
tada bizim için önemli olan fizyolojik benzerlikler değil, genetik 
benzerlikler ve hastalık patolojilerini moleküler olarak Drosophi-
la’da oluşturup oluşturamadığımızdır. Drosophila’da bir çok me-

meli geninin homoloğu bulunur ve bu da genomumuzda bulunan 
genlerin etkilerinin, benzer etkileri sağlayan homolog genlere sa-
hip olan Drosophila’nın, çalışmalarda tercih edilmesinin başlıca 
sebeplerindendir. Gen ekspresyonlarının düzenlenmesinin ben-
zerliği yanında; membran trafiği, hücre iskeleti, sinirsel bağlantı-
lar, sinaps gelişim süreçleri, hücre sinyal yolakları ve hücre ölümü 
gibi temel konulardaki benzerlikler Drosophila’nın tercih edilme-
sinin moleküler nedenlerindendir. Bunun yanında temel olarak 
çok kısa sürede döl vermesi, besinlerinin ucuz ve laboratuvar ko-
şullarında yetiştirilmesinin kolay olması gibi avantajlara da sahip-
tir. 

 Başlangıçta genetik çalışmalarda temel olarak kullanı-
lan meyve sineği, son yıllarda pek çok farklı alandaki çalışmanın 
temelinde yer almaktadır. Bunlardan biri de sinirbilim alanıdır. 
Özellikle nörodejenerasyon çalışmalarında sıklıkla tercih edil-
mektedir. Beyin yapısının muazzam organizasyonu, nöron sayısı-
nın kısmen azlığı ve sinir sisteminin  davranışsal olarak karşılık 
oluşturması, Drosophila’da  beyin gelişimi çalışmalarının nörobi-
yolojik avantajlarındadır. Nöromuskular junction (NMJ) yani si-
nir kas kavşağı sistemi, görme sistemi ile birlikte Drosophila’da  
sinyal yolaklarının çalışılması açısından oldukça uygundur.

Drosophila’da Alzheimer Hastalığı Modeli 

 Alzheimer hastalığı günümüzde populasyondaki 65 yaş 
ve üzeri bireyleri %11 oranında, 85 yaş ve üzeri bireyleri %50 ora-
nında etkileyen yaygın bir nörodejeneratif hastalıktır. Alzheimer 
hastalığının nöropatolojik özelliklerinden bir tanesi ekstrasellüler 
amiloid plaklardır. Bu plakların ana bileşenleri, Amiloid öncül 
proteinin (APP) beta ve gamma sekretaz enzimleriyle kesimi so-
nucu oluşan Aß peptitleridir. APP ya da Presenilin 1 veya 2 genle-
rindeki baskın mutasyonlar, erken başlangıçlı ailesel Alzheimer 
hastalığına sebep olmaktadır. 

 Drosophila’da APP geninin homoloğu Appl genidir. Ya-
pılan çalışmalar sonucunda, Appl genindeki delesyonların, hatalı 
locomotor davranışlara yol açtığı gösterilmiştir. Aynı zamanda bu 
genin Drosophila’da sinaptogenez mekanizmasında rol aldığı, ya-
pılan çalışmalar arasındadır. Farklı grupların, Drosophila, fare ve 

Alzheimer’lı beyinlerde hatalı APP ürünlerinin aksonal taşınımı 
da hasara uğrattığını gösterdiği çalışmaları literatürde yer almak-
tadır. APP mekanizmasında bir başka hedef ise presenilin genidir.  
Presenilin, gamma sekretaz kompleksinin bileşenlerinden biridir 
ve Drosophila’da homoloğu Psn genidir. Yapılan çalışmalarla, 
Psn’de meydana gelen mutasyonların mekanizmayla bağlantılı 
Notch sinyal yolağında Alzheimer’lı beyinlerde rastlandığı gibi 
değişikliklere sebep olduğu gösterilmiştir. Yani, beyin işlevinde 
görev yapan APP geni ve işlenmesindeki moleküler yolakları,  
Drosophila’da bir homoloğa sahiptir ve her ne kadar bazı nokta-
larda farklı moleküler yollar izleseler de sonuçlarının benzer oldu-
ğu görülmektedir.

 Alzheimer’ın ikinci bir nöropatolojik göstergesi, sitop-
lazmik nörofibriler yumakların oluşumudur. Bu yumaklar, mik-
rotübül bağlantılı protein Tau’nun anormal fosforilasyonu ile 
meydana gelir ve sadece Alzheimer’da değil başka nörodejeneratif 
hastalıkların (Parkinson gibi) moleküler sebeplerinde de karşımı-
za çıkar. Genel olarak, bu birçok nörodejeneratif hastalık patoloji-
sinde karşımıza çıkan tau protein agregat yığınlarına taupatiler 
denir. Drosophila genomunda tau protein homoloğu dtau’dur. 
Meyve sineğinde, Tau’nun neden olduğu nörotoksisitenin duyu 
nöronlarında aksonal dejenerasyona sebep olduğu yapılan çalış-
malarla gösterilmiştir. Drosophila’da taupati modelleri, insan ge-
nomunda bulunan Tau’nun wild-type ve mutant formlarının aşırı 
ifadesi ile oluşturulmaktadır. Sonuçlar ise; öğrenme ve hafıza ha-
sarları, anormal fosforilasyon bağlantılı tau nörotoksisitesi ve her 
mutantta değil fakat bazı mutantlarda tam anlamı ile oluşan yu-
mak oluşumları bakımından, insan hastalık koşulları ile korelas-
yon göstermiştir.  

Drosophila’da Parkinson Hastalığı Modeli 

 Parkinson Hastalığı, ilk kez 1817’de James Parkinson 
tarafından ‘titremeli felç’ olarak tanımlanan ve günümüzde Ame-
rika’da ortalama 1 milyon insanı etkileyen, yaygın bir nörodejene-
ratif hastalıktır. Genellikle sporadiktir ve 50-60 yaş grubu bireyle-
rini etkiler. Patolojik olarak, merkezi sinir sisteminin substantia 
nigra bölgesindeki dopaminerjik nöronların kaybı ile karakterize-
dir. Dopaminerjik nöronların ölümü, dopamin seviyesinde azal-

maya, dolayısıyla nöronlar arası iletimin bozulmasına neden olur. 
Motor bozukluk semptomlarından bazıları; istem dışı titreme, kas 
sertliği, hareketlerde yavaşlama, istemli hareketin azlığıdır. Non- 
motor bozukluklar arasında ise mental bozukluklar, yutma güçlü-
ğü, yoğun depresyon ve anksiyete bulunur. Dopaminerjik nöron 
kayıpları genellikle bu nöronların yapılarından saptanan ve Par-
kinson hastalığının en önemli mikroskobik göstergesi olan Lewy 
cisimcikleridir.

 Parkinson’un ailesel formunda bazı genlerin etkilerine 
rastlarız. Bu genler; alpha-synuclein (asyn), UCHL1, PINK1, 
LRRK2 ve taudur. Bu genlerden özellikle alpha-synuclein, Lewy 
cisimciklerinin oluşmasında büyük bir etkendir. Patolojik du-
rumda alpha-synucleinin uğradığı mutasyon sonucunda, alp-
ha-synuclein’ler ekstra fosfat grupları ile birikerek, otofajik yıkım-
dan kaçarlar ve hücre içerisinde birikmeye başlarlar. Bu birikim 
Lewy cisimciklerini oluşturur.

 Drosophila’da da ergin bireylerin beyninde nörotrans-
mitter dopaminin sentezi yapılır. İnsan beyni ile karşılaştırıldığın-
da, Drosophila dopamin sistemine ek olarak lokomotor kontrolü-
nü de kapsar. Drosophila’da dopaminerjik nöronların kaybı ile 
karakterize edilen parkinsonism benzeri fenotiplerin oluşturul-
duğu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu fenotiplerin oluştu-
rulması, PINK1, Parkin ve alpha-synuclein (ASYN) gibi insan 
Parkinson hastalığı genlerinin hatalı ekspresyonları ile gerçekleş-
tirilir. Bu genlerin Drosophila homologlarındaki  fonksiyon kay-
bettirici mutasyonları, parkinsonism benzeri dopaminerjik nöron 
kayıplarına ve lokomotor bozukluklara sebep olur. Fakat yapılan 
çalışmalar sonucunda, bu homolog genlerdeki fonksiyon kayıpla-
rının etkileriyle ortaya çıkan fenotiplerin, insan genlerindeki yan-
lış ekspresyonla sağlanan fenotipten daha zayıf olduğu gösteril-
miştir. 

 1933‘ten günümüze 6 kez Nobel Ödüllü çalışmaların 
baş kahramanı olan Drosophila, bilim dünyasında, özellikle sinir 
bilim alanında sahip olduğu genetik ve nörobiyolojik avantajlar 
sebebi ile çalışmaların odak noktası olmaya devam edeceğe benzi-
yor!
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DNA’nın Gizli Kapılarının Arkasında
Kuantum Mekaniği Bir İşler Çeviriyor
Elif BERBER - Eczacılık Bölümü, Medipol Üniversitesi

Erwin Schrödinger

 Erwin Schrödinger, yaşamın belli niteliklerinin kuan-
tum teorisiyle anlaşılabileceğini düşünüyordu. Hatta “Yaşam Ne-
dir?” kitabında bu konuyu ele aldı ve bu kitapla Francis Crick ve 
James D. Watson‘a ilham vererek DNA’nın çift sarmallı yapısını 
keşfetmelerine yardımcı olmuştur. Schrödinger 1950’de, “Canlı 
organizmalar, hücrelerdeki olağan işleyişleri güçlendirmek adına 
bir şekilde kuantum seviyeye ulaşıp onun garipliklerinden faydala-
nıyor olabilirler.” demişti. Home ve Chattopadhyaya 1996’da 
Schrödinger’in Kedisi Paradoksu’nu biyomoleküllere uygulama-
yı önerdi. Daha sonraki dönemde DNA’yı tanımlayan kuantum 
dalga fonksiyonunun çevre tarafından çökertilmesi ile mutasyon 
oluşturabileceği tartışıldı. Ama kuantum mekaniksel olaylarının 
çok düşük sıcaklıklarda gerçekleşiyor olması ve kuantum biyolo-
jisinin ezber bozacak şekilde kuantum fiziği, biyoloji, kimya ve 
moleküler biyolojiyi bir arada kullanıyor olması bilim insanları-
nın bu alanı “spekülatif olmakla kalmayıp tam anlamıyla deli saç-
ması” bulmasına ve gereken ilgiyi göstermemelerine neden oldu. 
Bu dönemi geride bırakıyoruz; DNA’yı oluşturan sarmalların 
birbirinin tersi yönünde hareket ettiğini, net hızın sıfıra eşit oldu-
ğunu, zincirin formunun bozulmadığını, bu formu koruma yolu-
nunsa kuantum dolanıklık olduğunu söyleyebiliyoruz. Artık sı-
nırları aşıyoruz!

Pozisyon Beğenmeyen Bir Hidrojen

 DNA’nın bükük merdiven yapısı, iki zincirin birbirine 
tutunması için hidrojen bağlarına ihtiyaç duyar. Aslında her bağ 
bir hidrojen atomundan yapılmıştır. Bu durum; gende mutasyon 
olup olmadığına, bu bir tane atomun durumuna bakarak karar 

verdiğimiz anlamına geliyor. Ve tek başına bir tane atom kuan-
tum yasalarına –normal yasalarla açıklayamadığımız kanun ve 
kurallara- yenik düşebilir. Çoğunlukla bu tek atom, iki DNA sar-
mallarından birine daha yakın konumdadır. Kuantum dünyası eş 
zamanlılık dünyası olduğu için bu bir tane atom aynı anda 2 zin-
cirin de tarafında bulunduğunda, ortada mutasyon var mı yok 
mu karar veremiyorduk. Jim Al-Khalili ve Jonh McFadden bu 
durumu “kuantum süperpozisyonu” nu kullanarak açıkladı: Bohr 
ve Heisenberg’in kuantum mekaniğinin nasıl yorumlanacağına 
dair öne sürdükleri “Kopenhang Yorumu” nun 8 maddesinden 
biridir. Kopenhang Yorumu diye basılı bir eser yok, ama Heisen-
berg ve Bohr’un öne sürdüklerini bu çatı altında toplayabiliriz. 
Bir sistem, üzerinde ölçüm yapılana dek, olası bütün durumları 
(ihtimalleri) içinde barındıran ya da başka bir deyişle bütün du-
rumların üst üste bindiği bir “karışım” halindedir. Buna süperpo-
zisyon denir. Temsilen, havada dönen bir madeni para “süperpo-
ze” haldedir, yani olası iki durumu da (yazı ve tura) içerir. Ama 
bu süperpoze durum para avucumuza düşene kadar.

 1988’de Harvard Tıp Fakültesi’nden Cairns ve arkadaş-
ları, laktozu fermente edemeyen bir bakteri suşunu laktoz içeren 
bir besiyerine koyarak belli bir süre beklemiştir. Bir kaç hafta için-
de bakterilerde laktoz-fermente mutasyonu oluşmuş ve herhangi 
bir seçici avantaj sağlamayan mutasyon görülmemiştir. Bu deney 
Khalili ve McFadden tarafından süperpozisyonun mutasyonun 
hızına etkisini gözlemek için tekrarlandı. Bakteri DNA’sındaki 
hidrojen atomları laktoz molekülleri ile çevriliydi. Khalili ile Mc-
Fadden bakteri DNA’sında bağ görevlisi tek hidrojen atomunun 
laktoz molekülleriyle etkileşimini matematiksel olarak analiz etti. 
Deneyde şeker moleküllerinin varlığı atomda “gözlendiği” etkisi-

ni yaratıyor ve hidrojeni “bir durumda sabit kalmaya” zorluyor-
du. Bu durum “bir kuantum parçacığın durumunu ölçerken onu 
belli bir konuma sokmamıza” çok benziyor! Deneyin bir diğer 
sonucu ise bakterinin şeker yoksunluğu arttıkça mutasyon hızı-
nın artması.

Fonksiyonun Yönü

 Bu yön; DNA, protein, kofaktörler gibi organik mole-
küllerin organize karmaşıklığı ile ilgilidir. Keyfi karmaşıklıktan 
farklı olarak; organize karmaşıklık, belli bir moleküler yapının 
belirli bilgiler vasıtasıyla oluşturulduğu ve belirli bir fonksiyonla 
ilişkili olduğu anlamına gelir. DNA olağanüstü fonksiyonlu bir 
polimerdir ve nükleotidlerin DNA’ya polimerizasyonu keyfi de-
ğildir; özgü bilgiler gerektirir. İşte bu bilgileri atalarımızdan aldık, 
evrim yoluyla bugünlere taşıdık. Kodlarla protein sentezliyoruz, 
bir organizmayı inşa edecek bilgileri bu proteinlerle taşıyoruz. 
Genetik bilgiler, özgül nükleik asit baz çifti sıraları halinde yazılır 
ve otokatalitik replikasyonlar yoluyla yeni nükleotid polimerleri-
ne aktarılır.

 Dışarıdan zarar verecek bir etki olmadığı sürece 
DNA’daki genetik kodlar tamamıyla kararlı durumda değildir. İyi 
tanıdığımız UV ışın etkisi, oksidatif zarar ve GpC hipermutasyo-
nu gibi mutasyon modelleriyle açıklayamadığımız durumlarda, 
rastgele nokta mutasyonu eğilimi baz çiftlerinin A:T /G:C geçişle-
rine göre saptanabilir. Yani, dışarıdan etki olmadan DNA’da olu-
şan mutasyonlardan bahsediyoruz. Bu bize DNA’nın mutasyona 
eğilimi olduğunu gösterir. DNA’nın doğasında mutasyon yapmak 
mı var? Varsa, nasıl?

 Döteryumlanmış bakteri sporlarına ait deneyler; döter-
yum oksit ile kültür ortamında yetişen hücrelerdeki rastgele nok-
ta mutasyonu oranının, su bazlı kültür ortamında yetişen hücre-
lerdekinden daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu mutasyona 
eğilimin parçacık kütlesine de bağlı olduğunu göstermiştir. Mu-
tasyon ve parçacık kütlesi?

 Bu iki soruyu sorduktan sonra “kuantum kimyasının 
duayeni” Löwdin’in fikirlerinden bahsedelim: Löwdin DNA Mu-
tasyon Modeli,  tamamlayıcı baz çiftleri arasındaki hidrojen bağ-
larına katılan protonların kuantum yapısına dikkat çekmektedir. 
Löwdin’in modeli, kararlı Watson-Crick baz eşlenmesinin ve do-
layısıyla istikrarlı genetik bilginin, protonların baz çiftlerindeki 
konumlarını değiştirmediğinin ön şartını gerektirdiğine dayan-
maktadır. Protonların bir baz çifti içindeki konumu, ilgili nükleik 
baz moleküllerinin kuramsal biçimiyle tanımlanır. Bununla bir-
likte Löwdin, proton transfer bariyerleri vasıtasıyla oluşan kuan-
tum tünellemelerini ve DNA replikasyonundan sonraki “Kuantum 
mekaniksel durağan olmama” durumunda nükleik bazdaki proto-
nun pozisyonunun küçük olasılıklarla değişebildiğini ifade etti. Bu 
önemli bir nokta çünkü Löwdin, çift sarmalda anlık DNA mutas-
yon teorisini geliştiren ilk kişidir. 

 Çok küçük ölçeklerde kuantum fiziği, elektron gibi par-
çacıkların dalga benzeri özelliklere sahip olduğunu söyler. Yani 
parçacıkların konumları iyi tanımlı olmaz, nerede oldukları tam 
bir kesinlikle belirtilemez. Bu parçacıkların, kendileri için geçile-
mez olan bariyerlerin öte yanında belirdikleri bile olur, ki bu ola-
ya “kuantum tünelleme” denir. Mesela elimizdeki bir taşı duvara 
fırlatsak taş duvara çarpıp geri düşecektir. Bunun sebebi, taşın 
duvar gibi bir yüzeyi aşacak kadar enerji bulundurmamasıdır. 
Enerjisi yeterli olsa geri dönmek yerine duvardan geçebilirdi. İşte 
kuantum; mekaniksel dünyada parçacıklar duvardan geçemiyor-
sa enerji ödünç alır, duvarda “tünel” oluşturur, tüneli geçer, gide-
ceği yere gider. Kuantum mekaniği, taşı oluşturan parçacıkların 
dalga fonksiyonlarını tek tek incelediğimizde hepsinin duvarı 
aşabilen parçaları olduğunu söyler! Kuantum tünelleme sonucu 
nükleik bazın kuramsal formu, baştaki baz çifti eşine bağlanma-
yan tautomerik formuna dönüşüyor. Bu tautomerik form başka 
bir baz çiftine bağlanabilme özelliğine de sahip. Bu süreç ve mey-
dana getirdiği sonuç, DNA’da nokta mutasyonuna sebep oluyor. 
Löwdin Modeli ile nokta mutasyonunu, DNA’daki protonların 
kuantum tünelleme gerçekleştirmesinin bir sonucu olarak açıkla-
yabiliriz. Bu, kuantum tünellemenin DNA’nın asıl fonksiyonu 
olan genetik bilginin güvenilir olarak saklanmasında söz sahibi 
olduğunu gösteriyor. Tünellemeyi sadece DNA’da hasara yol 
açan bir olay gibi görmenizi istemem. Tünelleme, DNA onarı-
mında da rol alabilir. DNA tamirini sağlayan anahtar faktör ise 
elektron tünellemesi. Bunun nasıl gerçekleştiğine kısaca bakalım: 
Ultraviyole ışın DNA’ya zarar vererek DNA ipliği üzerinde çıkın-
tı oluşturabilir. Bu çıkıntılar, ultraviyole ışınlara tepki olarak 
DNA ipliğindeki bitişik pirimidinlerin dimerleşmesinden kay-
naklanır. “Flavprotein Photolyase”, kovalent bağı pirimidinlerin 
elektron transferi yoluyla bölünmesini sağlayarak DNA ipliğini 
eski monomerik haline döndürür. Bu tamiratı yapmak için Pho-
tolyase’in ihitiyaç duyduğu şey görünür bölge ışığıdır. Evet! Işığın 
verdiği zararı ışık kullanarak tamir eder. Photolyase’in kofaktör-
lerinden biri, UV ışınımından daha uzun dalga boyuna (mavi) 
sahip bir ışığı emen bir anten kompleksidir. Emilen ışık, anten 
kompleksinin uyarılmasına yol açtığı için önemlidir. Uyarma 
daha sonra fotolizin diğer kofaktörüne, redoks kofaktörü FA-
DH’ye aktarılır. FADH’ı okuyunca “Aaa!” dediğinizi duyar gibi-
yim. Aynı şekilde Photolyse’i okuyunca da tanıdık gelmiştir uma-
rım, çünkü Aziz Sancar da Nobel’i Photolyase ve DNA tamiri ile 
almıştı!

