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Yaz›m›zda önce etik kavram› ve tarihçesi anlat›lacak, takiben etik kurullar ve görevlerinden bahsedilecek, sonras›nda da kök hücresi ile ilgili etik
konusunda bilgi verilecektir.
ET‹K nedir?
Do¤rular› inceleyen felsefenin bir dal›d›r. Dört
alt tipi vard›r.
Normatif etik: Do¤ru davran›ﬂlar› saptamak ve
bunun kurallar›n› oluﬂturmakt›r.
Pratik etik: Normatif etik kurallar›n› davran›ﬂ
biçimlerine, uygulamaya sokmakt›r.
Deskriptif etik: Olgu düzeyinde hangi tutumlar›n vurguland›¤›n› saptamakt›r. Etik kurallar›n alg›lanmas›ndaki fark uygulamada farkl›l›¤a neden
olabilir. Uygulamalarda dikkat edilecekleri tan›mlayan etikdir.
Metaetik: Mant›k ve modeller üzerinde yap›land›r›lan etikdir. Bir yaklaﬂ›m›n do¤ru yada yanl›ﬂl›¤›n› gerekçesine göre de¤erlendirmektir. Örne¤in
bir ilaç hasta olmayana verilmiﬂ ise etik de¤ildir fakat hasta san›l›p hasta olmayana verilmiﬂse do¤rudur gibi.
Etik bireysel olarak; do¤ru davran›ﬂ› bulma çabas›d›r ve etik kurallar› uygulamada kullanabilmekdir.
Do¤rusal düﬂünmek, do¤ruyu önermek ve do¤ru davran›ﬂlara geçilmesini sa¤lamak etik kurullar›n hedefidir.
Etik bize nas›l yaﬂamam›z gerekti¤ini, yapt›¤›m›z hareketlerden hangisinin do¤ru olaca¤›n› belirtir.
ET‹K- Tarihçe
1906 öncesinde etik kavram› ve etik kurullar

yoktu ve insanlarda yap›lan araﬂt›rmalar kontrol
edilmiyordu, bir plan dahilinde yap›lm›yordu. Etik
kurallar ve etik kurullar birden oluﬂmay›p bir süreç içerisinde insan sa¤l›¤›nda olumsuzluklara yol
açan davran›ﬂ biçimlerinin sorgulanmas› ile oluﬂtu
ve etik kurallar yap›land›r›ld›. Aﬂa¤›da 1906 sonras›nda yaﬂanan bu olaylardan önemli olanlar› ve
bunlar›n yaratt›¤› etik kararlar ve etik kurullar
kavram›n›n oluﬂum tarihçesi gözden geçirilecektir.
Etikle ilgili ilk önemli uluslararas› tan›mlama ve
dökümentasyon Nuremberg Code olup 1948 de
aç›klanm›ﬂt›r. Nuremberg Code göre; ‹nsanlarda
araﬂt›rma yap›labilmesi için ; insanlara o araﬂt›rman›n faydalar› yan› s›ra riskleri de anlat›lmal›, ve
bunun sonunda insanlar›n gönüllü olur vermesi
ﬂartt›r. Bu uluslar aras› karar›n al›nmas›n› gerektiren olay ise 1946 da Amerikan askeri hakimlerinin 23 Alman hekimine karﬂ› dava açmas› ve bu
hekimleri savaﬂ ve insanl›k suçu iﬂlemekle suçlamas›yd›. Alman hekimler kabul formu almadan
nazi Almanyas›nda mahkumlar üzerinde t›bbi deneyler yapm›ﬂlard› ve deney yap›lan insanlar›n ço¤u ölmüﬂ yada sakat kalm›ﬂt›. Bu olay insan araﬂt›rmalar›nda uluslar aras› standartlar›n gereklili¤ini ortaya ç›kard› ve Nuremberg code oluﬂtu. 1950
de ise, Thalidomide Avrupada sedatif ilaç olarak
onayland› ve uykuyu kontrol etmek ve gebelikde
kusmay› azaltmak amaçl› kullan›ld›. Fakat k›sa
süre sonra gebeli¤inde bu ilac› alanlar›n çocuklar›nda önemli deformiteler geliﬂti¤i fark edildi ve 12
bin çocuk deformiteli do¤du. Birçok hasta deneysel
ilaç ald›¤›n› bilmiyordu ve gebelerden olur formuda
al›nmam›ﬂt›. Bu kazada ‘ Kefauver Amendments’
adaptosyonunu aç›¤a ç›kard› ve ilaç firmalar›n›n
marketing öncesi ilaçlar› için onay gerekti¤ini ö¤-
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retti. Bu olay ile Amerikan senatosu ilaç üreticileri
için, ilaçlar›n› sat›ﬂa ç›karmadan önce ilac›n etkinli¤ini ve emniyetini de¤erlendirme çal›ﬂmalar› yapma zorunlulu¤u ve bu çal›ﬂmalar› takiben ilac›n
onaylanmas› gereklili¤ini zorunlu k›lan yasay›
onaylad›.
