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Doç. Dr. Özd�nler ölü bey�n hücres�n� yen�den
canlandırdı

ABD'de Northwestern Ün�vers�tes�nde ALS Araştırma Merkez�

Yönet�c�s� Doç. Dr. Hande Özd�nler en �y� buluş yapan 10 b�l�m

�nsanından b�r� oldu. Bey�ndek� ölmüş s�n�r hücreler�n� d�r�lten

Özd�nler bu çalışmaya bey�n kanaması yüzünden kaybett�ğ� kardeş�

�ç�n başladığını anlattı
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En �y� buluş yapan 10 b�l�m �nsanından b�r� olan Doç. Dr. Hande Özd�nler,

bey�ndek� ölü hücreler� d�r�ltmey� başardı. ABD'de aldığı ödüllerle tüm

dünyaya adından söz ett�rd�.

Doç. Dr. Özd�nler'� bu noktaya get�ren k�ş� genç yaşta kaybett�ğ� kardeş�

oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Özd�nler, "An�den bey�n kanaması

geç�rd�, a�lecek per�şan olduk. Bey�n konusunda çok az şey

b�l�yordum. ABD'ye doktora �ç�n g�tt�m fakat kardeş�m vefat etmeseyd�

belk� b�tk� b�yoteknoloj�s� okuyacaktım. Doktoramın üçüncü senes�

olmasına rağmen bütün kolumu değ�şt�r�p s�n�r b�l�mler�ne yöneld�m"

ded�.

Özd�nler, "Çok okudum. Harvard Ün�vers�tes�nde nörocerrah�

bölümüne g�tt�m. Harvard'da hoca oldum. Sank� bey�n� öğren�rsem

kardeş�m� canlandıracağım veya ona yapab�leceğ�m b�r şey g�b�yd�"

d�ye konuştu.

ALS, PLS, PARKİNSON, ALHEIMER VE BEYİN KANAMASI HASTALARINA
ÇARE OLACAK

ALS, PLS, Park�nson, Alzhe�mer ve bey�n kanaması hastalarına çare

olacak �laç hayvan deneyler�nde başarılı oldu.

Özd�nler, "Özell�kle ALS hastalığı çok zor b�r hastalık. Hastalar

gerçekten yavaş yavaş bütün �nsanlık yet�ler�n� kaybed�yorlar.

Bey�ndek� motor nöronlar 'Ben artık yapamayacağım bu �ş� ve

öleceğ�m' d�ye karar ver�yorlar ve yavaş yavaş ölme hızlanıyor"

�fadeler�n� kullandı.

ÖLEN MOTOR NÖRONLARI 60 GÜNDE CANLANDIRDI

Özd�nler, ölen motor nöronları kend� buluşları olan NU9 �s�ml� k�myasal

maddeyle 60 günde canlandırdı.
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Özd�nler, şunları kaydett�: "Buluşu yapmak ve buluşu kl�n�k aşamaya

kadar get�rmek en uzun süren süreç. B�z ş�md� onu tamamlamış

bulunuyoruz. Tahm�n ed�yorum k� �k� veya üç sene �çer�s�nde

sonlandıracağız. 10 yıl �ç�nde tedav� kullanılab�l�r."
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