 Kuantum dolanıklığın, tünellemenin, süperpozisyonun 
doğada karşımıza çıktığı tek yerler tabiî ki yazdığım bu çok az 
şeyden ibaret değildir. Enzimlerimizin, atomlarımızın, benim bu-
rada anlatmadığım kuşların, koku reseptörlerimizin “bize hiç ha-
ber vermeden” bu kadar akıllıca işler yapıyor olmasına hayran 
olmamak ve oyunu nasıl oynadıklarını merak etmemek de müm-
kün değil. Schrödinger’in aydınlattığı yolda bulduğumuz diğer 
işleyiş mekanizmaları belki de başka bir yazının konusu olacaktır. 
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 Hafızada yer alan ve Alzheimer hastalığı gibi nörolojik 
rahatsızlıklara karışan bir genin davranışını incelemek için yapı-
lan araştırmalar beklenmedik bir şekilde nöronların genetik bilgi-
yi birbirlerine göndermek için kullanabilecekleri tamamen yeni 
bir mekanizmanın keşfedilmesine yol açtı. 

 Arc adı verilen öğrenme için çok önemli bir genin, vi-
rüslerin sıkça kullandığı bir stratejiyi kullanarak genetik materya-
lini bir nörondan diğerine gönderebildiği keşfedildi. Aynı zaman-
da iki farklı grubun Cell’de yayınladığı çalışmalarda, sinir sistemi 
hücrelerinin etkileşime girdiği gizli kalmış yeni bir mekanizma 
gün yüzüne çıktı. 

 Arc geninin beyinde yeni bilgilerin depolanmasında 
vazgeçilmez bir rolü olduğu bilinmesine rağmen tam olarak nasıl 
çalıştığı çok az biliniyor. Buna ek olarak daha önceki çalışmalar, 
Arc proteini ile HIV gibi bazı virüslerde bulunan proteinler ara-
sındaki benzerliklerin var olduğunu göstermiş; ancak bu ortaklık-
ların Arc proteininin davranışını nasıl etkilediği bilim insanları 
arasında merak konusuydu.

 Araştırmacılar ilkin Arc genini bakteri hücrelerinde 
transfer edip ekspresyonunu incelemeye başladılar. Sürpriz ola-
rak bakteriler Arc proteinini ürettiğinde, bir virüsün genetik bil-
gisini içeren kabuk (kapsid) yapısında olan ve viral kapsidlere 
benzeyen makro-protein yapılar geliştiği görüldü. Arc “kapsidle-
ri”; viral kapsidlerin fiziksel yapıları, davranışları ve diğer birçok 
özellikleri yansıtıyordu.

 Bu çalışmalar devam ederken diğer bilim insanları, 
hücre dışı kesecikler adı verilen ve hücreler tarafından salınan kü-
çük keseciklerin içeriğini incelediler. Meyve sinekleri üzerindeki 
deneylerde, sineklerin kaslarını kontrol eden motor nöronların 
salgıladığı keseciklerde Arc geninin mesajcı RNA’sını (mRNA) 
içeren veziküllerin yüksek konsantrasyonlarda salındığı tespit 
edildi. Böylelikle Arc kapsidlerinin Arc mRNA’sını içerdiği ve bu 
kapsid vesiküllerin nöronlardan salındığı kanıtlanmış oldu. Aynı 

zamanda aktif nöronların, Arc veziküllerinin yüksek oranda sa-
lındığı gösterilerek nöronlar arası iletişimde kilit rol aldığı da or-
taya çıkarılmış oldu. 

 Araştırmacılar, Arc kapsidlerinin yakınlarda bulunan 
hücrelere Arc mRNA’sı göndererek virüs gibi davrandıklarını ile-
ri sürerek yeni bir deney planladılar. Bunun için Arc kapsidleri ile 
dolu petri kaplarında Arc geni bulunmayan fare nöronları geliş-
tirdiler. Arc içermeyen nöronların Arc kapsidlerini hücre içine 
alarak kapsid içindeki Arc mRNA’sını kullanarak Arc proteini 
üretebildikleri keşfedildi. Sonunda, doğal olarak Arc proteinini 
üreten nöronlara benzer şekilde, Arc geni içermeyen bu hücreler-
de de elektriksel aktivitelerin arttığı gösterildi.

 Model canlı olan meyve sineklerinde de Arc geninden 
yoksun sineklerin motor nöronları arasında daha az bağlantı 
oluşturduğunu yukarıdaki deneyi destekler şekilde bulundu. Da-
hası; normal sinekler, motor nöronları daha faal olduğunda bu 
bağlantılardan daha fazlasını oluşturabilirken, Arc geni olmayan 
sinekler bunu başaramadılar.

 Beyin hücrelerinde keşfedilen bu eşsiz mekanizma, ge-
netik mühendisliği ve gen terapisi için Arc kapsidlerinin kullanı-
labileceğini ön görmemize yol açtı. CRISPR genom modifikas-
yonları ve diğer genetik tedavilerin muazzam bir hızla gelişmesine 
rağmen vücut içerisinde bu teknolojilerin doku ve hücrelere he-
deflenmesi ve spesifik olarak taşınması hala üzerinde çok çalışıl-
ması gereken bir alan. İnsan bağışıklık sistemi bazen genetik teda-
vilerde sıkça kullanılan lentiviral veya Adeno-ilişkili virüslere 
saldırır ve tehlikeli yan etkilere neden olur. Arc proteini insan 
vücuduna özgü olduğu için, klinisyenler bir bağışıklık tepkisi te-
tiklemeksizin gen terapisi için kullanabilir. Virüs benzeri hafıza 
Arc geni ve protein kapsid yapısının modifiye edilerek hücrelere 
yeni genetik talimatlar vermek için kullanılması önümüzdeki yıl-
ların genetik mühendisliği için altın çağı olacağını bizlere kuşku-
suz gösteriyor.

Viral kapsid. Hafıza geni bir virüs gibi davranıyor: NIH tarafından finan-
se edilen iki bağımsız araştırmacı ekibi, Arc geninin genetik materyalini 
bir virüs benzeri kabukta paketleyerek yakındaki hücrelere sunabileceği-

ni keşfetti. Görsel: NIH

Virüs Benzeri Hafıza Arc Proteinleriyle 
Nörolojik Hastalıklara Genetik Tedavi Ümidi
Dr. Cihan TAŞTAN, AR-GE Danışmanı, Acıbadem Labcell 

İmmünohistokimya
Egemen TEPELİ – Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, Acıbadem Üniversitesi

 Coons ve arkadaşlarının 1940’larda enfekte dokuda flo-
resseine bağlı antikorlarla bakteriyel antijenleri tanımlamaları ile 
tanısal immünokimya gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalarda 
fluoresan bir boyanın antikora bağlaması sonucunda fluoresan 
mikroskobunda yeşil fluoresans görüntüler izlenmiştir. Ardından 
immunfloresan yöntem ile ilk kez antijenler gösterilmiştir. Yakla-
şık olarak son 30 yıldır kullanılmaya başlanan immünohistokim-
yanın gelişmesi 1980’lerin sonları ve 1990’ların başına rastlamak-
tadır. İlk kullanılmaya başlandığında dar bir panel ile başlanmış 
olmakla birlikte, bugün için rutin uygulamalarda binlerce antikor 
bulunmaktadır. 

 İmmünohistokimya, hücre ve doku içinde bulunan bazı 
enzimlerin lokalizasyonlarının incelenmesi için uygulanan avan-
tajlı bir yöntemdir. Belli bir dokuda bulunan antijenlerin gösteril-
mesi için işaretlenmiş antikorlar kullanılır. Belirli antijenler içe-
ren doku kesiti, bu antijenlere karşı işaretlenmiş antikorlar içeren 
bir solüsyonda inkübe edildiği zaman, antikorlar spesifik olarak 
antijenlere bağlanır. Böylece antijen-antikor komplekslerinin yer-
leşimleri ya ışık ya da elektron mikroskopla gözlenebilir. Hastalık-
larda tedavi yöntemlerinin şekillendirilmesi ve yeni tedavi yön-
temlerine başvurulabilmesi için hücre çeşitliliği ile birlikte 
lokalizasyonlarını belirlemek gerekmektedir. Bu noktada immü-
nohistokimyasal çalışmalar devreye girmektedir.

 İmmunohistokimyasal çalışmalarda kullanılan antikor-
lar monoklonal ve poliklonal olmak üzere iki çeşittir.

Monoklonal Antikor: B hücrelerinden tek tip immunoglobulin 
olarak elde edilir. Hibridoma yöntemi uygulanarak fare myeloma 
hücreleri ile birleştirilerek hibrid hücre elde edilir. Monoklonal 
antikorların en büyük avantajı, homojen antikor topluluğu olup 
antijene özgün olmasıdır. Fareye saf antijen enjekte edildikten 
sonra fare bağışıklık sistemi enjekte edilen antijene özgü antikor 
üretir. Hibridoma hücresi aynı özellikte antikor üretir ve böylelik-
le monoklonal antikorlar oluşur.

Poliklonal Antikor: Bir antijenin yapısında, farklı yapıda epitop-
lar bulunmaktadır. Bundan dolayı antikorların birden çok epitop-
lara bağlanması gerekir. B lenfosit hücreleri, her bir epitop çeşidi 
için  farklı bir antikor üretir. Heterojen antikor topluluğu olarak 
bilinmektedir. Hayvanın bir antijen ile bağışıklandırılmasıyla üre-
tilir; tavşan saf haldeki antijen ile immunize edilir.  Tavşanın bağı-
şıklık sistemi yabancı olarak aldığı antijene karşı spesifik antikor-
lar üretir. Bunun sonucunda tavşanın kanı santrifüj edilip şekilli 
elemanlar uzaklaştırılarak kalan kısımdan anti serum elde edilir.

İmmunohistokimya Uygulama Basamakları:
• Antijen retrieval; formalin fiksasyonu sırasında oluşan 
protein çapraz bağları kırar.
• Peroksit Blokajı; immunoperoksidaz işaretleme kulla-
nılırsa endojen peroksidaz aktivesi inhibe edilir.
• Primer Antikot; dokuda hedef antijene bağlanan ilk im-
munglobülin molekülü. 
• Sekonder Antikor; duyarlılığın artırılmasını sağlar.
• Kromojen Substrat; antijen-antikor bağlanmasını görü-
nür hale getirir.
• Counterstain; dokuda zemin boyama yapılarak asıl gö-
rülmek istenilen alanlar belirginleştirilir.

 İmmunohistokimyasal çalışmalarda laboratuvar koşul-
larına bağlı olarak manuel ya da otomatik cihazlar kullanılabilir. 
Manuel çalışmalarda zaman kaybı çok fazla olduğu ve iş yükü ağır 
olduğundan imkanı olan laboratuvarlarda otomatik cihazlar ter-
cih edilmektedir. Otomatik cihazların en büyük avantajı ise za-
man kaybını minimum seviyeye indirmektir. Bunun yanı sıra 
manuel çalışmalarda kullanılacak antikor miktarları da otomatik 
cihazların yardımı ile minimum miktarda kullanılmaktadır.
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Bilime Kısa bir Felsefî Giriş*
Prof. Dr. Mehmet Ali ALPAR - Bilim Akademisi Başkanı, Sabancı Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Bilim; dünyayı, evreni tanımanın belli, düzenlenmiş bir 
yoludur. Bu dünyaya, bütün doğa, bunun içinde evrenin insanla-
rın yaşadığı minnacık köşesi, bu insanların zihinleri, kültürleri ve 
toplumları da dahildir.  Bilim bir bilgi edinme yöntemidir ama 
bilim insanlarının kendileri de bilimsel yöntemin kurallarını 
çoğu zaman bilinçli ve açık olarak kullanmazlar. Yine de yöntem, 
bilimin temelidir. Bilim insanları, yöntemi sağduyu olarak kabul 
ederler.

 Sahiden de bilimsel yöntem, gündelik hayattaki sağdu-
yunun özelleşmiş bir uzantısıdır.  Bilimin gelişmesinin uygarlık 
üzerinde başlı başına, muazzam bir etkisi oldu. Bu etki sadece bi-
limin uygulamadaki sonuçları yani teknoloji olarak değil, felsefî 
alanda da, dünyaya dair bir sağduyu yaklaşımının somutlaşması 
olarak görüldü.
 
 Peki bilim insanlarının temel felsefî inançları neler? İlk 
olarak, bir dış dünya/maddî dünya var. “Dünya” derken sadece 
bizim Dünya gezegenimizi değil, evreni ve içindeki her şeyi kaste-
diyorum. “Dış/maddî” demek, dünyaya dair bilgilerimiz kendi 
zihnimizin dışında bir şeye dayanıyor demek; farklı insanların, 
farklı zihinlerin aynı ortak bilgiye ulaşabilmesi de bundan kay-
naklanıyor.

 Dünyayı bilmek, gözlem ve deney artı mantıksal çıka-
rımlar (matematik) ile mümkün.  Bilimin deneye dayalı temelle-
ri,;modern bilimin öncüleri, özellikle de Galileo Galilei tarafından 
çok açık bir biçimde ortaya kondu ve kullanıldı. Doğa kanunları-
nın matematik kullanılarak ifade edilmesinin ilk büyük örneği 
Newton’un yaptığı çalışmalardır. Newton bu kanunları ifade et-
mek ve kullanabilmek için matematikte yepyeni bir alan açarak 
kalkülüsü kurdu.

 Nesnellik, çoğu zaman bilimle birlikte düşünülen bir 
kelime. Kişi olarak bilim insanları da diğer insanlardan farklı de-

ğiller tabii ki, onların da duyguları ve istekleri var.  Bilim insanla-
rının bilim yapma nedenleri de hayatlarının diğer yönleri gibi 
birbirinden çok farklı. Nesnellik terimi, bilimin mümkün olması 
için, hatta sağduyunun ve pratik bilginin mümkün olması için te-
mel bir şeyi anlatır: farklı gözlemciler, aynı deneyi aynı koşullar 
altında yaptıklarında aynı sonuçlara varırlar.

Bilimsel yöntemin şöyle bir akışı var: 

Öngörü (hipotez)  → Deney → Deney sonucu öngörüyü doğrulu-
yor mu?
→ Evet → Bir daha kontrol edelim
→ Hayır →  Hipotez yanlış (?)
VEYA
→ Teori sınırlı, yeni durumlar için doğru değil: dolayısıyla bütün 
bir teori olarak yanlış. Daha iyi, daha genel bir teori bulunmalı.

 Filozof David Hume’un işaret ettiği üzere,  aynı deneyi 
N defa yaparak aynı sonuca ulaşmak, deneyi (N+1)’inci defa ya-
pınca yine aynı sonucun bulunacağını ispat etmez. Aynı deneyin 
(N+1)’inci defa yapıldığında yine aynı sonucu vereceği, bilim in-
sanının temel felsefi inancıdır. Bu inanç, bilimin şimdiye kadarki 
başarılı deneyimiyle desteklenmiştir. Bilimin uygulamaları ve ta-
bii ki bizim gündelik deneyimlerimiz bu inancı destekliyor.  Dün-
yayı deniyoruz ve deneyimlerimize dayanarak mantıksal çıkarım-
larda bulunuyoruz.  Neyin “hakikat” (gerçek) olduğunu/hakikaten 
işlediğini deney ve mantıksal çıkarım yoluyla öğreniyoruz.  Bilim, 
sistemli sağduyudur. 

 Dolayısıyla, bilimsel sonuçlar hiçbir zaman mutlak an-
lamda doğrulanamazlar. Deneyin bir sonraki tekrarında, tıpatıp 
aynı şartlar altında başka bir sonuç çıkabilir.  Deneyi yapmadan 
bilemeyiz bunu.  Fakat şimdiye kadar bilimin ve genel olarak in-
san deneyimlerinin bütün tarihinde, aynı şartlar altında defalarca 
denenip gözlenen sonuçlar, gözlemin ve deneyin yeniden yapıldı-

ğı her seferde yine aynı çıkmıştır.  Bilimde doğrulama; bu güçlü, 
ama ilke olarak yine de sınırlı olan yoldan yapılır.  Sınırlılıklarına 
rağmen bilimde, bilgi veya inanç edinmenin başka kaynaklarında 
mümkün olmayan bir şekilde doğrulama vardır, yanlışlama da 
vardır.

 20. yüzyıl filozoflarından Karl Popper, doğrulamanın 
tersinin yani yanlışlamanın bilimsel bilgiyi diğer bilgilerden ayı-
ran daha da güçlü ve sağlam bir özellik olma potansiyelini vurgu-
ladı. Bilimsel bilgi yanlışlanabilir. Dikkatli bir deneyle yapılan 
tek bir yanlışlama, bir bilimsel önermenin yanlış olduğunu gös-
termeye yeter.

 Tamamen aynı şartlar altında aynı iddianın bazen doğ-
ru bazen yanlış çıktığı hiç olmadı. Fakat çeşitli koşullarda çok defa 
test edilmiş ve doğrulanmış bir bilimsel teorinin öngörülerinin, 
daha önce test edilmemiş yeni ve farklı bir koşulda doğru çıkma-
dığı oldu. Böyle bir şey olduğu zaman eski teori, her şeyi açıklayan 
genel bir teori olarak yanlışlanmış olur. Bu teori artık pek çok ko-
şulda geçerli olsa da her koşulda geçerli olmayan sınırlı bir teori-
dir.

 Bu durum, eski deneyler konusunda eski teoriyle de 
büyük ölçüde uyumlu olan ama yeni deneyleri de açıklayabilen 
yeni ve daha genel bir teori bulmak gerektiğini gösterir.  Newton 
mekaniği, çok başarılı olduğu halde bütün durumları kapsama-
yan teorilere iyi bir örnek.

 Modern bilimin bir başka çok başarılı teorisi de 
Darwin’in evrim teorisi.  Bu teorinin de hiçbir öngörüsü yanlış-
lanmadı henüz. Teori, genetiğin anlaşılmasıyla ve moleküler bi-

yolojinin vardığı sonuçlarla uyumlu şekilde, bugün teknolojik 
ürünler olarak kullandığımız pratik sonuçlar verdi.  Evrim teori-
sinin halâ tam olarak anlaşılamamış pek çok sorusu var.  Kuan-
tum mekaniği ile genel göreliliğin kesişim alanı, çok başarılı iki 
teorinin de halâ tamamlanmamış olduğu, çok zor sorunların bu-
lunduğu bir diğer sınır.

 Ama bilimin doğası böyle işte: bilim hiçbir zaman ta-
mamlanamaz, araştırma hiç bitmez.  İyi bir bilimsel teori, şimdiye 
kadar denendiği alanların hiçbirinde yanlışlanmamış bir teoridir 
sadece. Bilimsel bir teori asla gerçekten son haline gelmez, asla 
tamamlanamaz. Fakat denenmiş ve henüz yanlışlanmamıştır. Ge-
lecekte belki yanlışlanabilir, belki de yanlışlanamaz.  Teori tekrar 
tekrar denenmeye açıktır ve potansiyel olarak da yanlışlanabilir.  
Bu muhtemelen, herkes tarafından sınanabilir, öğrenilebilir ve 
kullanılabilir olmak anlamında “gerçek” olmanın en gerçek hali-
dir.

 Deney ve gözlemle keşfettiklerimizin doğa kanunları ile 
açıklanabilmesi şaşırtıcı, ama gerçektir. Doğa kanunları matema-
tikle ifade edilebilir ve temel kurallar hem basit hem de güzeldir. 
Şaşırtıcı da olsa doğrudur bu!

 Bilim yalnızca gözlemlenebilen dünya üzerine konuşur. 
Din ve felsefe, dünya hakkında somut bir iddia ortaya koyacak 
şekilde yorumlanmadığı sürece, bilim hiçbir dini ya da felsefeyi 
kanıtlamaz ve çürütmez. Somut iddiaların olduğu durumlarda ise 
bilim, böyle dar anlamlı dini inançların gözlemlediğimiz dünyada 
bir temeli olmadığını göstermiştir.

*Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar’ın izniyle yayımladığımız, “Doğayı Öğrenmek: Fizik” başlıklı kitabından alıntılanan (Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2014) Bilime Kısa bir Felsefî 
Giriş ve pek çok farklı yazıya https://sarkac.org ile https://bilimakademisi.org adreslerinden ulaşabilir, Twitter’da @BilimAkademisi ve Facebook’ta Bilim Akademisi hesap-
larını takip edebilirsiniz.
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 Acıbadem Üniversitesi Molekü-
ler Biyoloji ve Genetik Kulübü’nün ev sa-
hipliğiyle gerçekleşen ACUGEN 1. Ulus-
lararası Yaşam Bilimleri Kongresi 
Acıbadem Üniversitesi’nde yapıldı. 10 
Şubat 2018 tarihinde okulun konferans 
salonunda gerçekleşen kongreye 750 bilim 
sever katıldı.

 Birbirinden değerli konuşmacı-
ların yer aldığı kongre, moleküler biyoloji 
ve genetik öğrencileri dışında diğer bölüm 
öğrencileri tarafından da büyük ilgi gör-
dü. Katılımcılar arasında hemşirelik, ecza-
cılık, psikoloji ve tıp bölümlerinden öğ-
renciler de vardı.

 Kongrenin yapıldığı konferans 
salonu fuayesinde birçok stant yer aldı ve 
bunlardan biri de dergimizin standıydı. 
Katılımcılar, Türkiye’nin tek popüler ge-
netik bilim dergisi “Bezelye”ye büyük ilgi 
gösterdi!

 Kongre, Acıbadem Üniversite-
si’nin rektör yardımcısı Prof. Dr. İrfan 
Güney, Fen Edebiyat Fakültesi dekanı 
Prof. Dr. M. Cengiz Yakıcıer ve ACUGEN 
kulüp başkanı E. Oğuzhan Akyıldız’ın açı-
lış konuşmalarıyla başladı. 

 Açılış konuşmalarından sonra 
sözü “Tümör Evolüsyonu ve Darwin” ko-
nulu konuşmasıyla Prof. Dr. Emin Kansu 
devraldı. Konuşmasında Nobel ödülleri-
ne, kanserin görülme sıklığı ile ilgili ista-
tistiklere, kanser hücresinin biyolojik 
özelliklerine, bundan 4-5 sene sonra yaşa-
nacak olan genomik çağda kanser hücresi-
ne nasıl bakılacağı ve şu anda nasıl bakıl-
dığına, Darwin’e ve evrim teorisine 
değindi. Kanserlerin oluşum ve yerleşme 
süreçlerinden ve uygulanan kanser tedavi-

lerinden bahsettikten sonra kanser mutas-
yonlarının farklılığını anlatarak konuşma-
sını bitirdi.

 “Kök Hücre” panelini modera-
tör İnci Kadribegiç, Ordinaryüs Profesör 
Doktor Süreyya Tahsin Aygün’den bahse-
derek kök hücre araştırmalarının tarihçesi 
hakkında biraz bilgi vererek açtı. Ardın-
dan oturumun ilk konuşmacısı Dr. Ayyub 
Ebrahimi, “İndüklenmiş Pluripotent Kök 
Hücre” konulu konuşmasının başında kök 
hücrenin ne olduğuna ve araştırmaların 
tarihçesine değindi. Shinya Yamanaka ve 
ekibinin indüklenmiş pluripotent kök 
hücre çalışmalarından bahsettikten sonra 
ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalara değin-
di. Dr. Semir Beyaz “Beslenmenin Kanser 
Başlatıcı Hücreler ve Bağışıklık Sistemi 
Üzerindeki Etkisi” konuşmasıyla epigene-
tik mekanizmalardan, yağlı beslenme ve 
obezitenin kanser ile ilişkisi üzerine bilgi 
verdi. 

 Prof. Dr. Yasemin Alanay 
“Down Sendromunun Tıbbi İzlemi ve Te-
davisinde Yenilikler” başlıklı konuşmasıy-
la Down sendromunun insanlarda en sık 
görülen kromozomal farklılık olmasının 
üzerinde özellikle durduktan sonra Down 
sendromunun görülme sıklığına, nasıl or-
taya çıktığına ve bu farklılığa sahip olan 
çocukların ve ailelerinin yaşayabildikleri 
sıkıntılara değindi. Aynı zamanda bu ço-
cukların sahip oldukları artılar da olduğu-
nu anlattı. Bulgu ve tedavi süreçlerinden 
bahsederken araştırma ve ilaçlara değindi. 
Konuşmasını bitirirken bir hastalığın 
araştırması yapılırken aslında birçok has-
talıkla ilgili bilgi toplanabileceği ve hatta 
bu hastalıklara tedavi bulunabileceğini 
bizlere hatırlattı. 

 “Genom Düzenleme” panelinin 
moderatörü olan Melis Dinç genom dü-
zenlemenin tarihi ve geliştirilmesi hakkın-
da kısa bir bilgi verdikten sonra panelin 
ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Batu Er-
man “CRISPR Cas9 ve Gen Mühendisliği” 
konulu konuşmasıyla genom mühendisli-
ğinin tarihçesi hakkında bilgi vererek ko-
nuşmasına başlayıp CRISPR Cas9 tekno-
lojisinden bahsetti. Bu tekniği kullanarak 
laboratuvarlarda yapılan çalışmalardan 
bazılarını anlatarak konuşmasını bitirdi. 
Ardından “CRISPR ile Daha Zeki Bağışık-
lık T Hücreleri” konulu konuşması ile Dr. 
Cihan Taştan, CRISPR Cas9 sistemi kulla-
nılarak bağışıklık sistemi üzerine yapılan 
çalışmalara değindikten sonra hocamız 
Cas9 enziminin özelliklerinden bahsetti.

 Esma Aybakan “Hangimiz İsti-
lacı: Mikrobiyom ve Biz” konulu konuş-
masıyla mikrobiyom hakkında bilgi ver-
dikten sonra medikal uygulamalarına 
değindi. 

 “Görünmeyen Beyin” konuşma-
sıyla Prof. Dr. Tayfun Uzbay, aynı isimli 
kitabını neden yazdığını anlatmaya başla-
yarak beyin konusundaki bilimsel bilginin 
tarihsel gelişimi, nöronlar, limbik sistem 
ve beynin bilinmeyen yönleri ile ilgili bil-
gilerden bahsetti. İnsan beyin projesine 
değinerek konuşmasını bitirdi.

 Kongreye katılan bütün katılım-
cılara ve kongre boyunca özveriyle çalışan 
ekibimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki 
yıl ikincisi düzenlenecek ACUGEN Ya-
şam Bilimleri Kongresi’nde görüşmek di-
leğiyle!
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Petri Kabında Embriyogenez
Berna SÖZEN - Araştırma Görevlisi, Cambridge Üniversitesi Fizyoloji, Gelişim ve Sinirbilimleri Bölümü
            Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

 İn vitro ortamda doğru koşullar altında yetiştirilen kök 
hücreler, farklılaşarak ve kendi kendilerine bir araya gelerek kar-
maşık, üç boyutlu organoidleri (organ-benzeri yapılar) oluşturma 
konusunda göze çarpan bir kabiliyete sahiptirler. Bu organoidler, 
anatomik ve fonksiyonel organizasyonda olduğu gibi; gelişmekte 
olan beyin, böbrek, bağırsak ve diğer dokulara yüksek benzerlik 
gösterirler. Geçtiğimiz yıllarda organ nakillerine emek veren bi-
lim insanlarının bu alanda yeni çözüm ve çareler araması ile hız 
kazanan yapay organ çalışmaları, kök hücre biyolojisi ve biyomü-
hendislik ile birleşince tıpta yeni bir çağ başladı. Bu çağ, gelişim 
biyolojisi uzmanlarının infertilite (kısırlık) problemlerine aradık-
ları potansiyel teşhis ve tedavi yöntemleri için de yepyeni bir bi-
limsel süreci başlattı.

 ‘Kök hücre’ çok geniş bir kavramı içeren bir terim. Bu 
terimi kullanırken, ne tür bir kök hücre sınıfından bahsettiğimizi 
belirtmek gerekir. Bir memeli yumurtası bir sperm tarafından 
döllendikten yaklaşık 5-6 gün sonra, ana rahmi içerisinde serbest-
çe yüzebilen ve hayatı başlatacak ilk kök hücre topluluğu oluşur. 
Bu evre “blastosist evresi” olarak bilinir. Bir blastosist, insan vü-
cudunu oluşturacak olan ve ‘embriyonik kök hücreler (EKH)’ 
olarak tanımlanan kök hücreler ile iki farklı ekstra-embriyonik 
(embriyo dışı) kök hücre sınıfından oluşmaktadır. (Resim 1) Bir 
grup ekstra-embriyonik kök hücre sınıfı ‘trofoblastik kök hücre-
ler (TKH)’ olarak; diğer grup ‘ekstra-embriyonik endoderm kök 
hücreler (XEN)’ olarak adlandırılmaktadır. (Resim 1) Bu iki grup 
ekstra-embriyonik kök hücreler, plasenta oluşumu ile fetüsün or-
ganlarının doğru gelişimi için gerekli besin desteğini sağlamaktan 
sorumludur.

 Gelişen insan embriyo kültürü ve embriyonik kök hüc-
re kültürü teknikleri, insan yaşam döngüsünün erişilemeyen bir 
evresini deneysel çalışmalara açtı. Yakın zamana kadar, fare veya 
insan embriyolarının in vitro ortamlarda büyütülmesi blastosist 
aşamasına kadarki süreç, yani embriyonik gelişimin yaklaşık 5 
veya 6 günlük eşdeğeri, ile sınırlandırılmıştı. Gelişimsel bozuk-
luklarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, embriyogenezideki en 
önemli olayların çoğu, bu aşamadan kısa bir süre sonrasındaki 

kritik bir aralıkta gerçekleşir.  2016’da yapılan yeni yasal düzenle-
meler ile insan embriyolarının laboratuvar ortamındaki kültürü, 
embriyonun büyümesini destekleyecek kilit yapıların çoğunun 
oluştuğu 13 günlük döneme kadar uzatılmıştır. Bu aşamada emb-
riyo, temel vücut planını oluşturan ve tüm dokular için yapı taşla-
rı sağlayan temel organizasyonel olay olan ve gelişimsel biyolojide 
‘gastrulasyon’ olarak adlandırılan morfogenetik olaylar zincirine 
giriş yapar. Bununla birlikte, insan embriyoları bu tür laboratuvar 
araştırmaları için kısıtlı sayıdadır. Elde edilebilen insan embriyo-
larının sadece bir kısmı ilerlemiş gelişim evrelerine ulaşır ve çoğu 
ise in vitro (vücut dışı ortam) kültür döneminin sonlarına doğru 
dejenere olmaya başlar.

 Buna karşılık, insan embriyonik kök hücreleri süresiz 
olarak yenilenebilir özelliktedirler. Embriyonik kök hücreler vü-
cuttaki herhangi bir hücre türünü oluşturabilir ve bunu yaparken 
insan gelişiminde birçok önemli adımı taklit ederler, ancak genel 
olarak farklılaşmaları mekansal anlamda dağınık olur. Bugüne 
kadar insan hücrelerini kullanan bu tür deneyler embriyonik ge-
lişimin bazı yönlerini taklit etmek için güçlü ilerlemeler kaydetti, 
ancak bütün kritik süreçleri tutarlı bir bütün haline entegre et-
mekte başarısız oldu. Kültür ortamında yetiştirilmiş embriyonik 
kök hücreler (EKH) erken dönem embriyo içerisine aktarılabilir-
ler ve bunlar ilerleyen embriyo gelişimine katılma potansiyeline 
de sahiptir. Embriyo benzeri yapılar oluşturabilmek için yalnızca 
EKH’yi kullanarak daha önceki yıllarda bazı çalışmalar gerçekleş-
tirilmiş; fakat bu girişimlerin başarısı sınırlı olmuştur. Embriyo-
numsu cisimler veya mikro-desenli koloniler olarak adlandırılan 
bu yapılar, hücre dışı uyaranların etkisiyle embriyonik soy oluşu-
muyla ilişkili gen ifadelerini başlatabilmesine rağmen; devamın-
daki embriyogenez aşamalarını tamamlayamadıkları için blasto-
sist aşaması sonrası embriyonun karakteristik morfolojisini 
oluşturamamaktadır.

 Memelilerin erken dönemdeki gelişimi, embriyonik ve 
ekstra-embriyonik hücre gruplarının ve dokuların oluşması ve bu 
dokuların aralarında uyumlu bir ortaklık kurulmasını gerektirir. 
Embriyonun mimarisinin başarılı bir şekilde oluşturulmasında 
bu ortaklığın doğru yapılanması ön koşuldur. Plasenta ve plasen-
ta ile ilişili ekstra-embriyonik yapılar, sadece embriyo için bir bes-
lenme kaynağı olarak önem taşımaz; aynı zamanda pluripotent 
hücrelerin alansal ve zamansal olarak doğru düzenlenmiş şekilde 
farklılaşmasına imkan veren sinyalleri de sağlarlar. Tüm bu bilgi-
lerin ışığında; çalışmamızda, erken embriyo gelişiminde farklı 
hücre tiplerinin birbirleriyle yakın bir iş birliği içerisinde olması 
gerektiği bilincinden yola çıkarak EKH’nin onlara adeta rehberlik 
edecek ve gerekli hücresel sinyalleri sağlayacak olan ekstra-emb-
riyonik dokulara gereksinim duyduğu hipotezimizi kurduk. 
(Harrison SE., Sozen B., Science, 2017) Hipotezimiz doğrultusun-
da, blastosist aşamasını takip eden implantasyon evresi sırasında-
ki ve sonrasındaki embriyonik/ekstra-embriyonik etkileşimlerin 
esas olduğu erken embriyogenez basamaklarını iki farklı kök hüc-
re tipi kullanarak in vitro ortamda taklit etmeyi amaçladık. 

 Tek hücre halindeki fare EKH’leri küçük kümeler ha-
lindeki fare TKH’ler ile birlikte, Matrigel® olarak adlandırılan üç 
boyutlu (3D) hücre dışı matriks iskeleti içerisinde birleştirdik. Bu 
teknik yaklaşım fare embriyosunun in vitro ortamda olağanüstü 
kopyalarını oluşturmamızı sağladı .(Resim 2) Aynı zaman

Resim 1. Blastosist aşaması embriyo rekonstrüksiyon. Embriyonik
kök hücreler (EKH), turuncu; trofoblastik kök hücreler (TKH), mavi;

ekstra-embryonik endoderm kök hücreler, (XEN) yeşil. 

da böylece, her iki hücre tipinin de embriyo benzeri yapılar üret-
mek için bir arada olmak zorunda olduklarını gösterdik. Çalışma-
da kullandığımız 3D-Matrigel ortamı hücre dışı bileşenleri sağla-
masından ötürü; doğal bir embriyo içerisinde yer alan, ancak 
bizim deneysel modelimizde bulunmayan üçüncü kök hücre tipi-
ni, XEN hücrelerinin görevlerini taklit etmemizi sağladı. 

 İlk sonuçlarımızda, daha önceki yıllarda gösterileme-
miş embriyo gelişiminin uzaysal ve zamansal (spatio-temporal) 
değişimlerinin, petri kabı içerisindeki iki farklı kök hücre birlikte-
liği sonucu başarı ile gerçekleştiğini gözlemledik. EKH ve TKH’le-
rin birlikte gelişerek blastosist aşaması sonrası fare embriyosunun 
tipik morfolojisini sergilediğini inceledik. Gerçek bir embriyo 
gibi görünen ve davranan bu yapılara ‘ETS-Embriyo’ (Embryo-
nic-Trophoblastic Stemcell Embryo) adını verdik. 

 Doğru kültür ortamının oluşturulmasından sonra, 
embriyonik yapıların oluşumu da dahil olmak üzere önemli mor-
fogenetik olayların ETS-embriyolarda nasıl ilerlediğini inceledik. 
(Resim 3) ETS-embriyoları blastosist evresinden gastrulasyon 
aşamasına kadarki beş çok önemli embriyogenez aşamasını başa-
rıyla in vitro taklit ettikleri tespit edildi.  İlk aşamada; kök hücre-
ler kendilerini spontan olarak organize ederek önce EKH-türevi 
olan embriyonik kompartman, sonra da TKH türevi olan eks-
tra-embriyonik kompartman kutuplaşır ve her iki kompartman-
da birbirinden bağımsız iki farklı lümen oluşur. İkinci aşamada; 
embriyonik ve ekstra-embriyonik lümenler birleşerek doğal bir 
embriyoda “pro-amniyonik kavite” olarak bilinen, vücut boşluk-
larının primitif hali olan tek parçalı boşluğu oluşturur. Üçüncü 
aşamada; embriyonik ve ekstra-embriyonik kompartmanların 
arasındaki doğru birliktelik ve embriyo-benzeri mimarinin olu-
şumu için gerekli olan Nodal hücre içi sinyal iletişimi kurulur. 
Dördüncü aşamada; doğal embriyoda olduğu gibi, Wnt hücre içi 
sinyal uyaranlarına yanıt olarak embriyonik kompartmanda me-
zorderm belirteçlerinin ifadesinin başlaması ve doğru yerleşimde 
yer alması gerçekleşir. Mezoderm, ileride gelişecek pek çok doku 
ve organın kökenidir. Beşinci aşamada; embriyonik ve eks-
tra-embriyonik doku sınırında, BMP hücre içi sinyalinin etkisiyle 
primordiyal üreme hücresine (PGC) benzer hücre kümeleri olu-
şur. Kök hücre türevi embriyolarda in vitro bir petri kabı içerisin-
de gerçekleşen tüm bu olaylar, doğal embriyo gelişim sürecinde in 
vivo (vücut-içi ortam) gözlenen uzaysal ve zamansal dinamiklerle 
neredeyse eş değer gerçekleşmektedir. 

 Gerçek bir fare embriyosunun, kök hücreler yardımı ile 
kopyalanabildiğini gösteren Science dergisi 14 Nisan 2017 tarihli 
sayısında yayımlanan çalışmamız pek çok soruyu ve tartışmayı da 
beraberinde getirdi. Bunlardan ilk akla gelen, etik çerçeveler ve 
düzenlemeler. Son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen embriyo te-
melli araştırmalar sonucunda bilim insanları; gen düzenleme, ki-
mera embriyoları gibi geniş etik sınırlandırmalar içeren konular-
da ilerici görüşler geliştirdiler. Şimdi, kendi kendini geliştiren 
yapay embriyo teknolojisi sayesinde etik ikilemleri tamamen ön-
leyebiliriz. Kök hücre türevi yapay embriyolar her ne kadar ana 
rahminde gelişen doğal embriyolara çok yüksek oranda benzer-
likler gösterse de, bu yapıların sağlıklı bir fetüse dönüşebileceğini 
düşünmek şu an için gerçekçi değil. Yapay embriyonun gelişme-
sine izin veren mevcut koşullar, plasenta gelişimine optimal de-
ğildir. Bu nedenle de ‘yapay fetüs’ kavramına kapıları kapatmak-
tadır. Ancak, gebeliğin çok erken dönemlerinde gerçekleşen pek 
çok gelişimsel süreci, kendi kendini geliştiren yapay embriyolar 
ile taklit edebilmek bilimde tarih boyunca aralanamamış pek çok 
kapıyı açabilecektir. Bunlardan en önemlisi; etik sınırlandırmala-
ra takılmaksızın, gelişimin normal olarak nasıl gerçekleştiğini de-
taylı anlamak ve açıklamak, erken gebelikle sıklıkla yaşanan so-
runları da anlamamızı sağlayacak olmasıdır. Embriyonun erken 
evrelerindeki gelişim, gebelikler için önemlidir; döllenme sırasın-
daki genetik aksamalar, düşüklerin üçte ikisinden fazlasının ne-
denidir. Yapay embriyoların ortaya çıkmasıyla araştırmacılar 
“embriyolar üzerinde çalışmak zorunda kalmadan embriyo geli-
şimin anahtar aşamaları üzerinde” çalışmalar yapabilecektir.

 Bu bulgular, birden çok hücre tipinin birlikte kültüre 
edilmesi ve uygun mikro ortamının mühendisliği gibi ileri hücre 
kültürü tekniklerinin kullanılması ile bir petri kabında insan 
embriyogenezinin modellenmesini de mümkün hale getirmekte-
dir. Bilim insanları şu anda, IVF (tüp bebek) kliniklerinden bağış-
lanmış yumurtalara bağımlı olduğu için çalışmak için insan emb-
riyolarının sayıca yetersizliği sorununa tıkılmaktadır. Embriyonik 
ve ekstra-embriyonik kök hücreler, diğer taraftan sınırsız arzda 
olup, bağışlanan veya atılan embriyoların yarattığı etik ikilemin-
den de uzaktır. İnsan kök hücreleri ile aynı yaklaşımın başarıya 
ulaşması halinde, şimdiye kadar esas mekanizması saklı kalmış 
pek çok morfogenetik olaya ışık tutulabilecektir. Bu yaklaşım, pek 
çok dogmatik bilgiyi değiştirebilir ve insan gelişiminin temelleri-
ni anlamaya yönelik yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

 Cambridge Üniversitesi; Fizyoloji, Gelişim ve Sinirbi-
limleri Bölümü’nde devam eden çalışmalarımız ile ekibimizin bir 
sonraki adımı, öncelikle eksik olan üçüncü dokuyu meydana ge-
tirecek XEN kök hücrelerinin de sisteme dahil edilerek yapay 
embriyolarda bütünlük sağlanması ve devamında bir insan emb-
riyo analoğunun da başarılı bir şekilde sentezlenmesidir. Başlan-
gıçların, canlı gelişiminin en erken safhalarını incelemek için bizi 
ileriye doğru iteceğine inanıyoruz.

Resim 2- In vitro ortamda oluşturulmuş kök-hücre kaynaklı yapay emb-
riyo (solda) ve doğal bir embriyo. (sağda) Pluripotent hücrelerin alansal 
ve zamansal olarak doğru düzenlenişi sonucu embriyo morfolojisi olağa-
nüstü derecede benzerlik gösterir. Kırmızı moleküler belirteç (Oct4), 
EKH’ler tarafından oluşturulmuş embriyonik kompartmanı; mavi mole-
küler belirteç (Eomes), TKH’ler tarafından oluşturulmuş ekstra-embriyo-
nik kompartmanı tanımlamaktadır. Bu kompartmanlar gerçek bir embri-
yoda sırası ile Epiblast ve Ekstra-Embriyonik Ektoderm olarak 

isimlendirilir.

Resim 3- ETS-embriyo gelişimi; kültürün 72-100 saatleri arası (3D dön-
dürülmüş mikroskobik görüntüler). Embriyonik (kırmızı) ve ekstra-emb-
riyonik (mavi) kök hücrelerin kutuplaşarak iki ayrı kompartman oluştur-
ması sonrası birbirinden bağımsız iki ayrı kavite açılır. İlerleyen 
dönemlerde bu kaviteler birleşir, pro-amniyonik kavite şekillenir. İki 
kompartman arasında kurulan sinyal ileşimleri, embriyoda simetrinin 
bozularak mezoderm (yeşil) oluşumunun başlamasıyla sonuçlanır. Mezo-

derm, ileride gelişecek pek çok doku ve organın kökenidir.

İlgili bilimsel makale: Assembly of embryonic and extraembryonic stem cells to mimic embryogenesis in vitro. Science.2017 Apr 14;356(6334). 
(PMID:28254784) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28254784
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SPERMBOTS: 
Hedefe Yönelik İlaç İletimi İçin Sperm-Hybrid Mikromotoru
Sariye Bercis İLİK - Tıp Mühendisliği Bölümü, Acıbadem Üniversitesi

 Kemoterapi tedavisi hem kanser hücreleri hem de nor-
mal hücreler için ölümcüldür. Mide bulantısı başta olmak üzere 
sayısız yan etkilere yol açtığı için kullanımı kısıtlıdır. Yeni geliştiri-
len bir yöntemle, kemoterapi ilaçlarının sağlıklı hücrelere zarar ver-
meden spesifik olarak tümörü yok etmesi ve insanlar üzerindeki 
yan etkilerinin azaltılması mümkün olabilir.

 American Chemical Society’de “Sperm-Hybrid Micromo-
tor for Targeted Drug Delivery” başlığıyla yayımlanan çalışmada, 
Almanya’da bulunan Leibniz Institute for Solid State and Materials 
Research’dan Haifeng Xu ve araştırma ekibi, kemoterapik ilaçları 
tümörlü bölgelere sperm hücreleriyle taşımayı amaçladı ve kadın 
üreme yolunda, rahim ve rahim ağzında ortaya çıkan kanserlere ilaç 
ulaştırmak için sperm kullanmayı denediler. Sperm hücreleri, yay-
gın olarak bilinen bir kemoterapi ilacı ile doldurularak bu spermle-
ri laboratuvar ortamında rahim (serviks) ağzı kanseri tümörü bu-
lunduran kapların içine bırakıldı. Üç gün içinde spermlerin, 
tümörlerin yüzde 87’sini yok ettiği ve direkt olarak tümörlü hücre-
leri hedefleyebildiği tespit edildi. Bu sayede standart kemoterapi 
yönteminden farklı olarak tüm hücreler değil sadece kanserli hüc-
reler yok edilebildi. Standart kemoterapide ise hem kanserli hücre-
ler hem de normal hücreler öldürüldüğü için hastanın alabileceği 
doz sınırlı kalıyor. Bu sistemin etkili bir ilaç dağıtım aracı olduğu bu 
araştırmalar sonucunda gösterilmiştir. Bu araştırmalar sonucunda 
sağlıklı dokularda toksik yan etkileri ve istenmeyen ilaç birikimini 
en aza indirgemek mümkün ve uzmanlar, yeni yöntem tam olarak 
başarılı olursa kemoterapinin hasta üzerindeki yan etkilerinin de 
önlenebileceğini söylüyor.

 Araştırma ekibi bir sonraki aşamada, küçük dört kollu 
manyetik donanım ile birleştirilen hareketli sperm hücresine anti-
kanser ilacı (doxorubicin hydro-klorür) depoladı. Kadın üreme sis-
teminde istenildiği gibi yönlendirilebilecek şekilde dizayn edildi ve 
yolunu magnetler ile bulup bu şekilde hareket etmesini sağladı. 
Spermler katı tümör dokusuna temas ettiği anda manyetik kollar 
yanlara doğru açılarak sperm salınımı mekanizması, biohybrid 
mikromotor bir in vitro kültüre edilmiş tümör sferoidine vurdu-
ğunda spermi özgürleştirecek şekilde tasarlanmıştır ve sperm hüc-
resi ilacı lokal olarak vermek için serbest bırakır. Kontrol edilebilir 
kılavuzlama ve salma mekanizmalarını sağlayan bu mikro motor, 
potansiyel olarak ilaçları tümör hücrelerine iletebilir ve ayrıca sağ-
lıklı dokuda istenmeyen ilaç birikiminden kaçınabilir. Bu sistem; 
yüksek ilaç yükleme kapasitesi, kendinden tahrik, ilaç yüklü sperm-
lerin yerinde mekanik tetiklenmesi, sperm nüfuz etme kabiliyeti ve 
iyileştirilmiş ilaç kullanılabilirliği gibi birkaç ilginç özelliği bir araya 
getirmektedir.

 Spermlerin patojenik proteinler salgılamadığı ve diğer 
mikroorganizmalar veya hücreler gibi kolonileşip çoğalmadığı için 
fizyolojik olarak kanser ilaçlarının taşınmasında mükemmel aday-
lar olduğunu ifade eden Xu ve ekibi, bu yöntemin kadın üreme sis-
temi içerisinde oluşan kanserler kadar diğer birtakım sorunların; 
endometriyoz veya dış gebelik gibi durumlarda da kullanılabilece-
ğini öne sürüyor.

 Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan her 750 bebek-
ten 1’inde, tüm doğum kusurlarının yaklaşık üçte birini oluşturan 
bir tür baş-yüz anomalileri (kraniyofasiyal malformasyon) vardır. 
Bu baş-yüz bozukluklarının birçoğu gardiyan (housekeeping) 
genlerinin mutasyonlarından kaynaklanır çünkü bunlar, protein 
oluşturma veya DNA kopyalama gibi temel işlevlerde görevlidir-
ler. Vücuttaki tüm hücreler bu gardiyan genlere ihtiyaç duyar ve 
bu sebeptendir ki bilim insanları uzun zamandır bu mutasyonla-
rın neden özellikle yüz dokularında kusurlar ürettiğini merak et-
tiler.

 MIT ve Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu 
türden bir mutasyonun Treacher-Collins Sendromu’nda (25 bin-
de 1 ve 50 binde 1 aralığında bebeklerde görülen, özellikle çene ve 
yanakta az gelişmiş yüz kemikleri üreten bir bozukluk) görülen 
yüz anomalilerine nasıl yol açtığını keşfetti. Ekip, yüzü oluşturan 
embriyonik hücrelerin mutasyona karşı daha hassas olduklarını 
çünkü strese yanıt olarak bu hücrelerin hücre ölümünü indükle-
yen bir yolağı daha kolay aktive ettiklerini keşfetti. Bu yolak p53 
adı verilen bir protein aracılığıyla gerçekleşir. Yeni bulgular bilim 
insanlarının ilk kez gardiyan genlerindeki mutasyonların embri-
yonik gelişim sırasında hangi şekilde dokuya özgü etkilere sahip 
olabileceğini belirlediğini göstermektedir. MIT’de yardımcı do-
çent profesör ve çalışmanın başyazarı olan Eliezer Calo “Molekü-
ler düzeyde tüm hücrelerde ribozom yapmak için kullanılan genel 
düzenleyiciler ile ilgili sorunların belirli hücre tiplerinde kusurlara 
yol açmasını kısıtlayabildik.” diyor. Stanford Üniversitesi’nde 
kimya ve sistem biyolojisi profesörü olan Joanna Wysocka, Natu-
re dergisinin 24 Ocak tarihli çevrimiçi baskısında yer alan araştır-
manın kıdemli yazarıdır.

Mutasyondan Hastalığa

 Treacher-Collins Sendromu, polimerazların birleşebil-
mesi ve fonksiyonel olabilmesi için gerekli olan proteinleri kodla-
yan genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. TCOF1, POLR1C 
ve POLR1D olarak bilinen bu proteinler, ribozom adı verilen 
hücre organellerini oluşturan genlerin kopyalanmasından so-
rumludur. Ribozomlar tüm hücreler için kritiktir.

 “Anlamaya çalıştığımız soru şu ki, vücuttaki tüm hücre-
ler ribozomların işlev görmesi gerektiğinde ribozomları yapmak 
için gerekli olan bileşenlerdeki mutasyonlar baş-yüz anomalilerine 
neden olur mu? Bu şartlarda vücudun tüm hücre tiplerinin eşit şe-
kilde etkileneceğini beklersiniz ancak durum böyle değildir.” diyor 
Calo.

 Embriyonik gelişim sırasındaki bu mutasyonlar, yüz 
oluşumunu sağlayan “cranial neural crest cells” olarak bilinen bir 
tür embriyonik hücreyi spesifik olarak etkiler. Araştırmacılar mu-
tasyonların ribozomların oluşumunu bozduğunu zaten biliyor-
lardı ancak bunun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Araş-
tırmacılar, bu süreci araştırmak için zebra balığı larvalarının ve 
Xenopus olarak bilinen bir su kurbağası larvalarının genlerini bu 
mutasyonları ifade etmek için değiştirdiler.

 

 Deneyler, mutasyonların DDX21 adı verilen bir enzi-
min işlevinde bozulmaya sebep olduğunu ortaya çıkardı. DDX21 
DNA’dan ayrıldığında ribozomal proteinleri kodlayan genler 
kopyalanmaz, bu nedenle ribozomlar anahtar bileşenlerden yok-
sundur ve normal olarak işlev göremezler. Bununla birlikte, bu 
DDX21 kaybı sadece cranial neural crest hücreleri de dâhil olmak 
üzere p53 aktivasyonuna son derece hassas olan hücrelerde mey-
dana gelir. Eliezer Calo; bu hücrelerin, daha sonra Treacher-Col-
lins Sendromu’nda görülen yüz anomalilerine yol açan program-
lanmış hücre ölümüne maruz kaldığını söylüyor.

 Sinirleri ve bağ dokusu gibi vücudun diğer kısımlarını 
oluşturan diğer neural crest hücreleri gibi diğer embriyonik hüc-
reler de DDX21 kaybından etkilenmez.

DNA Hasarının Rolü

 Araştırmacılar ayrıca, POLR1C ve POLR1D mutasyon-
larının, ribozomları oluşturan bazı RNA moleküllerini kodlayan 
DNA uzantılarına da zarar verdiğini bulmuşlardır. DNA hasarı 
miktarı, tek bir larvada görülen anomalilerin şiddeti ile yakından 
ilişkiliydi ve POLR1C’deki mutasyonlar, POLR1D’deki mutas-
yonlardan çok daha fazla DNA hasarına yol açtı. Araştırmacılar, 
DNA hasarındaki bu farklılıkların Treacher-Collins Sendro-
mu’nun şiddetinin bireyler arasında neden çok farklı olabileceği-
ni açıklayabileceğine inanıyorlar.

 Calo’nun laboratuvarı şu anda etkilenen hücrelerin ne-
den bu özel dizilerde daha fazla DNA hasarı yaşadığını araştırı-
yor. Araştırmacılar ayrıca, cranial neural crest hücrelerinin p53 
ile indüklenen hücre ölümüne daha dirençli hale getirilmesiyle 
baş-yüz kusurları önleyebilecek bileşenleri aramaktadırlar. Bu tür 
müdahaleler büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak embriyonik 
gelişimde çok erken hedeflenmelidir, çünkü cranial neural crest 
hücreleri insan embriyolarında gelişimin yaklaşık üç haftasında 
yüz oluşumunu sağlayacak olan doku katmanlarını oluşturmaya 
başlar.

Bazı Yüz Şekil Anomalileri 
Nasıl Ortaya Çıkıyor?
Mert GEZEK - Biyomühendislik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma National Institutes of Health, Howard Hughes Medical Institute, ve March of Dimes Foundation tarafından fonlanmıştır.
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Gizemli Ülkeler ve Gizemli Antlaşmalar
Dr. Osman KARAKUŞ –Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi

 Bundan 3,8 milyar yıl önce, daha sonra “Dünya” diyece-
ğimiz gezegende bir takım maddeler bir topluluk oluşturma kara-
rı aldı. Bu topluluğa “canlı” adını verdiler. Çok basit bir şekilde de 
olsa birlikte hareket etme, iş bölümü yapma ve her şeyden önem-
lisi çoğalma kararı aldılar. 1,8 milyar yıl öncesinde bu topluluk 
çok daha organize hale gelip “ökaryotik canlı” diye isimlendirdiği-
miz yapıya kavuştu. Bununla beraber başka birçok topluluk da 
kendi içerisinde gelişimini sürdürüyordu. 1 – 1,2 milyar yıl önce 
ise bu topluluklar büyük bir adım atıp, birlikte çalışma kararı aldı-
lar. Böylelikle bizim “çok hücreli yaşam” dediğimiz yapıyı oluştur-
dular. Artık onlar küçük bir topluluk değil bir ülke olmuşlardı. 
İşte bu büyük adımdan sonra birçok farklı ülke oluştu.  Yeri geldi 
bu ülkeler birbiri ile savaş halinde oldu, yeri geldi mutualist veya 
kommensalist bir ideoloji benimseyerek ittifak halinde yaşamları-
nı sürdürdüler. Bu savaş ve barış süreçleri içerisinde sayısız ülke 
günümüze ulaşamadan hayatını kaybetti. Bazıları ise sürekli ken-
dilerini geliştirerek bu savaştan başarı ile çıktılar ve günümüze 
kadar gelmeyi başardılar. Bu sırada hala ülke olmayı tercih etme-
yen topluluklar da var oldu. Ve bunlardan da günümüze kadar 
gelebilenlerin olduğunu düşünürsek, bu savaşın bir gelişme savaşı 
değil bir hayatta kalma savaşı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

En Karmaşık ve En Gizemli Ülke: Homo sapiens

 Topluluklar ve ülkeler tarihinde, bu güne kadar gelmiş 
en gizemli ve en karmaşık, bir o kadar da göz kamaştırıcı ülke 
Homo sapiens’tir. Yönetim şekli, iletişim ağı, savunma sistemi, iç-
dış ticareti ve daha sayamadığımız binlerce özelliği ile bizi kendi-
ne hayran bırakmaktadır. Her ne kadar bir Pinus longaeva ülkesi 
kadar uzun yaşayamasa da veya bir Milnesium tardigradum ülke-
si kadar çevre şartlarına dayanıklı olmasa da Homo sapiens, geliş-
tirdiği muhteşem yönetim biçimi sayesinde, bütün bu diğer ülke-
lere hükmedebilme gücüne erişmiştir. (a, b)

 Homo sapiens’in yönetiminde santral sinir sistemi bu-
lunmaktadır. Sinir adı verilen çok gelişmiş ve hızlı bir iletişim ağı 
bulunur bu sistemin. Hem ülke içinde olan olayları hem de diğer 
ülkeler ile olan ilişkileri bu iletişim ağı ile çok hızlı bir şekilde yö-
netebilir.

 Ülkenin savunmasından ise bağışıklık sistemi sorumlu-
dur. Ülkenin ordusu bu sistem tarafından sağlanır. Ordu ise fago-
sitler, lenfositler, makrofajlar gibi farklı bölümlere ve görevlere 
ayrılmıştır. Ve bu orduların kışlaları, askeri üsleri; adenoidlerde, 
dalakta, lenf düğümlerinde ve birçok başka yerlerde konuşlanmış-
tır. Kemik iliği adı verilen yerlerde askeri okullar bulunur ve bura-
larda bulunan, kök hücre diye isimlendirilen öğrenciler, mezuni-
yet sonrası gerekli görev yerlerine gönderilirler. Ayrıca bu ülkede 
askere çok önem verildiği için sırf askeri birlikler için özel olarak 
yapılmış, lenf sistemi adı verilen karayolları mevcuttur. 

 Karayolları demişken, Homo sapiens ülkesinin çok ge-
lişmiş bir özelliği de ihracat ve ithalat sistemidir. Sindirim sistemi, 
solunum sistemi, boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi bu iş için 
birlikte çalışırlar. Dolaşım sistemi, ithal edilen ürünleri gerekli 
yerlere taşıyan sistemdir. Bütün beslenme işlevinden sorumludur. 
Hem solunum sisteminin ithal ettiği O2’yi hem de sindirim siste-
minin ithal ettiği glikoz, fruktoz vb. besin maddelerini ülkenin 
her birimine taşır. Bununla da kalmayıp, aynı zamanda ülkede 
üretilen CO2, üre, ürik asit vb. maddeleri de ihracat yapılmak üze-
re solunum sistemi ve boşaltım sistemine taşımakla yükümlüdür. 
Aynı zamanda sindirim sistemi de, dolaşım sisteminden bağımsız 
olarak ülke dışına birçok madde ihraç etmektedir. 

 Homo sapiens ülkesi ile diğer bir takım ülkeler arasında 
yapılmış çok uzun vadeli bir antlaşmadır bu aslında. Antlaşmalı 
bazı ülkeler Homo sapiens’e O2, glikoz vs. verirlerken; Homo sa-
piens de o ülkelere CO2, üre, ürik asit veriyor. 

Yakın Zamanda Keşfedilen Gizemli Bir Antlaşma: Mikrobiyo-
ta Antlaşması

 Bu gezegende, şu ana kadar varlığını sürdürmüş ve hala 
var olan bütün ülkeler, sürekli olarak birbirleri ile iletişimdedirler. 
Ve yine birçoğu birbirleri ile birtakım antlaşmalar imzalamışlar-
dır. Amphiprion ocellaris’in Heteractis magnifica ile yaptığı ve 
Buphagus erythrorhynchus’in de Aepyceros melampus ile yaptığı 
antlaşmalar bu sayısız antlaşmalar arasından sadece iki örnektir. 
(c, d) Bu antlaşmalar diğer bütün devletlerin bilgisi dâhilinde ve 
göz önünde yapılan antlaşmalardır. Bir de ülkeler arası yapılan 
gizli antlaşmalar var. Öyle ki, bir kısmını yeni yeni ortaya çıkarıp 
öğreniyorken, hala büyük bir kısmını da bilmediğimizi düşünü-
yoruz. Bunlardan yakın zamanda keşfettiğimiz bir antlaşma var 
ki, bir ülkenin çevresinde bulunan milyarlarca başka topluluk ile 
yaptığı muhteşem bir antlaşmadır. Bu toplulukların genel adına 
“mikrobiyota”, bu antlaşmaya “mikrobiyota antlaşması” diyoruz. 

 Homo sapiens ülkesinin sınırlarına çok yakın olarak 
yerleşim gösteren mikrobiyotada yaklaşık 38 trilyon topluluk bu-
lunur. Homo sapiens ülkesi oluşurken birleşen toplulukların sayı-
sı ise yaklaşık 30 trilyondur. Her ne kadar sayısal bakımdan mik-
robiyota Homo sapiens’e göre üstünlük gösteriyor gibi gözükse 
de, daha önce de bahsettiğimiz gibi; Homo sapiens ülkesinin üs-
tün yönetim biçimi sadece kendisini değil, çevre topluluk ve ülke-
leri de yönetebilmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden antlaşmada 
güçlü ve yönetici pozisyonundaki taraf Homo sapiens. 

 Homo sapiens ülkesinin sınırlarında, ülkenin içine 
düşmanların girememesi için yapılmış “epitel” olarak adlandırı-
lan surlar bulunuyor. Bu surlar bazı yerlerde çok kalın ve dayanık-
lı yapılmış ancak bazı yerlerde de bu kadar kalın ve güçlü değil bu 
surlar. Özellikle ticaretin döndüğü sindirim sisteminde düşman-
ların ülkeye girebileceği birçok açıklık bulunuyor. Bununla bera-
ber Homo sapiens’in sınırlarına yerleşmiş toplulukların hepsi 
müttefik topluluklardan da oluşmuyor. Bazıları fayda veya zarar 
vermeden yaşamaya devam ederken, bazıları da Homo sapiens 
ülkesine düşmanlık yapıyor. Özellikle bu düşman topluluklar, 
surların dayanıklı ve güçlü olduğu yerlerde değil, daha zayıf oldu-
ğu yerlerde olma eğiliminde. Bundan dolayı Homo sapiens müt-
tefikleri ile olan anlaşmasının maddelerinden birini şu şekilde 
belirledi: Müttefik toplulukların büyük bir çoğunluğu surların 
zayıf olduğu ve ticaretin fazla olduğu sindirim sisteminde konuş-
lanmak zorundadır. Burada düşman topluluklar ile savaşacaklar 
ve bunun yanında ticareti yapılan ürünlerden faydalanma imkâ-
nına erişecekler. Böylelikle müttefik topluluklar hem surların 
güçlenmesine fayda sağlarken hem de düşman topluluklar ile sa-
vaşarak ülkeye girmesini engelleyeceklerdir. Beraberinde de yaşa-
yabilecekleri zengin bir ortama sahip olacaklardır. Bu zengin or-

tamda, bu toplulukların büyük çoğunluğunun ihtiyacı olan “kısa 
zincirli yağ asitleri” nin ticareti bolca yapılmakta. Böylelikle bu 
topluluklar da kendi ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Bu madde so-
nucunda Homo sapiens ülkesinin sınırları etrafında konuşlanmış 
bine yakın topluluğun yaklaşık %95’i sindirim kanalında toplan-
mış oldu. 

 Antlaşmanın bir diğer maddesinde ise bütün bu ticaret 
ortamının sağladığı zengin yaşam koşullarının tek taraflı olmaya-
cağı yönündedir. Kısa zincirli yağ asitlerine bolca ulaşabilmenin 
yanında, burada müttefik topluluklara bazı sorumluluklar veril-
miş. Örneğin Bacteroides fragilis isimli topluluğun görevi, Homo 
sapiens ülkesinin ordusu ile beraber çalışarak ülke surlarını düş-
man toplulukların saldırılarına karşı korumaktır. Akkermansia 
muciniphila topluluğuna görevi Homo sapiens ülkesini “obezite” 
ve “diyabet” denilen birtakım bozulmalara karşı korumaktır.  
Oxalobacter formigenes isimli bir topluluğa da ülkenin diğer bir 
ticaret merkezi olan boşaltım sisteminde “böbrek taşı” denilen 
bozulmalara karşı bir görev verilmiştir. Clostridium sporogenes,  
Lactobacillus rhamnosus, Methanobrevibacter smithii gibi birçok 
topluluğa da ülkeye gönderilmek üzere bazı maddelerin üretilme-
si görevleri verilmiştir.

 Bütün bunların yanında hala antlaşmanın birçok mad-
desi gizemini korumaktadır. Örneğin Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium breve, Lactobacillus helveticus ve Lactobacillus 
rhamnosus gibi birçok topluluğun, Homo sapiens ülkesinin yöne-
timi ile bir ilişkisi olduğu biliniyor. Ancak bu ilişkinin ve antlaş-
manın bu maddesinin detaylarına hala ulaşabilmiş değiliz.

Homo sapiens Ülkesinin Hazinesi

 Şu ana kadar oluşmuş bütün topluluklar ve ülkeler as-
lında en başta belirttiğimiz 3,8 milyar yıl önce oluşan tek bir top-
luluktan köken alarak oluştu. Bundan dolayı hepsinin ortak bazı 
özellikleri var. Bunlardan en önemlisi bu topluluk ve ülkelerin 
hazineleri. Burada şunu belirtmekte fayda var, bütün bu ülkelerin 
ticaret ve ilişkileri, çok ayrıntılı antlaşmalar ile yürütüldüğü için 
bunlar arasında bir para transferi söz konu değil, yani bütün iliş-
kiler takas yöntemine dayalı. Bundan dolayı hazine olarak belirt-
tiğimiz şey de parasal değeri olan bir şey değil. Ondan çok daha 
değerli olan bir şey: Bilgi.

 Bütün bu toplulukların ve ülkelerin sahip olduğu en de-
ğerli şey, “gen” adını verdiğimiz bilgi depolarıdır. Bu genler onla-
rın hazineleridir. Bu hazineler hem çok gizli bir şekilde muhafaza 
edilir hem de bir sonraki nesillere dikkatli bir şekilde aktarılır. Bu 
hazine yani bu bilgiler ile ülkenin bütün işleri görülür. Ülkede ya-
pılan her işin, olan her olayın anahtarı bu hazinenin içinde saklı-

dır, bu yüzden bu hazineye erişim çok zordur. Dışarıdan gelen et-
kileşimlere olabildiğince kapalıdır. En küçük bir yanlışlıkta, 
bilgilerdeki ufak değişikliklerde ülke için çok büyük problemler 
açığa çıkabilmektedir. Bu hazineye erişim hakkına birileri sahip 
olacaksa, onlar gerçekten çok ama çok güvenilir olmalıdırlar. İşte 
tam burada devreye mikrobiyotayı oluşturan bazı topluluklar giri-
yor. 

Antlaşmanın Keşfedilen Yeni Bir Maddesi: Hazineye Erişim 
Hakkı

 Mikrobiyota antlaşmasının henüz çok yeni, 9 Ocak 
2018’de keşfedilen gizli bir maddesi bize, bazı toplulukların Homo 
sapiens ülkesinin hazinesine erişme yetkisi olduğunu gösterdi. 
Öyle ki Homo sapiens ülkesinin en değerli hazinesi olan genleri 
üzerinde değişiklikler yapabilme yetkisi olan topluluklardan söz 
ediyoruz. Görünüşe göre ülkenin belki de en çok korktuğu prob-
lemlerden biri olan kanser isimli bozulma ile ilgisi var bu duru-
mun. 

 Nature Communications’ta yayımlanan keşfe göre, mik-
robiyotanın içinde bulunan bazı topluluklar, yapılan antlaşmaya 
göre hazine üzerinde birtakım değişiklikler yapma hakkına sahip-
ler. Ancak bunlar tam olarak hazinenin içindeki bilgilerin değişti-
rilmesi şeklinde değil. Krotonilasyon denilen bir işlem gerçekleşti-
riyorlar ve hazinenin içeriğindeki bilgi değiştirilmeden, o bilginin 
işlenmesini değiştirebiliyorlar. Bu işlem, hazinenin etrafındaki 
“histon” ismi verilen yapılardan “asetil” isimli bir parçanın çıkarıl-
ması ile yapılıyor. Aynı zamanda yapılan araştırmalara göre, bu 
işlem topluluklarının büyük çoğunluğunun konuşlandığı sindirim 
sisteminde büyük oranda olmakla birlikte, aynı zamanda ülkenin 
yönetiminin yapıldığı merkezi sinir sisteminde de oldukça fazla 
görülmekte. Bu durum, bu toplulukların aynı zamanda yönetimde 
de söz sahibi olabileceğini gösteriyor. Yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi bu topluluklar kısa zincirli yağ asitlerini kullanarak refah dü-
zeyi yüksek bir yaşam oluşturabilmektedir. Bu son yapılan keşfe 
göre, bu kısa zincirli yağ asitlerinin krotonilasyon ile bir ilişkisi 
olduğu gösterildi. Muhtemelen, kısa zincirli yağ asitlerinin ticareti 
ne kadar sık yapılırsa; ülkede, hazine üzerinde etkili olan bu top-
luluklar o kadar iyi çalışıyor ve kanser gibi bozulmalara karşı ülke 
daha dayanıklı hale geliyor. 

 Sonuç olarak Homo sapiens ülkesinin, bu müttefikleri 
ile olan antlaşmasını sürekli hatırlaması, maddelerin getirdiği so-
rumluluğu yerine getirmesi ve o toplulukların durumlarına dikkat 
etmesi kendi refah düzeyi için de iyi olacaktır. Daha çok uzun yıl-
lar boyunca bu ittifak iki tarafın da fayda duyacağı şekilde devam 
edeceğe benziyor.

Yazı içerisinde kullanılan benzetmelerin karşılıkları:

Topluluk: Tek hücreli canlı/hücre
Ülke: Çok hücreli canlı
Savaş: Evrimsel süreç ve doğal seçilim
Antlaşmalar: Canlıların birbiri ile olan bütün etkileşimleri
Hazine: Genler
 
a.  Bilinen en yaşlı ağaç, ABD California eyaletindeki Pinus longaeva türüne ait bir 
çam ağacıdır. 
b. Tardigradalar, olağandışı uç koşullarda yaşamını sürdürebilen çok hücreli canlılar-
dır.
c.  Palyaço balığı ile anemonlar arasındaki mutualist yaşam. 
d. Kırmızı gagalı sığırkuşu ile impalalar arasındaki mutualist yaşam.
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Suça Ortak Olmak: 
Mikroskobik Görgü 

Tanıkları
                          Esma AYBAKAN - Medikal Biyoteknoloji Yüksel Lisans Programı Öğrencisi,

Acıbadem Üniversitesi

“Küçük şeyler son derece önemlidir.” 
Sherlock Holmes

 Sabaha karşı işlenmiş bir cinayetin ardındakileri aydın-
latmak ve suçluyu ortaya çıkarmak için olay yerine gelen ekip 
havadaki mikrobiyom bulutunu kapsüllemekle işe başladı. Zira 
ortamdan henüz hiç parmak izi elde edilememişti…

 Kulağa alışılagelmiş yöntemlerden ne kadar da farklı 
geliyor değil mi? Oysa bu cümleler bir bilimkurgu filminden çık-
madı, birçok araştırmanın gelecek için bizlere vaadettiği şeyler 
aslında tam da bu!

 Her bireyin parmak izinin bireye özgü ve benzersiz ol-
duğu bilgisini bilmeyen kalmadı fakat ya mikrobiyal izler? İnsan 
Mikrobiyom Projesi (2008) ile birlikte ortaya konan 
veriler ve akabinde bu alanda yapılmış pek 
çok çalışma; bireylerin kendi yaşam stan-
dartlarına, gen yapısına ve immün 
sistem koşullarına bağlı olarak öz-
gün birer mikrobiyoma (vücut-
taki mikrobiyal genom) sahip 
olduklarını gösterdi. Vücut 
üzerinde taşınan bu mikroor-
ganizmaların çeşitleri her ne 
kadar benzer olsa da alt grup 
bazında kişiden kişiye deği-
şiklikler içermekteydi. Bi-
reysel mikrobiyom, yaşamsal 
koşullara bağlı olarak zaman 
zaman küçük değişikliklere 
uğramasına rağmen temelde 
aynı kalıp, ortalama üç yaşların-
dan itibaren stabil ve eşsiz bir hale 
gelmektedir. Bizler, bulunduğumuz ve 
dokunduğumuz her ortama vücudumuz-
da taşıdığımız ve 38 trilyon hücreden oluşan 
bu canlılık ikizimizden yani “mikrobiyotalarımız”-
dan birer parça bulaştırmış oluruz. 

 Özgün mikrobiyom kimliğinin kriminal amaçlarla kul-
lanılabileceğine dair ilk yayın 2010 yılında Noah Fierera ve ekibi 
tarafından 270 gönüllünün katıldığı bir çalışmayla ortaya kondu. 
Çalışmada bilgisayar kullanıcılarından ve kullandıkları bilgisayar 

klavyeleri üzerinden örnekler alındı. Mikrobiyom içeriği analiz-
leri yapılıp, veriler eşleştirildiğinde hangi klavyeyi kimin kullan-
dığının sadece mikrobiyom verilerine bakılarak saptanabildiği 
gösterildi. Akabinde gelen pek çok çalışma bu bulguları destekler 
nitelikte oldu.

 Peki, parmak izinden veya insan materyallerinden 
DNA izole ederek kimlik tayini yapmak dururken araştırmacılar 
adli tıp için böylesine yeni bir alana neden yöneldi? 

 Gerçekleşen vakaların çoğunda kimi zaman ortamda 
bireye ait parmak izi bulunamamaktayken kimi zaman ise olan 
izlerin de veri elde edilebilecek formda olmaması söz konusudur. 
Aynı zamanda ortamda DNA izolasyonunun etkili bir biçimde 

yapılabilmesi için yeterli miktarda biyolojik örneğin elde edile-
mediği durumlar da gerçekleşebilmektedir. Oysa 

mikrobiyom izinden kurtulmak hiç de kolay 
değildir. Mikrobiyal ekolojist Jack Gil-

bert, “Pantolonlarınız bakteriler için 
birer gevşek balık ağı gibidir.” der. 

Kıyafetlerinizin boşluklarından 
sızan, cildinizden siz hiç farket-

meden dökülen deri pulcukla-
rında bekleyen, adeta bir 
koku bulutu gibi yanınızda 
taşıdığınız ve havayı enfekte 
ettiğiniz mikroplarınız siz-
den gizlice bulunduğunuz 
ortamlara sinmektedir. Tam 

bu noktada gizlenemediğiniz 
mikrobiyal parmak izleriniz 

devreye girer! Üstelik canlı bir 
formun içinde bulunmaları dola-

yısıyla bu mikrobiyal genomunuz, 
ortamda insan DNA’sından daha 

uzun süre çevresel koşullardan etkilen-
meden durabilecektir. 

 Parmak izi ya da DNA analiziyle suça karışan bireye ait 
kimlik tayininin yapabilmesi ile mikrobiyal izlerin kullanımı kar-
şılaştırıldığında, mikrobiyomun barındırdığı veri kaynağı olduk-
ça şaşırtıcıdır. Yediğiniz besinler, duygusal durumunuza bağlı 
vücudunuzda değişen fizikokimyasal değişiklikler, son zamanlar-
da yaptığınız aktiviteler, kullandığınız ilaçlar ve yaşam standart-

larınız, üzerinizde taşıdığınız mikrobiyotaya etki eden faktörler-
den sadece birkaçıdır. Dolayısıyla ortamdan izole edilmiş örnek-
lerden yapılacak olan analizler, bireyin son zamanlarda nasıl bes-
lendiği, ne tip bir ortamda yaşamakta olduğu, sigara ya da alkol 
kullanıp kullanmadığı; diyabetik, vegan ya da obezitik olup olma-
dığı, hangi hastalıkları taşıdığı gibi DNA’nın sunamayacağı bilgi-
lerin kapısını açabilir. 

 Mikrobiyota çalışmaları, özellikle hasta-
lık durumları üzerindeki mikrobiyal farklılıkları 
saptamak üzerine yoğunlaşmıştır. Örneğin; 
diyabetik bireyler ve olmayanlar arasında ta-
şıdıkları mikrobiyota açısından kesin farklı-
lıklar bulunduğu gösterilmiştir. 
 
 Jack Gilbert, iki kişiye ait 
mikrobiyom verilerini binlerce kişi-
den oluşturulmuş taksonomik bir 
veri tabanıyla karşılaştırmış, bunun 
sonucunda bu kişilerden birinin 
haftada en az on alkollü içki içtiği-
ni ve bir diğerinin ise migreni ol-
duğunu ileri sürmüştü. Akabinde 
ilgili kişilere bu durum soruldu-
ğunda da geçerli bilgiler doğrulan-
mıştı. Suçlunun tespitinde DNA 
gibi kesin ve net bir sonuç veremeye-
cek olsa dahi mikrobiyom analizine 
bağlı yöntem, kişi hakkında pek çok 
delili ortaya koyabilecek niteliktedir. 
Böylece kriminal alanda yürütülmekte 
olan çalışmalara oldukça yardımcı olaca-
ğı düşünülmektedir.
 
 Ya arkasında hiçbir iz bırakmamak adına, parmak uç-
larını ısıyla ya da kimyasallarla bilerek yakan suçlulara benzer 
olarak kişi bir tablet antibiyotik alıp tüm mikrobiyotasına büyük 
bir darbe indirirse! Araştırmalar, yeni olan pek çok alanda olduğu 
gibi bu konuda da benzer problemlerle meşgul durumda.

 Gönüllü bireylerden toplanan biyolojik materyallerin 
analiz edilmesiyle ortaya konan ve karakteristik özelliklere göre 
taksa edilmiş referans mikrobiyom verilerinin daha yüksek sayı-
lara çıkarılması ve yüksek çeşitlilikteki parametrelerce ilişkilendi-
rilmesi gerekmektedir. Böylece ortaya çıkabilecek her koşul ve bu 
koşula bağlı gerçekleşecek olan mikrobiyal farklılıklar saptanabi-

lecek ve referans verilerle kıyaslanabilecektir. 

 Araştırmaların yeni olması dolayı-
sıyla günümüzde, tam anlamıyla mikro-
biyomu etkileyen faktörlere bağlı olarak 
sınıflandırılmış ayrıntılı bir mikrobi-

yom veri tabanı henüz bulunmamak-
tadır. Mikrobiyomun değişebilirliği, 
küçük ayrıntısal farklılıkların tespi-
tindeki güçlükler ve barındırdığı 
diğer boşluklar göz önünde bulun-
durulduğunda; bir suçlunun kesin 
tespitinde yalnızca mikrobiyom 

analizine dayalı bir hüküm verme-
nin doğru olmadığı görülmekte-
dir. 

 Her ne kadar kullanışlı 
olsa da bu alanda yürütülen çalış-

maların henüz yeniliğini koruduğu 
ve geliştirilmek için daha fazla ek ça-

lışmaya ihtiyaç duyduğu gerçeklerini 
de unutmamak gerekiyor. Fakat araştır-

malarda bugün gelinen noktanın bile, adli 
vakalarda rutin yöntemlere tamamlayıcı 
bir biçimde pek çok fayda sağlayabileceği 

açıkça ortada. Yapılacak olan ek çalışmalar ve 
gelişen yüksek verimli teknolojilerle birlikte, kişisel 

mikrobiyom izlerinin adli tıp için çok etkili bir araç haline gelece-
ği, kimlik tayininde gerekli maliyetleri çok daha düşük miktarlara 
çekilebileceği ve adli vakalarda bilgi yetersizliklerini ortadan kal-
dırabilecek potansiyelde olduğu görülüyor. Bu anlamda gelecek 
olan çarpıcı çalışmalara hazır olmalıyız!
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 Down sendromu (trizomi 21), 
en sık görülen kromozom anomalisi tü-
rüdür. Sağlıklı bir bireyde 46 tane kromo-
zom bulunur. Bu kromozomların 23 tanesi 
anneden, 23 tanesi babadan gelir. Down 
sendromlu bireylerde ise 21. kromozom-
dan 1 tane fazla bulunur ve bireyler 47 
kromozoma sahip olur. 

 Down sendromunun 3 farklı 
tipi vardır. En yaygın görülen tip trizomi-
dir. Trizomi 21 tipinde 21. kromozom çif-
tinde fazladan 1 kromozom bulunması 
sonucu bireyler 47 kromozomlu olmakta-
dır. Translokasyon sonucu oluşan Down 

sendromunda ise 21.kromozomun bir 
parçası koparak başka bir kromozoma 
bağlanmaktadır. Bu durumda bireyler 46 
kromozoma sahiptir fakat genetik bilgi 
olarak 47 kromozom özelliği gösterir. 
Down sendromlu bireylerin %5’i bu tipte-
dir. Diğer bir tip ise mozaik tip Down 
sendromudur. Bu bireylerde bazı hücreler 
46 kromozoma sahip iken bazı hücreler 47 
kromozoma sahiptir. En az rastlanılan tip-
tir.

 Down sendromu genetik farklı-
lığına sahip olan bu bireyler fiziksel olarak 
da bazı belirli özelliklere sahiptir. Bu bi-

reylerde burun kökü yassılaşmıştır, kulak-
lar normalden daha aşağıda durur, gözler 
çekik ve küçüktür. Down sendromlu bi-
reyler, sağlıklı bireylere kıyasla daha kısa 
boyludur ve ayak başparmakla ikinci par-
mak arasında geniş bir boşluk vardır. 

 Down sendromuna sahip birey-
ler için tıbbi bir tedavi şekli yoktur. Uzman 
kişiler tarafından verilen eğitimle Down 
sendromlu bireyler yeteneklerini geliştire-
bilmekte ve böylece yaşamsal aktivitelerini 
daha kolay yerine getirebilmektedir.

Röportaj:
Down Sendromu
Gizem GENÇAY – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Acıbadem Üniversitesi

Down sendromuna sahip Ahmet Selim hakkında kısa bir bilgi-
lendirme yapar mısınız? 

 Yeğenim Ahmet Selim NARGÜL, 2016 yılında 4150 
gram ağırlığında 52 cm uzunluğunda dünyaya geldi. Doğduğu za-
man herhangi bir sağlık problemi yoktu. Şuanda 46 kromozoma 
sahip normal çocukların seviyesinde yaşamını sürdürmektedir.

Aile hamilelik döneminde Ahmet Selim’in Down sendromlu 
olduğunu fark etti mi? Ya da hamilelik döneminde anormal bir 
durumla karşılaştı mı?

 Hamilelik döneminde aile herhangi bir anormal du-
rumla karşılaşmadı. Hamilelik döneminde üç boyutlu testler ya-
pıldı ve bebeğin ense kalınlığına bakıldı ve ense kalınlığının biraz 
fazla olduğu söylenildi. Bebeğin doğumuna kadar %90 sağlıklı bir 
bebek olacağını biliyorduk.

Çevrenizde Down sendromuna sahip bireyler var mı?

 Evet, kendi mesleğimin dışında özel eğitim öğretmenli-
ği yapmaktayım. Down sendromuna sahip çok sayıda öğrencim 
var.

Ahmet Selim doğduğunda annesi kaç yaşındaydı?

 Annesi 38 yaşında iken Ahmet Selim’e hamile kaldı. Ay-
rıca Ahmet Selim sağlıklı bir ablaya sahip.

Ahmet Selim’in gelişim döneminde ne gibi farklılıklar oluştu?

 Gelişim döneminde hiçbir farklılık olmadı. Sadece ge-
netik farklılıktan dolayı kalp rahatsızlığı vardı. Doğuştan kalbinde 
3 adet delik bulunmaktaydı ve ameliyat olmadan, ilaç kullanma-
dan bu delikler kapandı. Şuanda gayet iyi ve kilosu boyuna göre 
orantılı.

Beslenme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşadı mı?

 Beslenmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ben diyetisye-
nim, o yüzden yeğenimin beslenmesiyle bizzat ben ilgileniyorum. 
Ailesi benim yönlendirdiğim şekilde besliyor. Normalde Down 
sendromuna sahip bebekler bağışıklık seviyesi düşük olduğundan 
çok sık hastaneye gitmektedir fakat Ahmet Selim de öyle bir prob-
lem yok. Sonuç olarak Ahmet Selim de beslenmesinden kaynakla-
nan hiçbir rahatsızlık görülmedi.

Konuşma, iletişim kurma becerileri kaç yaşından itibaren baş-
ladı ve nasıl ilerledi?

 4. aydan itibaren normal bebek seviyesinde gülmeye, 
sesler çıkarmaya başladı. Şuanda anne, baba ve dede kelimelerini 
kolaylıkla söyleyebiliyor. Ayrıca yürüyebiliyor ve oturabiliyor. Bil-
diğiniz gibi Down sendromlu bireylerin çoğunda gelişim geriliği 
görülüyor fakat Ahmet Selim’de gelişim geriliği yok. Sosyal yönü 
açık bir bebek.

Duygularını nasıl ifade ediyor? 

 İstemediği bir şey verildiğinde eliyle rahatça nesneyi 
itebiliyor ya da yapmak istemediği şeyi yapmıyor. İsteklerine bağ-
lı olarak kendini ifade ediyor.

Down sendromlu bireylerin çok duygusal olduğu söyleniyor, 
siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeğeninizde 
bunu gözlemlediniz mi?

 Evet, duygusallık çok yönlü olarak var. Şuan küçük ol-
duğu için özellikle anne, babaya karşı aşırı derecede duygusallık 
var. İlerleyen yaşlarda Ahmet Selim de büyük ihtimal duygusal bir 
birey olacak.

Down sendromlu bireyler için birçok dernek vb. kuruluşlar 
var, bunlardan ne derece haberdarsınız, ne derece faydalanı-
yorsunuz?

 Her dernekten faydalanıyorum ayrıca özel eğitim öğret-
meni olduğumdan dolayı üyeliğim de var. Örneğin derneklerde 
aile tanıştırma ve çocukların gelişimlerine yönelik farklı sosyal 
programlar yapılıyor. Ayrıca, ailelerin eksik bilgileri tamamlanı-
yor.

Yeğeniniz herhangi bir eğitim almakta mıdır? Eğitim seviyesi 
nedir? 

 Down sendromlu bireyler doğduğundan itibaren eği-
timle başlarlar ve ömrünün sonuna kadar eğitimle hayatlarını sür-
dürürler. Ahmet Selim de 3 aylık iken biz özel eğitime başvurduk.  
Fizik tedavi almaya devam etmektedir. Ahmet Selim 2 ay sonra 
özel bir eğitime başlayacak.

Yeğeniniz kendi sosyal çevresinde ne kadar aktif ve neler yapı-
yor?

 Yaşıtlarına göre aynı seviyede. Normal çocuklar gibi ko-
şabiliyor, ağlayabiliyor, gülebiliyor, ablasıyla rahat bir şekilde oyun 
oynayabiliyor. Sosyal çevreyle yüksek bir oranda iletişim kurabil-
mektedir.

Yeğeniniz Down sendromu olmadan önce bu genetik farklılık 
hakkında ne kadar bilgiliydiniz?

 Aile yeteri kadar bilgiliydi.

Aile Down sendromu hakkında nasıl bilgilendi? Herhangi bir 
eğitim aldı mı?

 Aile sürekli fizyoterapistler ve doktorlar işbirliği içeri-
sinde olarak sürekli bilgilendirildi. Aile sürekli eksik bir şey yapı-
yor muyuz diye sürekli araştırma içerisinde.

Ahmet Selim de diğer Down sendromlu bireylere kıyasla bir 
farklılık var mı?

 Ahmet Selim doğduktan sonra genetik test yapıldı. 
Doktorumuzun söylediklerine göre Ahmet Selim Down sendro-
muna sahip fakat Down sendromunun bildiğiniz gibi farklı tipleri 
var. Ahmet Selim mozaik yapısında olan Down sendromu tipine 
sahipmiş. Doktorumuz, Ahmet Selim için ileride %90 sağlıklı bi-
reyler seviyesinde üniversite okuyabileceğini, evinde tek başına 
yaşayabileceğini söyledi. Bizim gözlemlerimize göre gelişimi bu 
yönde gayet iyi.

Down sendromu hakkında sizin bahsetmek istediğiniz bir şey 
var mı? 

 Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir fark-
lılık olduğunu belirtmek istiyorum.
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 1998 yılında parmak oranının prenatal androjen belir-
tici olarak öne sürülmesi, tıp dünyasında ilgili yüzlerce çalışma 
yapılmasına yol açmıştır. Kimileri parmak oranı ve prenatal and-
rojenizasyonun arasındaki ilişkiyi daha çok irdelerken, kimileri 
de parmak oranı ve prenatal androjenizasyonun insanlar için na-
sıl bir sonuç doğurabileceğini ele almıştır; örneğin davranış, cin-
sel yönelim, doğurganlık ve hastalık riski. Parmak oranı, işaret 
parmağımız (2. parmak) ve yüzük parmağımızın (4. parmak) iki-
ye bölünmesiyle elde edilen orandır. Parmak oranınız ne kadar 
düşükse, 4. parmağınız o kadar uzundur. Tam tersi ikinci parmak 
için de geçerlidir, parmak oranı büyükse 2. parmağınız daha 
uzundur. 2D: 4D oranının fetal yaşamın 14. haftasına kadar sabit-
lendiği varsayılır. Oranın 8 - 24. haftalarda yüksek olan testoste-
rondan etkilenebileceği öne sürülmüştür. Aynı zamanda testoste-
ronun doğum öncesi 4. parmağın büyümesinde, östrojenin de 2. 
parmağın büyümesinde rol aldığı düşünülmektedir. İnsanda pe-
rinatal testosteron üretimi 3 belirli zamanda pik yapar; mid-ges-
tasyonel ve 2 postanatal (doğum sonrası). Bu 3 pik arasında biyo-
lojik etkilere en çok sahip olan mid-gestasyonel piktir. 

 Doğrudan fetüsten in utero olarak kan alınamadığı için, 
perinatal testosteronun etkilerini araştıranlar, çeşitli yöntemlere 
başvurmak zorunda kalmışlardır ve parmak oranı da bunlardan 
biridir. Bunun yanı sıra prenatal testosteron ölçümünde amniyo-
tik sıvı, kordon kanı ve gebe kanı ölçümü gibi farklı yöntemler 
kullanılmıştır. 

Cinsel Yönelim 

 Literatürde cinsel yönelim ve parmak oranı ilişkisine 
yönelik farklı sonuçlar bulunmaktadır. Kimi veriler parmak oranı 
daha küçük olan erkeklerin homoseksüelliğe daha yatkın olduğu-
nu, kimisi ise parmak oranı daha büyük olanların yatkın olduğu-
nu gösteriyor. 2000 yılında yapılan başka bir çalışma homoseksü-
el kadınların, heteroseksüel kadınlara göre daha fazla prenatal 
testosterona maruz kaldığını öne sürüyor, erkekler için ise işler 
biraz farklı. Çalışma; ağabeyi olan erkeklerin, anne vücudu bir 
önceki gebeliği hatırladığı için daha fazla prenatal testosterona 
maruz kaldıklarını ve bunun o kişilerin cinsel yönelimini etkile-
yebileceğini öne sürüyor.

Gelişimsel Bozukluklar 

 Otizm ve prenatal testosteron arasında pozitif bir ilişki 
olduğuna dair yapılan araştırmalarda; otizimli ailelerin parmak 
oranının, normal ailelere göre daha küçük olduğu saptanmıştır. 
Aynı şekilde otizmin daha hafif formu olarak kabul edilen Asper-
ger sendromlu çocuklarda da parmak oranlarının daha büyük 
olduğu gözlenmiştir. 

Spor Başarısı ve Performansı 

 Yapılan çalışmalarda spor başarısı ve parmak oranı ara-
sında bir ilişki olduğu ve birçok sporda (rugby, basketbol, kürek 
çekme, boks ) parmak oranı küçük olan kişilerin daha başarılı ol-
duğu bulunmuştur.

Kardiyovasküler Kapasite

 Son yapılan bir çalışmada parmak oranının, genç eriş-
kinlerde kardiyovasküler kapasiteyle herhangi bir ilişkisinin olup 
olmadığına bakılmıştır. Pozitif bir koralesyon bulunamamasına 
rağmen çalışmanın geliştirilmesiyle daha iyi bir sonuç elde edile-
bileceği söylenmektedir. 

Hastalıklar

 Parmak oranının gerçekten işimize yarayabileceği yer, 
sık rastlanan ve bazen fatal sonuçlanabilen hastalıklar için bir ön-
görü olabileceğidir. Son yapılan bir çalışmada disleksi, migren, 
kekeme, immün disfonksiyon, miyokard enfarktüsü, konjenital 
adrenal hiperplazi ve meme kanserinin, 2D:4D oranının bu has-
talıklar için öngörüyü ve tanıyı, prognozu ve hastalık başlangıcını 
geciktirebilecek ya da erken tespitini kolaylaştıracak önemli bir 
faktör olabileceği düşünülüyor.

 2011’de fareler üstünde yapılan çalışmada prenatal tes-
tosteron ve östrojenin parmak oranına gerçekten de bir etkisi ol-
duğu kanıtlanmıştır. Farelerde 4. parmağın 2. parmaktan daha 
fazla androjen reseptörü içerdiği ve bu reseptörlerin östrojen re-
septör (ER-α) aktivitesine sahip olduğu bulunmuştur. Androjen 
reseptör aktivitesinin düşük olması, 4. parmağın daha az büyü-
mesine ve parmak oranının daha yüksek olmasına neden olmak-
tadır. ER-α’nın inaktivasyonu ise 4. parmağın daha uzun olması-
na neden olmaktadır. Bununla birlikte, parmak oranının 
insanlardaki gelişimsel açıdan önemi hala bilinmemektedir. 
1998’de bir çalışmanın sonucundan dolayı parmak oranının pre-
natal testosteron belirteci olarak kullanılması öne sürülmüştür. 
Çalışmada parmak oranları daha küçük olan yani 4. parmağı 
daha uzun olan erkeklerin serumlarında düşük östrojen ama yük-
sek testosteron olduğu fark edilmiş ve şöyle bir hipotez oluşturul-
muştur: “Parmak oranları düşük olan erkeklerin prenatal dönem-
de, parmak oranları yüksek erkeklere göre daha fazla testosterona 
maruz kalmaları bu etkiyi oluşturuyor.”

 İnsanlardaki parmak oranı için henüz bir açıklık getiri-
lememiş olsa da yapılacak olan araştırmalar, hastalıkların teşhisi-
ne katkı sağlayabilecek bir faktör olabilir. 

Parmak Oranı
Prenatal Testosteron Belirteci Midir?
Fatih AKAY –Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi
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Popülasyon Genetiği Veri Analizi için Entegre Yazılım Paketi: 

Arlequin
Musa ÇELİK – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Acıbadem Üniversitesi

 Arlequin ismi, İtalyan “Commedia dell’Arte” nin ünlü 
karakteri olan “Arlecchino” nun Fransızca çevirisinden gelmekte-
dir. Bir karakter olarak bir çok yönü vardır, ancak aralarında ken-
di gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre çok kolay geçiş yapma 
yeteneğine sahiptir. Bu yüzden, bu çok biçimli (polimorfik) yete-
nek, yazılımın isim aşamasında ilham kaynağı olmuştur.

 Arlequin, geleneksel (konvansiyonel) genetik verileri 
(standart çok lokuslu veriler veya sadece alel frekans verileri) ana-
liz etme kapasitesine sahip, moleküler verilerin büyük örneklerini 
(RFLP’ler, DNA dizileri, mikrosatellitler) idare edebilen keşfedici 
bir popülasyon genetiği yazılımı ortamıdır veya geçmiş nüfus ge-
nişlemelerindeki parametreler ve AMOVA (Moleküler Vanyas 
Analizi) çerçevesinde popülasyonun alt bölümünün kapsamlı 
analizlerinin bulunduğu ortamdır. Arlequin DNA dizileri, mikro-
satellit verileri veya standart çok lokuslu genotipler gibi çeşitli veri 
türlerini işleyebilir. Alanında bir eşdeğeri yoktur ve son moleküler 
mühendislik teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Mevcut olan ge-
niş veri kümelerini analiz etmektedir.

 Daha önce farklı verileri ayrı ayrı işleyen birçok yazılım 
vardır. (FSTAT, GENEPOP, GENETIX vs.) Fakat Arlequin bunla-
rın aksine, farklı verileri (RFLP’ler, DNA dizileri, mikrosatellit 
verileri, allel frekansları veya standart çok lokuslu genotipler gibi) 
tek bir ortamda işleme yeteneğine sahiptir. 

 Arlequin’in, kademesiz çok lokuslu genotiplerin taşın-
ması için kapasitelerini genişletmek ve mekansal genişleme para-
metrelerini tahmin etmek için ilave yöntemlere gereksinimi var-
dır. Çünkü teorikte basit gözükse de bu verilerin işlenmesi çok 
zahmetlidir. Bu gereksinimden doğan yeni gelişmeler ağırlıklı 
olarak laboratuvarda geliştirilen yeni metodolojilerin uygulama-
larıdır. Farklı analizlerin ortak bir çerçeveye daha iyi bir şekilde 
entegrasyonu ve farklı ayarlarla çok çeşitli analizler yapılarak veri-
lerin daha kolay keşfedilmesi için yeni bir grafik arayüz geliştirilip 

arlequine eklendi. Arlequin simülasyon programları SIMCOAL2 
(Laval ve Excoffier 2004) ve SPLATCHE (Currat ve diğerleri 
2004) ile sıkı bir şekilde bağlanması, karmaşık evrim senaryoları 
altında genetik çeşitliliğin modellerini tanımlamayı hızlandırmış-
tır.

Arlequin’de Uygulanan Yöntemler 

 Arlequin, popülasyon örnekleri içinde ve arasında ge-
netik çeşitlilik kalıplarını analiz etme yöntemleri sağlar.

A) Populasyon İçi Yöntemler

 Bu yöntemler verilerin analizi için gerekli formüller, 
metotlar ve algoritmalardır.

• Ayıran alanların sayısı, farklı alellerin sayısı, heterozi-
gotluk, DNA dizilerinin baz bileşimi, gen çeşitliliği veya nüfus 
efektif boyutu Ne gibi farklı standart genetik indekslerin hesap-
lanması; Mutasyon hızı μ ile ölçeklendirildiğinde, θ = 4Neμ şek-
lindedir.
• Allelik ve haplotip frekanslarının EM algoritması yo-
luyla maksimum ihtimal tahmini.
• Excoffier-Laval-Balding (ELB) algoritması vasıtasıyla 
çok lokuslu genotiplerden gamet fazının kestirimi.
• DNA dizileri üzerinde hesaplanan uyuşmazlık dağılı-
mından demografik parametrelerin veya bir uzamsal genleşmesi-
nin tahmini.
• D, D‘ veya r2 gibi bağlantı dengesizliğinin (LD) birkaç 
ölçütünün hesaplanması ve gametik faz biliniyorsa veya bilinme-
yen durumlarda alellerin farklı lokuslarda rastgele ilişkilendiril-
mesinin testi.
• Hardy-Weinberg dengesinden ayrılış kesim testi. Taji-
ma’nın D ve Fu’nun FS istatistiklerinin hesaplanması ve sonsuz 
alan modeli altında birleşim simülasyonları tarafından önemleri-
nin sınanması.
• Ewens-Watterson testi ve Chakraborty’nin birleşmesi 
testi gibi sonsuz alel modeli altında seçici tarafsızlık testleri.

B) Ara Geçiş Yöntemleri

 Popülasyonlar arasında paylaşılan tek kromozomlu 
yapıları (haplotipleri) aramak için kullanılan hesaplama yön-
temi ve algoritmaları içerir.

• Üç hiyerarşik seviyeye sahip AMOVA çerçevesinde 
popülasyon alt bölümünün analizi: bireyler içindeki genler, 
demeciler içindeki bireyler, demet grupları içinde demetler. 
F-istatistiğinin hesaplanması. (Yerel yakınsallaştırma katsayı-
sı FIS veya popülasyon farklılaşması indeksi FST gibi) 
• Çiftli FST indeksi ile ilişkili popülasyonlar arasın-
daki genetik uzaklıkların hesaplanması .
• Nüfus farklılaşmasının kesin testi.
• Bireysel genotiplerin olasılıklarına göre popülas-
yonlara basit atama testi.
• Bir dizi 2 veya 3 mesafe matrisi arasındaki korelas-
yonların veya kısmi korelasyonların hesaplanması. 
• Arlequin, farklı moleküler veya konvansiyonel 
(moleküler olmayan veya frekans tipi) verileri işleyebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca genotip frekansları formunda 
veya haplotip frekanslarının formunda sunulan verileri, ayrı-
ca kodominant veya resesif veriyi (yerinde tek bir resesif alel 
tanımlamasıyla) tedavi etme olasılığını da idare edebilir.
• Moleküler veriler, tanımlarını (DNA dizileri, RFLP 
haplotipleri, mikrosatellite profilleri veya çok odalı haplotip-
ler gibi) girerek veya haplotipler arasındaki ilişkileri tanımla-
yan bir mesafe matrisi girerek analiz. Veri biçimi bir girdi 
dosyasında belirtilmiştir.

 Sonuç olarak, Beta geni üzerinde yer alan, yayın-
lanmış polimorfik odaklardan yararlanılarak, bu odakların 
Hb D-Los Angeles mutasyonu ile olan olası ilişkilerinin ista-
tistiksel olarak analiz edilmesine olanak sağlayan Arlequin; 
gensel verilerin işlenmesi ile elde edilecek sonuçların, farklı 
gensel verilerin analiz edilmesine imkân sunması ve farklı 
yazılımlarla sonuçların karşılaştırılması ile de bu sonuçları-
nın güvenirliğine katkı sağlaması ve ek olarak Arlequin kıla-
vuz içeriğinin, test istatistiklerini ayrıntılı açıklaması, içinde 
yer alan referans kaynakların bilimsel zenginliği, örnek veri 
girişi tabloları sunması ve kılavuzun güncellenme sıklığının 
yüksek olması gibi nedenlerle çok önemli bir yazılımdır.
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Obezite ve Epigenetik
F. Melisa GÜLER - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Acıbadem Üniversitesi

 Obezite; hormonların, çevresel ve genetik faktörlerin 
rol aldığı bir hastalıktır. 2030 yılına kadar Dünya nüfusunun yak-
laşık %58’inin obez (Vücut kitle indeksi, VKI>30kg/m2) olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu durum tip 2 diyabet, kalp damar hastalı-
ğı, mortalite ve kanser riskini arttırmaktadır. Obezite, yağ doku-
sunda trigliseritlerin anormal miktarda depolanması ve yağ do-
kusundan serbest yağ asitlerinin fazla miktarda serbest kalması 
sonucu gelişir. Fazla depolanmasının sebebi ise enerji alımı ve 
harcanması arasındaki dengesizliktir. Bunların dışında genetik 
yatkınlık da enerji dengesizliğine etki eder.

 Genetik yatkınlık için ilk olarak aday gen yaklaşımı ile 
mutasyon ve polimorfizm çalışmaları yapılmıştır. Son zamanlar-
da ise genlerin ekspresyonlarının epigenetik düzenlenmesinde rol 
alan farklı mekanizmaların, obezitedeki bireyler arası farklılıktan 
sorumlu olabileceği ve obeziteye yol açabileceği düşünülmekte-
dir. Epigenetik; DNA dizisinde değişiklik olmaksızın, gen anlatı-
mının düzenlenmesi ile ilişkili kalıtılabilen değişiklikleri ifade et-
mektedir. Obez bireyler sağlıklı, normal kilolu bireylere göre 
DNA ve histonlar üzerine farklı bir epigenetik patern göstermek-
tedir. Besinlerin, metabolik uyarıcıların, biyoaktif ve çevresel bile-
şenlerin DNA metilasyonu ve histon modifikasyonu gibi epigene-
tik düzenlenmeleri etkilediği raporlanmaktadır ve bu etkenlerin 
obezitenin önlenmesi ve tedavi stratejilerinin kişiselleştirilmesine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yani epigenetik mekanizma-
lar; obezite patogenezinin açıklanması, önlenmesi ve tedavi için 
farklı bir yaklaşım olarak kabul görmektedir.