1964 de Dünya Sa¤l›k Örgütü insanlarda biomedikal araﬂt›rma yapan t›p doktorlar›na rehber
olmak üzere tavsiye döküman› haz›rlad› ve Helsinki deklarasyonu olarak yay›nlad›. Helsinki deklarasyonu 1975, 1983, 1989 ve 1996 da günün koﬂullar›na göre düzeltildi ve iyi iﬂleyiﬂ kurallar› (Good clinical pactices) temelini oluﬂturdu.
Helsinki Deklarasyonu Kurallar› ﬁöyle
Oluﬂtu:
- ‹nsanlarda yap›lmas› planlanan araﬂt›rmalar
labaratuar çal›ﬂmalar›na ve hayvan deneylerine
dayanmal›d›r.
- Araﬂt›rma protokollerinin uygunlu¤u ba¤›ms›z
komitelerce de¤erlendirilmelidir.
- Bilgilendirme olur formu (Informed consent)
gerekir
- Araﬂt›rma t›bbi bilgisi yeterli ve deneyimli kiﬂilerce yürütülmelidir
- Hastalara sa¤l›yaca¤› yarar zarardan fazla olmal›d›r.
Etik ile ilgili di¤er ders al›nan bir çal›ﬂmada
1932-1972 y›llar› aras› yürütülen Tuskegee sifiliz
çal›ﬂmas›d›r ve etik d›ﬂ› insanlarda yap›lan araﬂt›rma örne¤ini oluﬂturdu. Amerikada halk sa¤l›¤› servisi düﬂük gelir grubu 600 Afrika-Amerika kökenli
erkekde 400 ü infekte olmak üzere sifiliz çal›ﬂmas› baﬂlatt› ve proje kapsam›nda 40 y›l süre ile izledi. Hastalar›n muayeneleri ücretsizdi ancak hastal›klar› ve seyri konusunda bilgilendirilmediler.
1950 li y›llarda sifilizin penisilin ile tedavisi mümkün hale gelmiﬂken hastalar tedavisiz 1972 ye dek
izlendi. Baz› olgular›n sifiliz olduklar› baﬂka hekimlerce saptan›p tedavi önerilmiﬂ iken araﬂt›r›c›lar araya girip tedaviyi engellediler ve birçok hasta
bu sürede öldü ve çal›ﬂma Amerika sa¤l›k bakanl›¤›nca 1973 de durduruldu. Ancak bu durumun
etik olmad›¤› tart›ﬂ›ld›, konu politik mahcubiyet
yaratt› ve Baﬂkan Clinton çal›ﬂmaya dahil olan kiﬂi ve ailelerden özür diledi. Yine bu olaydan ders
al›narak Amerikada Ulusal araﬂt›rma kanunu (National Research Act) 1974 de kabul edildi. Bu kanun biomedikal araﬂt›rmalarda insan haklar›n›n
korunmas› için uyulacak kurallar› ve prensipleri
belirledi. Temel etik kurallar bu kanun ile oluﬂtu
ve Belmont raporu için baz teﬂkil etti. 1979 da ise
ulusal komisyon araﬂt›rmalarda insan haklar›n›
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koruma kurallar›n›n belirlendi¤i Belmont Report
olarak bilinen raporu kabul etti. Belmont raporu;
temel etik prensipleri özetleyen bir rapordu ve 3
prensip içeriyordu: 1- Respect of person = insana
sayg›: ﬁah›slar kendi özgür iradeleri ile çal›ﬂmaya
kat›lmay› kabul etmelidir. Kendi baﬂ›na karar verme yetisi olmayanlar korunmal›d›r. Bilgilendirme
olur formu al›nmal›d›r. 2-fayda:Hastalara araﬂt›rman›n faydalar›, riskleri sistematik nﬂekilde aç›klanmal› ve fayda maksimuma ç›kar›lmal› zarar en
aza indirilmelidir. 3-Justice: hak: hastalar›n seçimindeki kriterler ve yap›lacak incelemeler aç›kca
belirtilmelidir.
Belmont raporundan sonrada insan araﬂt›rmalar›n› kontrol etme kurallar› (Common rule) belirlendi. Buna göre: 1- Araﬂt›rma yap›lan kurumlar
bu kurallara uymay› taahhüt ederler. 2- Araﬂt›r›c›lar uygun bilgilendirme olur formlar› oluﬂturmal›
ve hastalardan bunu temin etmelidir. 3-Etik kurul
(IRB= ‹nst›tute Review Board) oluﬂturulmal› ve bu
kurul üyeleri araﬂt›rmay› ayr›nt›l› inceleyerek kay›tlar›n› tutmal›d›rlar. 4-Fetüs, gebe kad›n ve invitro fertilizasyon , mahkumlar, çocuklar ilave korunma önlemleri gerken popülasyon olarak de¤erlendirilmelidir. Bireyin do¤ru düﬂünme yetisi olmal›d›r. Bu kanun araﬂt›r›c›ya da insan haklar›n›n korunmas› için sorumluluk yükler. Araﬂt›r›c› etik olmayan davran›ﬂa girmemekle yükümlüdür. Farkl›
merkezlerdeki araﬂt›r›c›larda etik standartlara uymal›d›r.
Etik olarak araﬂt›rma nedir? Araﬂt›rma bilgi
üretmek için d›zayn edilen sistematik incelemedir.Araﬂt›rma ilaç, vücuttan al›nan bir örne¤in incelenmesi, tan›sal iﬂlem, tedavi protokolleri gibi çeﬂitli konularda yap›l›r.
Etik kurul(IRB) nedir? ‹nsanlarda yap›lacak
olan biyomedikal araﬂt›rmalarda insanlar›n haklar›n›, emniyetini ve sa¤l›klar›n› korumak amaciyle
araﬂt›rmay› gözden geçiren, onaylayan, araﬂt›rman›n baﬂlamas›na karar veren, araﬂt›rman›n seyrini
düzenli izleyen, araﬂt›rma metodlar›n› de¤erlendiren, bilgilendirme olur formunun uygunlu¤unu
kontrol eden t›p adamlar›, bilim adamlar› ve bilimd›ﬂ› üyeden oluﬂan ba¤›ms›z komitedir. Araﬂt›r›c›lar tüm araﬂt›rmalar› için etik kurul onay› almal›d›rlar.
Etik Kurulun Görevleri
- ‹nsan araﬂt›rmalar›nda insan sa¤l›¤›n› ve haklar›n› korumak
- Araﬂt›r›c›lar›n kafas›nda olabilecek olan menfaat temin etmeyi engellemek
- Ulusal ve uluslar aras› etik kurallara göre
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araﬂt›rmay› de¤erlendirmek
- Etik kurul üyelerinin sorumluluklar› gere¤i
araﬂt›rma ile ilgili düﬂüncelerini,yaklaﬂ›m ve görüﬂlerini belirtmelerini sa¤lamak
- Araﬂt›r›c›lar›n etik ile ilgili sorular›n› konsülte
ederek çözümlemek. Etik komite direkt kiﬂinin ne
yapaca¤›na karar vermez, sadece kiﬂiye etik konular›, kurallar› daha iyi anlamas›nda ve do¤ruyu
bulmas›nda yard›mc› olur.
- Etik kurullar›n görüﬂleri uzman görüﬂü niteli¤indedir, dan›ﬂmanl›k yaparlar. Etik kurullar do¤rudan karar oluﬂturmazlar.

araﬂt›rma ile ilgili birikime sahip, biride bu konu
ile ilgisi olmayan alanlardan deçilmiﬂ kiﬂi olmal›d›r.
- Etik kurul üyelerinden biri kurum d›ﬂ›ndan
olmal›d›r ve kurumda yak›n akrabas› olmamal›d›r.
- Etik kurulun hiçbir üyesi de¤erlendirilecek
projelerde, ç›kar çat›ﬂmas›na yol açaca¤›ndan etik
kurul taraf›ndan bilgi istenilmedikçe görevli olmamal›d›r.
- Etik kurul özel bilgisi olmayan alanlarda konu ile ilgili uzman kiﬂilerden görüﬂ al›r ancak bu
kiﬂilerin oy hakk› yoktur.

Etik Kurulun De¤erlendirme Kriterleri
- Çal›ﬂman›n d›zayn› etik kurallar ve legal gereksinimlerle uyumlumudur?
- Kiﬂilerin riskleri minimalize edilmiﬂmidir ?
- Araﬂt›rmadan elde edilecek faydaya göre zarar
riskleri kabul edilebilirmidir ?
- Bilgilendirme olur formlar› her türlü elementi
içeriyor ve yeterlimidir ?
- Araﬂt›rmada potansiyel duyarl› popülasyon
(çocuk, mahkum gibi) varm›d›r ve korumaya al›nm›ﬂm›d›r ?
- Araﬂt›rmadaki kiﬂi seçimleri tarafs›zm›d›r ?
Etik kurul yap›lmas› gerekli de¤iﬂikliklerle birlikte projeyi onaylar ancak de¤iﬂiklikler araﬂt›r›c›
taraf›ndan yerine getirilmeden çal›ﬂma baﬂlamaz.
Araﬂt›rma birçok merkezce birlikte yap›lacaksa
di¤er merkezlerin etik kurullar›n›nda onay› gerekir
ve çal›ﬂma bundan sonra baﬂlar.
Etik kurulun araﬂt›rmay› onaylamas› önemli bir
olayd›r ve o araