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Tıp Fakültesi Öğrenci
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Kulübü tarafından
düzenlenecek olan
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arasında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi’nde
gerçekleşecek.

T

ürkiye’nin her
yerinden bilimle
ilgilenen herkesin katıldığı
Bilim Günleri’nde tıp
ve bilim dünyasına
bir şeyler katmaya
çalışanlar emeklerini
arkadaşlarına gösteriyor
ve bu yolda ilerlemek
isteyenlere örnek oluyor.
Sunumlarını öğrencilerden,
asistanlardan, doktorlardan
ve profesörlerden oluşan
bir topluluk önünde
sunma fırsatı bulan

öğrenciler, kendilerini
bilim dünyasına erkenden
hazırlıyor. İzleyici olarak
katılmak isteyen öğrenciler
için de az rastlanır bir
fırsat olan Bilim Günleri,
onur konukları ve sunum
yapan diğer öğrencilerle
beraber bilimdeki
gelişmelerden haberdar
olmak için mükemmel bir
fırsat. Sadece araştırma
sunumlarının kabul edildiği
kongrede, bu yıl yine
dopdolu bir program var.

Programda öğrencilerin
sunumlarının yanı sıra
dünyaca ün kazanmış
iki isim de var:
Adını “yapay pankreas”
araştırmalarıyla dünyaya
duyuran Eda Cengiz ve
ekibiyle birlikte
Türkiye’nin ilk çift kol,
tam yüz ve dünyanın
ilk kadavradan rahim
nakillerini gerçekleştiren
Prof. Dr. Ömer Özkan.

Kök Hücreden Akciğer Hücresi Üretildi
Mahir E. Ocak

Kök hücre yöntemi
kullanılarak ilk kez
akciğer ve solunum
sitemi hücreleri
üretildi. Columbia
Üniversitesi
Tıp Merkezi
araştırmacılarının
yaptığı araştırmanın
sonuçları Nature
Biotechnology’de
yayımlandı.

K

ök hücre yöntemi
kullanılarak daha
önce kalp, karaciğer ve
sinir hücreleri gibi çeşitli
türde hücreler üretilmişti.
Dr. Snoeck ve çalışma
arkadaşlarının yaptığı
bu çalışmada ise ilk
kez akciğer ve solunum
sistemi hücreleri üretildi.

Bu yöntemin gelecekte
hastalara kendi deri
hücrelerinden elde edilen
kök hücrelerle üretilmiş
akciğerlerin nakledilmesi
için kullanılabileceği
düşünülüyor. Fakat klinik
uygulama aşamasına
gelinmesinin birkaç yıl
süreceği öngörülüyor.
Araştırma Dr. Snoeck
ve ekibinin 2011 yılında
kök hücrelerin akciğer
hücrelerinin öncüllerine
dönüşmesini sağlayan
bir grup kimyasal etkeni
keşfettiği çalışmanın devamı
niteliğinde. Bu çalışma
sırasında da araştırmacılar
kök hücrelerin akciğerin
yüzeyini kaplayan epitel
hücrelere dönüşmesini
tamamlayan yeni etkenler

buldu. Geliştirilen yöntemle
epitel hücrelerin altı
farklı türü elde edilmiş.
Akciğerde gaz alışverişinin
yapıldığı alveollerin
korunması için önemli
bir yüzey etkin maddesi
salgılayan “2. tür hücrelerin”
elde edilmesinin özellikle
önemli olduğu belirtiliyor.
Çünkü bu hücreler hasar
görmüş akciğerlerin
onarılması sürecinde
etkin bir rol alıyor. Uzun
vadede bu yöntemin
akciğer nakline ihtiyacı
olan bir hasta için kendi
deri hücrelerinden
akciğer üretmek amacıyla
kullanılabileceği
düşünülüyor.
Bu amaçla önce bir
bağışçıdan alınan
akciğerden sadece iskeleti

kalana kadar hücrelerin
alınması, daha sonra
bu iskelete hastanın kendi
deri hücrelerinden elde
edilen kök hücrelerin
yerleştirilmesi planlanıyor.
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