Epigenetik Mekanizmalar

 Epigenetik, kelime olarak DNA dizisinde değişiklik ol-
maksızın, gen anlatımının düzenlenmesi ile ilişkili kalıtılabilen 
değişiklikleri ifade etmektedir. Epigenetik değişimler DNA meti-
lasyonu, histon modifikasyonu, DNA’nın nükleozom etrafında 

paketlenmesi, kromatin katlanması ve nüklear matrikse kromati-
nin bağlanmasını kapsayan mekanizmalar ile düzenlenmektedir. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar ile RNA temelli (mikroRNA ve 
IncRNA) değişiklikler de epigenetik mekanizmalara dahil edil-
mektedir. Bu mekanizmalar DNA ve histonlar arasındaki ilişkiyi 
düzenleyerek, genlerin transkripsiyonel olarak aktif veya inaktif
olmalarını sağlarlar ve ayrıca genom bütünlüğü, dokuya özgü gen 
ifadelerinin düzenlenmesi, embriyonik gelişim, intragenomik pa-
razitlerin baskılanması, genomik imprinting ve X kromozomu-
nun inaktivasyonundan sorumludurlar. 

 Obezite patogenezinin araştırılmasında yağ dokusu, 
çizgili kas, hipotalamus, periferik kan beyaz kan hücreleri gibi 
birçok hücre ve doku tipi epigenetik çalışmalar için kullanılmak-
tadır. Obezite gelişimi ve onunla bağlantılı yolaklar olan infla-
masyon, insulin sinyali, oksidatif stres ve adipogenez yolakların-
da rol alan genler üzerinde epigenetik araştırmalar yapılmaktadır. 
İlk olarak Campion J ve arkadaşları tarafından, kalorisi düşük 
diyetle beslenme sonrası bireylerin PBMC hücrelerinde tümör 
nekroz faktör-alfa (TNF-alfa) promotöründe metilasyon oranı-
nın azaldığı gösterilmiştir. Sonrasında düşük kalori alan bireyle-
rin yağ dokusunda 35 farklı lokusta DNA metilasyonu belirlen-
miş ve yüksek kalorili beslenme sonrasında ise kas dokusunda 
oksidatif enerji metabolizması ile ilişkili olan PGC-la (peroksi-
zom proliferator-aktive edici reseptör gama koaktivatör 1- alfa) 
geninde DNA metilasyonu saptanmıştır. İnsan preadipositleri ile 
olgun adipositler arasında DNA metilasyonunda farklılıklar göz-
lenmiştir. Adipogenezde, transkripsiyonel düzenlenmesinde 
önemli bir rol oynayan PPAR gamma geninin promotör bölgesi 
3T3-L1 preadipositlerde hipermetile iken farklılaşmanın ilerle-
mesiyle yavaş yavaş demetillenmektedir. Böylece adiposit farklı-
laşmasında epigenetik mekanizmaların önemli rol oynadığı vur-
gulanmaktadır. 

 Yetişkin fare hipotalamusunda iştah ve bir çok endok-
rin fonksiyonun düzenlenmesinde etkisi olan 256 baskılanmış 
yeni aday gen tanımlanmıştır. Obez bireylerin periferik kan beyaz 
kan hücrelerinde UB ASH3A (ubiquitm ilişkili ve SH3 domain 
içeren A) geninde yüksek metilasyon bulunurken, TRIM3 (Tri-
partite motif protein 3) geninde düşük metilasyon bulunmuştur. 
Benzer bir çalışmada insülin rezistansı ile ilişkili olan TFAM gen 
promotöründe metilasyon saptanmıştır. Bel çevresi ve yağ biriki-
mindeki artış ile ilişkili genlerin ekspresyonlarının epigenetik 
mekanizmalar ve çevresel faktörlerden etkilendiği bilinmektedir. 
Örneğin, uzun dönem yüksek yağlı beslenme sonrasında DNA 
demetilaz enzimini kodlayan FTO (fatty mass and obesity associ-
ated) ve MCR4 (Melonokortin 4 reseptör) genlerinde metilasyon 
azalmaktadır. Bununla birlikde PPARy, POMC (proopiomelono-
kartin) ve leptin genlerinde de diyet ile değişen DNA metilasyon-
ları gösterilmiştir. 

 Enerji sınırlaması histon modifikasyonlarında değişik-
liklere neden olmaktadır. GLUT4 geninde yapılan kromatin im-
munopresitasyon analizinin sonucunda kalorinin kısıtlaması ile 
beslenen farelerin adipoz dokularında histon 4 asetilasyonun art-
tığı gözlenmiştir. Zheng ve arkadaşları yaptığı başka bir çalışmada 
çizgili kas dokusunda C/EBPb ve GLUT4 genlerinin promotör 
bölgelerinde histon 3 ve 4 asetillenmesinin arttığı rapor edilmiş-
tir. Bu sonuçlar doğrultusunda enerji dengesinin düzenlenmesin-
de epigenetik mekanizmaların önemi bir kez daha desteklenmek-
tedir.

 Genlerin ekspresyonlarının düzenlenmesinde epigene-
tik açıdan önemli kabul edilen mikroRNA’lar; insülin sekresyo-
nu, kolesterol biyosentezi, yağ metabolizması ve adipogenezde 
etkin rol oynamaktadır. Obez ve zayıf bireylerin adipoz hücreleri 
(preadipositler ve olgun adipositler) karşılaştırılarak yapılan ge-
nom boyu ilişkilendirme çalışmasında miRNA regülasyonunun 

farklı olduğu bildirilmiştir. Bu durum preadipositler ve olgun 
adipositler arasında farklı bir miRNA profilinin olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmada subkutan adipoz dokudan elde edilen 
miRNA’lar adipoz doku fizyolojisi, glukoz metabolizması ve obe-
site ile ilişkilidir.

 Feinberg ve arkadaşları tarafından periferik kan mono-
nüklear hücreleri ile yapılan çalışmada, insan genom boyu epige-
netik verisi elde edilmiştir. Bu veride yüksek oranda DNA meti-
lasyon çeşitliliği (VMR; variability of DNA metilasyon) bulunan 
227 bölge saptanmıştır. Bu bölgeler 74 yetişkin bireyde bulun-
muştur. Bu bölgelerin yaklaşık %50’si 11 yıllık izlenen kişilerde 
stabil kalırken geri kalan VMR bölgeleri zaman içinde değişmiş-
tir. Bu durum, genetik tarafından yönetilen stabil epigenetik işa-
retlerin ve çevre tarafından etkilenen stabil olmayan epigenetik 
işaretlerin olduğunu desteklemektedir. Kararlı VMR bölgeleri 
benzer genotipdeki bireyler arasında bir epigenetik imza olarak 
kullanılabilir. Bu stabil bölgeler 11 yılık takip içinde 2 kez incelen-
miş ve 4 bölgenin vücut kitle indeksi ile korele olduğu saptanmış 
ve  obezite ile ilişkili olan birkaç genin (MMP9) yakınında olduğu 
bildirilmiştir.

 Sonuç olarak; obezite sadece enerji dengesindeki bo-
zukluktan kaynaklanmamakta, farklı epigenetik mekanizmaların 
da etkisi altındadır. Bu mekanizmalar yaş, genotip, diyet faktörle-
ri ve diğer çevresel etkiler ile interaksiyon halindedir ve buna bağ-
lı olarak da obeziteye yatkınlık ve iştahın kontrolünde bireysel 
farklılıklar gelişmektedir. Doğal ürünler ve diyet ile alınan besin 
bileşenleri, epigenetik mekanizmaları düzenleyebilmektedir. 
Obeziteden korunmak ve obeziteyi tedavi etmek için bu tür ürün 
ve bileşenlerin bu özellikleri kullanılabilir.
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 Son zamanlarda bir yerlerde toplanıp bilim ortamı 
oluşturan, bilim için yollara düşen, uzakları yakın ve gönülleri bir 
eden bir topluluk ile ilgili bir şeyler duydunuz mu? Ya da ne yap-
tığından bağımsız olarak “Future Science Team” ismi, tanıdık ge-
liyor mu? 2015 yılının sonunda, sosyal medyada Dr. Umut Yıldız 
sayesinde patlayan “hayallerinizin mektubu” etkinliği ile birçok 
uzay-sever genç birbirinden haberdar olmuştu fakat sağlam bir 
bağ kurulamamış, sadece birbirimizi tanımakla kalmıştık. “Ha-
yallerinizin Mektubu” ile herkes hayalini anlattığı bir mektup ha-
zırlayıp bunu sosyal medyada paylaşıyordu. Böylece yüzlerce 
genç ile bir mektup ağı oluşmuştu. 

 2016 yılının başlarında, bilimle ilgilenen bir arkadaşım 
bana ulaşarak, tanışmamızı istediği başka bir arkadaşı olduğunu 
söyledi. İkimiz de aynı alan ile ilgileniyormuşuz ve kendisi bu 
alanla ilgilenen başka biri bulamayınca bizi bir araya getirdiler. 
İlk kez benim gibi astrobiyolojiye ilgi duyan biri ile tanışmıştım. 
Açılan bu tanışma grubunda 3 kişiydik, ardından hepimiz “şöyle 
bir kişi tanıyorum, o da çok ilgili” veya “bu konuda bilgili birini 
tanıyorum, bize yardımcı olabilir” dediği kişileri gruba ekledi. Bir 
süre sonra 18 kişiyle bir grupta sürekli uzay, bilim, robotik konu-
şurken bulduk kendimizi. Ailemden biri kadar yakın ve yoluma 
yoldaşlık edecek kişilerle aynı grupta olduğumu düşünmemiştim, 
sadece bir gruptu. Aklıma bile gelmezdi. İlk görüşmemizi birbiri-
mizi bulmamıza vesile olan Umut Yıldız ile yaptık. Bize görmedi-
ğimiz şeyi gösterdi; bizler, birbirimizin farkında olmadan gelece-
ğe dair umut veriyorduk. Birlikte sohbet etmekten çok daha 
fazlasını yapabilirdik. Bu görüşmeden sonra, fark etmeden aile 
gibi olduğumuzu hissettik. Sürekli değişen grup ismi, artık “Fu-
ture Science Team”de sabit kalma kararı almış, bu ismi benimse-
mişti. 

 Sonraki görüşmelerimiz Astrofotoğrafçı Kubilay Akde-
mir ve tıp öğrencisi Ahmet Serdar Mutluer ile olmuştu. İşlerini 
buraya kadar nasıl başarıyla getirdiklerini bize anlattılar ve sonra-
sında da hep destekçimiz oldular. 

 Asıl büyük buluşma 2016 yılının yazında gerçekleşti. 
TUBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin 19. Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne 
hep birlikte gittik! Normalde ailelerimiz bireysel olarak 4 günlük 
bir kampa gitmemize izin vermezdi, ama yine bu ekip bunun üs-

tesinden geldi. Birbirimizin aileleri ile görüşerek birbirimize iyi 
bakacağımıza, koruyacağımıza ve sahip çıkacağımıza ikna ettik. 
Herkes çok mutlu ve heyecanlıydı. Şenlikte 4 günümüz ve 3 gece-
miz birlikte geçti. Tabii ki hiç uyumadık, bu süreyi uyuyarak mı 
harcayacaktık? Lütfen... Şu an düşündüğümüzde bir etkinliğe ka-
tılmak kulağa çok basit bir olay gibi gelse de, hepimizin hayatını 
değiştirmişti. 

 Future Science Team’in ikinci dönüm noktası niteliğin-
de olan etkinlik; 2017 yılı Eylül ayında gerçekleşen Bursa Gökyü-
zü Gözlem Şenliği’ydi. Bu etkinliğe, ilk ekipten farklı olarak daha 
sonra aramıza katılan üyelerle birlikte katılım sağlanacaktı ve hiç 
kimsenin kalacak yeri, yolunu ve yemeğini karşılayacak maddi 
imkânı yoktu. Ekibin neredeyse hepsi, yakın şehirlerdeki üyelerle 
birlikte otostopla Bursa’ya kadar gelmişti. Evet, otostop! Sadece 
bu da değil, kalacak yerimiz olmadığı için herkes çadırlarını ve 
erzakını yanında getirmişti. Hepsi, şenlikte ilk kez kendi atölyele-
rini kurup eğitim verme fırsatını kaçırmamak ve tekrar bir araya 
gelmek içindi. Yüzlerce çocuğa kendi tasarladığımız ve kendi elle-
rimizle hazırladığımız eğlenceli oyunları oynatarak yeni şeyler 
öğretip; kendi hazırladığımız kartpostalları, kitap ayraçlarını ve 
çıkartmaları hediye ettik. Hava kamp kurmak için harikaydı, sa-
bahları hafif hafif yağan bir yağmurun çadırlara vurarak çıkardığı 
sesle uyanıp, şehre gidiyorduk. İkinci akşam çadırların önünde 
oturup, Berk arkadaşımızın paylaşımı ile Yunus Emre’nin şu di-
zelerini hep birlikte söyledik;

Ben gelmedim dava için,
Benim işim sevgi ile,

Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldik.

Bizim için bu etkinliğin ana fikri, “Gönüller bir olunca üstesinden 
gelinmeyecek sorun yoktur.” oldu.

 Döndüğümüzde, bu arkadaş grubunu herkese açmaya 
ve herkesin burada paylaşım yaparak faydalanmasına karar ver-
dik. En büyük hayalimiz bir web sitesi açmaktı ve sadece bir haf-
tada kendi aramızdan harika bir gönüllü web ekibi ile çok güzel 
bir web sitesi kurduk. Bir hafta sonrasında ise üyelik başvuruları-
nı açtık. İlk hafta tam olarak 500 başvuru almıştık!Biz insanlara 

Future Science Team
Berfin DAĞ –Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi bir proje, maddi destek, mükemmel bir kariyer vadetmiyorduk. Ha-

yallerine ortak olabilecek arkadaşları bulabilecekleri bir ortam ha-
zırlamış, onlara kucak açmıştık. Bunun için birbirinden hevesli ve 
parlak gençlerin aramıza katılmak istemesi bizi çok mutlu etmişti.

 Şu an aramıza katılmış olan 300’den fazla bilim sever var. 
En başta tek amacımız, bilim ile ilgilenen bir arkadaş ortamı kur-
maktı; şu an bu arkadaş grubu kendi içinde atölye çalışmaları yürü-
tüp belli konularda iyi olan kişilerin yardımı ile kendini geliştiriyor, 
etkinlikler organize ediyor, konferanslar vermek için geziyor, nor-
malde yalnız oldukları için katılamadıkları etkinliklere katılmak 
veya motivasyon bulamadıkları işlere başlamak için ekip arkadaşla-
rı bulabiliyor. Tüm bu motivasyonu veren şey ise belli; samimiyet, 
dostluk ve sevgi. İşin dahası; birlikte çalışan öğrencilerden bazısı 
liseye yeni başlamışken, bir diğeri üniversite son sınıf öğrencisi ola-
biliyor. Fakat bu birlikte çalışmaya engel olmuyor çünkü kimse için 
karşısındakinin yaşının, cinsiyetinin bir önemi yok. Tek önemli 
olan şey, karşımızdaki insandan öğrenebileceklerimiz ve ona ka-
zandırabileceklerimiz. Online konferansları sadece alanında başarı-
lı hocalarımızla değil, kendi içimizde çok büyük işler başarmış ekip 
arkadaşlarımızla yapıyoruz. Artık hedefimiz kendi içinde kendini 
besleyen, geliştiren ve ardından bunu topluma kazandıran bağımsız 
bir topluluk olmak. Her zaman ihtiyacımız olan buydu, bunu başa-
rabilen ve bu atmosferi koruyabilen bir topluluk olmak en büyük 
hayalimiz! 

 Bunları okuyan tüm bilim severlere; sizler tek başınıza 
gücünüzün farkında olmayabilirsiniz. Kendinize dönüp bakmaya 
ihtiyacınız olabilir. Kendinize ayna tutmanıza yardımcı olacak, si-
zin başarılı yanlarınızı örnek alıp, gelişmesi gereken yanlarınızı ge-
liştirmenize yardımcı olacak yol arkadaşları edinin. Çünkü “Bir in-
sanın bir şeyi başarabilmiş olması, sizin daha çok çalışarak daha 
iyisini başarabileceğinizin kanıtıdır.” Birbirimizden öğrenecek çok 
şeyimiz var!
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 Veri analizine yeni başladınız diyelim. Gayretlisiniz. R, 
Python, pandas, SQL, ne bulursanız öğrenmeye çalışıyorsunuz. 
Malum, en iyi öğrenme yaparak öğrenmedir. Oysa okuduğunuz 
kitaplar veya ders malzemelerindeki veriler ya çok basit, ya da çok 
yapay. Bazı veri tabanları ise dişinizi geçiremeyeceğiniz kadar bü-
yük ve karmaşık. Size gereken, ne çok küçük ve basit; ne de alela-
de bir laptopla işlenemeyecek kadar büyük bir veri kümesi. Bu 
yazıda, kolayca indirebileceğiniz, “temiz”, veri işlemeye başlangıç 
seviyesinde kullanabileceğiniz birkaç veri kümesini listeleyeceğiz.

Süsen Çiçeği Türleri         
                          
 Ünlü istatistikçi R.A. Fisher’in 1938’de yayınladığı bir 
makalesinden alınan küçük bir veri kümesi. Süsen (iris) çiçeğinin 
üç türünden alınan 50’şer numunenin çiçek ve taç yapraklarının 
uzunluk ve genişliklerinin ölçümlerini barındırıyor. Klasik, temel 
ders kitabı örneği olan bir veri kümesidir. Veri görselleme ve sı-
nıflandırma işlemlerinde kullanabilirsiniz.

Titanic Yolcu Listesi

 Kara talihli Titanic’in ilk ve son seferindeki yolcu liste-
si. İsimler, unvanlar, yaş, cinsiyet, hangi mevkide seyahat ediyor, 
eşi, çocukları, kardeşi yanında mı? Hayatta kalmış mı? Veri dü-
zenleme, gruplandırma, ve tahmin için kullanabilirsiniz.

MNIST El Yazısı Rakamlar

 Her biri 28×28 pikselden oluşan, gri tonlarında el yazısı 
rakamlar. 250 kişiden alınan toplam 60.000 numune mevcut. Bir 
veri satırının ilk sütununda resimde gösterilen rakam, kalan 784 
sütunda ise piksellerin satır satır yan yana konmuş halde gri ton-
larının sayı değerleri var. Güdümlü öğrenme ve tahmin algorit-
malarında ilk adım olan bir veri kümesidir.

ABD Bebek İsimleri

 ABD’de 1880’den başlayarak günümüze kadar, yeni 
doğanlar için yapılan sosyal güvenlik kartı başvurularından derle-
nen isimlerin sayımı. Veri kümesinin içinde her bir yıl için ayrı 
bir dosyada, o yıl doğan çocuklara verilen isimler, çocuğun cinsi-
yeti, ve her bir ismin kaç kere verildiği yazılı.
 
 Çoklu dosyalardan veri derlemek, zamanda değişimleri 
görsellemek, verileri filtrelemek, trendleri incelemek için uygun.

Yeni Başlayanlar İçin Veri Kümeleri: 
Çiçekler, Bebekler, Filmler…*
Kaan ÖZTÜRK, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Depremler

 Kandilli Rasathanesi’nin web sitesindeki form arayü-
züyle istediğiniz tarih aralığında, istediğiniz enlem ve boylamlar 
içindeki sismik hareketlerin dökümünü alabilirsiniz. Depremle-
rin zaman ve mekandaki dağılımlarını görselleyebilir, Guten-
berg-Richter yasasını teyit edebilirsiniz.

Parolalar

 Çeşitli kaynaklardan sızdırılmış ve halka açık hale gel-
miş parolaların listesi. Dosyada 2 milyon tekil parola mevcut. Pa-
rolaların yapısını inceleyebilir, harf-rakam-işaret dağılımına ba-
kabilirsiniz. Metin işleme çalışmaları için uygun.

Gelir Seviyesi

 1994 ABD nüfus sayımı verisi içinden alınmış, gelir se-
viyesi tahmini için kullanılan bir veri kümesi. 50.000’e yakın ye-
tişkinin demografik bilgilerini, ve gelirlerinin 50.000$ üzerinde 
olup olmadığının bilgisini içeriyor. Veri analizi, gruplandırma, 
güdümlü öğrenme işlemleri için kullanılabilir.

Movielens Film Puanlama

 Movielens film değerlendirme sitesine gelen kullanıcı-
ların istedikleri filmlere verdiği puanlamaları içeren bir veri kü-
mesi. Ana küme sürekli büyümekte; ama araştırma amaçları için 
sabit olarak tutulan bazı alt kümeler de var. 1000 kullanıcının 
1700 filme verdiği 100.000 ayrı puanı içeren “100k” kümesiyle 
başlayabilirsiniz. Filmlerin bilgileri ile kullanıcıların demografik 
verilerini birleştirerek ilginç bağlantılar yakalayabilir, bir tavsiye 
sistemi oluşturmak üzerinde çalışabilirsiniz.

Elektrik Sarfiyatı

 Bir evin dört yıl harcadığı elektriğin dakika dakika kay-
dedildiği iki milyon satırlık bir veri dosyası. Bütün evde kullanı-
lan anlık gücün yanında, ayrı odalarda tüketilen enerji de kayde-
dilmiş. Boş kalmış satırlar da var. Büyükçe bir veri dosyasını 
işlemenin inceliklerini keşfedebilir, zaman serisini analiz etmek, 
saatlik/günlük/haftalık/mevsimlik değişimleri görmek gibi işlem-
ler yapabilirsiniz.

*Bu yazı ilk olarak Veri Defteri’nde yayınlanmıştır. Başta Python 
programlama dili olmak üzere veri bilimine/yapay öğrenmeye 
dair pek çok yazıya http://www.veridefteri.com adresinden ulaşa-
bilir, Twitter’da @VeriDefteri ve @mkozturk hesaplarını takip 
edebilirsiniz.
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Afrika Salmonella’sının Genetiği Keşfedildi

 Liverpool Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Afrika’da 
yılda 400.000 kişinin ölümüne sebep olan Salmonella kan dolaşı-
mı enfeksiyonunun sebebini keşfetti. Afrika’da epidemik bir sal-
gına yol açan bu hastalık türünün diğerlerinden farkı; kana karış-
ma özelliği, öldürücü olması ve antibiyotiklere dirençli olması ile 
ayrılıyor. Bilim insanları bu farklılıklara SNP adı verilen tek nük-
leotid mutasyonunun neden olduğunu keşfetti. 

NASA Genç Bilim İnsanı Ödülü Bir Türk’e Gitti

 Arizona’da Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ast-
robiyolog Betül Kaçar, antik DNA ve moleküler evrim konusun-
da çalışmalar yapıyor. Betül Kaçar NASA’dan burs alan ilk Türk 
bilim insanı oldu.

Uyuyamama Nedeniniz Genlerinizden Kaynaklanıyor Olabilir

 İstatistiksel olarak dünyada pek çok insan hayatlarında 
bir süre uyku problemi çekiyor. Araştırmacıların gaziler üzerinde 
yaptıkları GWAS (genom çapında ilişkilendirme çalışmaları) ile 
kronik uykusuzluğun, çeşitli psikolojik bozukluklar ve hatta tip 2 
diyabet hastalığı ile ilgili olan genetik bağlantısı ortaya kondu.

Sinesteziye Neden Olan Mekanizma

 Sinestezi, her 2000 kişiden 1’ini etkileyen duyuların bir-
birine karışma durumudur. Genelde erken yaşta ortaya çıkan bu 
durumda insanlar duydukları isimlerin tatlarını alabildiklerini 
düşünürler. Max Planck Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu sıra 
dışı halin nedeninin aksonlardan kaynaklandığını keşfettiler. Ak-
sonların bağlantı kurmaları sırasında oluşan bir hata sonucu bir-
birleriyle daha derin bağlantı kurması sinesteziye yol açıyor.  

Çocukların Abur Cubur Yemek Tercihleri

 Çocukların abur cubur yeme tercihlerinin güçlü gene-
tik kökleri olduğu bulundu. Guelph Üniversitesi’ndeki araştırma-
cılar, tat duyusuyla bazı genetik varyasyonların bağlantısını keş-
fetti. Araştırmacılar, bazı çocukların tatlıya daha düşkün olmasını 
sağlayan geni buldular. Bu genin aynı zamanda tat duyusunda 
azalma ve yağ ile de ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Mikrobiyom Oluşumunda Doğa Mı Çevre Mi Daha Etkili So-
rusunun Cevabı Çevre Oldu

 1000’den fazla sağlıklı insanın incelendiği deneyde, 
aynı ortamı paylaşan ama farklı kökene sahip kişilerin genetik kö-
kenden çok kullanılan ilaçlar ve yenilen yemeklerin etkisinin 
daha etkili olduğu ve mikrobiyomun en az %20’sinin yapılan di-
yet ile ilişkili olduğu ispatlandı. 

Dövmeler Neden Kalıcıdır?

 Dövmelerin çok uzun bir zaman bozulmadan durabil-
mesinin nedeni bilim camiasında bir merak konusuydu. Fransız 
araştırmacılar bu sorunun yanıtını buldu: Makrofajlar, bağışıklık 
sisteminin bu önemli hücreleri, deride yabancı madde olarak gör-
dükleri mürekkebi “yiyorlar”. Mürekkebi saklayan makrofajlar 
öldükten sonra dövme mürekkebi deriye geri salınıyor ve bu dön-
gü tekrarlanıyor.

SON DAKİKA!
İpek Duygu TÜRKDEMİR –Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Acıbadem Üniversitesi

GENOM
Nazlı ATASAYAN - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 
Acıbadem Üniversitesi

“Uzak bir gelecekte, daha önemli araştırmaların yapılacağını 
düşünüyorum. Bu sayede, insanlığın ve insan tarihinin kökenine daha 

güçlü bir ışık tutulacaktır.” 
Türlerin Kökeni, Charles Darwin

 Bilimsel araştırmalar sonuçlanmaya devam ettikçe bilinme-
yenler, merak edilenler aydınlanıyor ve tam oldu dediğiniz noktada 
bir darbeyle her şey yerle bir oluyor. Nereden çıktı bu şimdi diyecek-
siniz; kitabın bende bıraktığı etki tam olarak bu! Genom kitabının 
yazarı Matt Ridley, doktorasını Oxford Üniversitesi’nde yapmış olup 
ardından The Economicst’in bilim editörü olarak görev yapmıştır. 
Genom kitabı dilimize 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi 
tarafından çevrilmiştir.

 İnsan genomu 23 çift kromozomdan –döllenme sırasında 
annenin yumurtasından 23 kromozom, babanın sperminden 23 kro-
mozom ile birleşir- oluşmaktadır. Bu bilgi hemen herkes tarafından 
bilinir fakat 23 çift kromozomun yapısı, içinde nasıl birleşimler oldu-
ğuna dair soru işaretleri oldukça fazladır ve bu soruların cevaplarını 
bulmak için çok sayıda araştırmacı çalışmalarını yürütmektedir. Ya-
zarımızın kullandığı tabir “23 paket” ve yazarımız kendi yorumları ile 
bize bu paketlerin gizemini anlatmıştır; geçmişimiz, günümüz ve ge-
leceğimiz. Kitabımızda 23 bölüm bulunmaktadır, tıpkı DNA’daki 23 
çift kromozom gibi ve her kromozom için bir bölüm ayrılarak insana 
ait kavramlar başlıklara dağıtılmıştır. Bu başlıkların altında sadece bi-
limsel gerçekleri yüzümüze vurmakla kalmamış, mükemmel betimle-
melerle edebiyatın naifliğini de yazısına dahil etmiştir.

 Günümüzün en dikkat çekici, disiplinlerarası çalışmaların 
odak noktası olan genetik bilimi, ilgi alanı olsun ya da olmasın her 
yetişkinin rahatlıkla okuyabileceği bir bilim kitabına dönüştürmesi, 
insanların kafalarında bir ampul yakarak genetik hakkında bilinçlen-
dirmeyi arttırmıştır.

 Bu 23 bölüm, insanın gen haritasının nasıl çıkarıldığı, has-
talıkların nasıl oluştuğu ve ne gibi çözümler uygulanabildiği, yaşama 
dair bazı sırlara ulaşılabildiği, bugüne kadar nasıl evrimleştiğimiz ve 
bundan sonra nasıl evrelerin bizi beklediği hakkında bilgiler vermek-
tedir. Bunlara inanmak ve kabullenmek kimileri için zor olsa da bun-
lar gerçeklerdir ve hayatımızın gidişatını bunlar belirlemektedir. Me-
sela hayatımız boyunca yediğimiz yiyeceklerden tutun iletişim 
kurduğumuz insanların tavırlarına kadar her şey genlerimize iyi ya da 
kötü şekillerde yansımakta ve gelecek nesillere aktarılmaktadır.

 Genetik hakkında öğrendiklerimin yanı sıra bilim insanı 
özelliklerinin öğreticiliği açısından bu kitap benim gibi bilim insanı 
olmak isteyenler için güzel bir başlangıç ve yol gösterici kitap niteliği 
taşımaktadır. Bilginin evrenselliğinin güzel bir örneği olan Genom’la 
tanışmanızı öneririm.

 Keyifli okumalar!

Dr. Moreau’nun Adası
“Baba Biz Neyiz?’’

Tuba ABACIOĞLU –Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 
Acıbadem Üniversitesi

 Yönetmenliğini John Frankenheimer ve Richard Stan-
ley’in üstlendiği 1996 yılı yapımı, başrollerinde Marlon Brando, 
Van Kilmer, David Thewlis, Ron Perlman ve Fairuza Balk oynadı-
ğı fantastik bilim-kurgu filmidir. Aynı zamanda İngiliz romancı 
H.G. Wells’in 1896’da kaleme aldığı romanıdır.

 Dünya çapında ilginç çalışmalarıyla tanınan, oldukça 
başarılı fakat yaptığı deneylerle toplum tarafından dışlanmış bir 
genetik uzmanı olan Dr. Moreau, kendine ait Güney Pasifik’te yer 
alan ıssız adasında yardımcısı Montgomery ile tüm hayvansal dav-
ranışları ve insanlığı değiştirecek ilginç deneyler yapmaktadırlar. 

 Yolculuk yaptığı geminin batması sonucunda kendisini 
Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulan Edward Prendick, sanda-
lında ölümü beklerken bir gemi onu kurtarır. Gemi, Dr. More-
au’nun adasına doğru ilerlemektedir. Adaya ulaştıklarında ise dik-
katini çeken bir takım olaylar başlamaktadır. Yeni bir gemi gelene 
kadar Dr. Moreau’nun misafiri olacaktır. Ada ile ilgili bilgi edin-
meye çalışan Prendick, gördükleri ve duydukları sesler karşısında 
ürpermeye ve korkmaya başlamıştır. Dr. Moreau’nun yaptığı de-
neylerin farkına varınca ona karşı çıkmıştır. Fakat elinden bir şey 
gelmeyeceğini anlayınca adaya ayak uydurmak zorunda kalmıştır.

 Hayvan ve insan genlerini birleştirerek, yarı hayvan yarı 
insan varlıklar ortaya çıkaran Moreau, kendi yarattığı yaratıkların 
‘Tanrısı’ gibi davranmaktadır. Korkunç deneylerin ürünü olan 
yarı insan gibi davranan tuhaf yaratıklar adada yaşamaktadır. İn-
sanımsı gibi davranan bu yaratıkların özü hayvandır ve tek ölçüle-
ri de hayvanca davranırken insanca yaşamaya çalışmaktır. 

Dr. Moreau, bu yarattığı yaratıkların daha fazla hayvanca davran 
mamaları için “Yasa/Kanun” belirleyip onlara sınırlar ve davranış 
yolları öğretmektedir. Ve bu yasalara (kanunlara) uymamanın ce-
zası çok ağır olmaktadır. Yarattığı yarı insanlar bunun bilincinde 
olduğu için doktordan korkmaktadırlar. 

 ‘’Baba biz neyiz?’’ sorusu ise; insanın Tanrısal yanları ile 
hayvansal yanları arasında seçim yapamamasından kaynaklı 
Darwinizm’e gönderme yapan ölümcül bir sorudur.

Kitap & Film
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Kadınlar ve 
 Nobel Ödülü
Gökcem ERDURUR - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,          

Acıbadem Üniversitesi

 Dünya nüfusunu ele aldığımızda, yaşayan kadın ve er-
kek sayısının neredeyse birbirine eşit olduğunu görürüz. Kadının 
büyüleyici doğurganlık özelliği uzun yıllar kutsal bir özellik olarak 
kabul edilmiştir -ta ki günün birinde kendisini diğer türlerden 
ayırmak adına düşünme yeteneği ve zekayla ödüllendirilmiş olan 
insan türü bu güzel yeteneği bir tehdit olarak algılayana kadar. 
Kendi bedeninden bir başka bireyi yaratan kadının görkemi kar-
şısında dehşete düşen bazı karşı cinsleri fiziksel özelliklerinden 
güç alarak “erkek egemen” dünya düzeninin temellerini atmak 
için ellerinden geleni yapmaya başlamışlardır. Günümüzde hala 
tartışılan ve maalesef büyük bir çoğunluk tarafından aşılamayan 
bir sorun haline gelen erkek-kadın eşitsizliğinin bilim alanına da 
yansımış olması muhtemeldir. Muhtemel kelimesini kullanıyo-
rum çünkü ne kadar güçlü, zeki, yetenekli, hakkını aramasını bi-
len, medeni kadınların var olduğunun farkındayım. 

 Gelişen teknoloji sonucu elde edilen istatistikler, kadın-
ların bilimdeki yerinin günümüzde bile olması gerektiğinden çok 
geride olduğunu gösteriyor. Bu sonucun kadının erkekten daha az 
zeki, daha yeteneksiz olmasıyla alakası yok. Herhangi bir şeyi ba-
şarmak için sahip olunması gereken en önemli şey; zekâ, yetenek, 
hatta imkanlar bile değildir. Bir şeyi başarmak, insanın kendisine 
olan inancıyla alakalıdır. Yıllar içinde yapabileceklerine, başarabi-
leceklerine hatta kendilerine ait bir fikre sahip olabileceklerine 
olan inançları bastırılmış olan kadınlar, ait oldukları yerin evleri 
ve çocukları olduğuna inandırılmış ve bundandır ki günümüzde 
bile kendilerinin farkına varamıyorlar. 

 Tarih içinde kendine inanmış ve bir farkındalık yarat-
mış olan 48 Nobel Ödülü sahibi bilim kadınından bazılarını ince-
leyelim: Herkesin tahmin edebileceği gibi listenin en başında hem 
ilk hem de iki kez kazanan kadın olarak tarihe adını yazmayı ba-
şaran Marie Curie’den bahsedelim. 1903 yılında aldığı fizik ala-
nındaki Nobel ödülünü radyasyon üzerine yaptığı çalışmalarla, 
1911 yılında ise ikinci Nobel ödülünü radyum ve polonyum ele-
mentlerini bulması sonucunda kimya dalında kazanmıştır. Kimya 
alanında da ilk ödül kazanan kadın olmuştur. Kendisine ait günü-
müzde hala işleyen bir enstitü kurmuştur. Bunun yanı sıra 
Avrupa’nın ilk doktora yapmış bilim kadını ünvanına sahiptir. 
Kızı Irene Joliot-Curie de 1935 yılında alüminyum ve radyumla 
yaptığı çalışmalarla kimya alanında Nobel ödülü kazanmıştır. 

 Fizyoloji ve tıp alanındaki ilk ödül 1947 yılında Gerty 
Theresa Cori’ye laktik asit döngüsünü keşfettiğinden dolayı veril-
miştir. Edebiyat alanındaki ilk kadın Nobel ödülü sahibi, efsanele-
ri konu edinmiş ve masallara dayanan eserleriyle yazar Selma Ot-
tilla Lovisa Lagerlöf olmuştur. 1905 yılında Baroness Bertha 
Sophie Felicita von Suttner Silahları Bırakın adlı romanı ve Avus-
turyalı bir pasifist organizasyon kurmasıyla Nobel Barış Ödülü 
sahibi ilk kadın olmuştur. Ekonomi alanındaki ilk ve tek Nobel’i 
alan Elinor Ostrom, 2009 yılında Oliver E. Williamson ile “top-
lumsal malların, iktisadî bakımdan kontrol ve işletilemesi analizi” 
ile kazanmıştır. 

 1901 yılından itibaren 48 kadına 49 Nobel Ödülü veril-
miştir. Fizik alanında iki, kimya alanında dört, tıp ve fizyoloji ala-
nında on iki, edebiyat alanında on dört, barış alanında on altı, 
ekonomi alanında ise bir kadın Nobel ödülü kazanmıştır. 1903 
yılından günümüze kadar 923 ödül dağıtıldığını göz önüne alacak 
olursak, kadınların erkeklere oranla 1/20 oranında ödül kazanmış 
olduğunu görürüz. Bunun sebepleri günümüzde sıklıkla tartışıl-
makta. Eşitsizlik ortamı kadınların; kendilerine, başarabilecekle-
rine, herkesten farklı bir fikre sahip olabileceklerine olan inançla-
rının bastırılmış olmasının yanı sıra, Nobel ödülü verilecek bilim 
insanlarını belirleyen kurumun kararlarının taraflı olabileceği de 
tartışılmaktadır. Bunların hepsi birer olasılık ve kesinlik taşımı-
yorlar. Böyle bir ortamda yapmamız gereken tek şey -kadın ya da 
erkek- cinsiyetimiz ne olursa olsun bahaneler aramayı bırakıp eli-
mizden geleni yapmak, doğru olduğuna inandığımız şeyleri sa-
vunmak ve kendimize olan inancımızı kaybetmemektir.

Gerty Theresa Cori

 Mezun olduktan sonra egzotik ve nispeten ucuz bir ülk-
ede yaşamayı istiyorsanız, İspanyolca da biliyorsanız size önerim: 
Küba! 

 Küba, son yıllarda moleküler biyoloji ve genetik alanın-
da atak yapmış bir ülkedir. Kanser araştırmalarında da öne çık-
maya başlayan bu ülkeye gidiş, aslında pek çok ülkeye göre kolay-
dır. (Amerika üzerinden olmadığı sürece) Küba vizesini çıkartmak 
için gerekli belgeler; şahsi banka hesap dökümleri, seyahat detay-
larını belirten şahsi dilekçe, öğrenci belgesi, uçak ve konaklama 
rezervasyonu, sağlık sigortası ve aile gelir beyanıdır. Yurt dışından 
gelen öğrencilere açıklar. Üniversitelerin pek çoğu ücretsiz ve 
bölümlerin bazıları başarı düzeylerine göre gelen öğrencilere burs 
veriyorlar. 3.000 CUC’ye (11.371 TL) kadar çıkabilen bu burslar 
için başvurduğunuz üniversitenin bütçesi önemli bir faktördür.
Küba’da öğrenci oturum izni, geçici ama uzun süreli ikamet et-
menizi sağlayan bir yoldur.  Küba’da öğrencinin eğitim göreceği 
kuruma veya fakülteye bağlı olarak öğrenciye devlet tarafından 
4000 CUC’ye (15.162 TL) kadar burs imkânı sağlanıyor. Küba’da 
öğrencilerin pansiyonlarda ya da öğrenci evlerinde çok düşük 
ücretlere konaklamalarının nedeni, öğrencilerin barındığı yerl-
erden alınan vergilerin daha düşük olmasıdır. 

 Küba’da pek çok üniversite, örneğin Latin Amerika’nın 
en iyi üniversitelerinden biri sayılan Havana Üniversitesi, İspan-
yolca ağırlıklı eğitim veriyor. Yerel halkın pek çoğu iyi derecede 
İngilizce biliyor ve yurt dışından gelen öğrenciler için Küba 
Hükümeti’nin, üniversitelerin ve özel kurumların açtığı uygun fi-
yatlı İspanyolca kursları mevcut. Fakat neredeyse her üniversite, 
yurt dışından öğrenci kabulü için lisans eğitim belgesi ve en 
azından orta düzey bir İspanyolca istiyor. Havana Üniversitesi, 
Sandiago Üniversitesi gibi üniversitelerde master veya doktora 
yapmak için hocalarla doğrudan bağlantı kurmanız gerekiyor. 
Yeni açılan ve Küba’nın genetik araştırmalarının önemli bir 
kısmının yapıldığı Cira Garcia Uluslararası Sağlık Merkezi gibi 
merkezlerin doktorlarının ve araştırmacılarının çalıştığı Camag-
uey Sağlık Bilimleri Yüksek Enstitüsü ve ELAM (Latin American 
School of Medicine) gibi tıbbi araştırma ve geliştirme için çalışan 
ve öğrenci kabul eden okullar, pasaport ve transkriptinizi talep 

ediyor. Küba’da moleküler biyoloji ve genetik bölümü olan nere-
deyse her üniversite (düşündüğünüzden daha fazla) ulusal tıbbi 
genetik ağına bağlıdır. Bu ağ, genetik danışmanların ülkenin her 
yerine gitmesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca bu ağ, genetik 
alanında yapılan araştırmaların üniversiteler arasında yayılması 
ve geliştirilmesi için kullanılıyor.

 Küba’da moleküler biyoloji ve genetik yüksek lisansı 
yapmanın ve bu alanda çalışmanın en büyük sıkıntısı, uluslararası 
bilim camiasında ve özellikle Amerika’da çok dikkat çekmeyecek 
olması ve kabul görme olasılığının düşük olmasıdır. Yeni an-
laşmalarla özellikle genetik ve kanser çalışmalarında bunun 
önüne geçilmeye başlandı. Küba Hükümeti moleküler biyoloji ve 
genetik alanında ülkeye daha fazla öğrenci ve bilim insanını çek-
mek için dünya çapındaki üniversitelerle değişim programları 
başlatmıştır. Staj yapmak veya çalışmak için en iyi ve en uygun yer 
Ulusal Genetik Merkezi’dir. 40.000’den fazla genetik tanı çalışması 
yapılan bu merkezde aynı zamanda başarılı öğrenciler için genetik 
danışmanlık gibi alanlarda yüksek lisans programları bulunmak-
tadır. 

Demek Mezun Oldunuz, ya Sonra? (Küba)
İpek Duygu TÜRKDEMİR – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Acıbadem Üniversitesi
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Etkinlikler
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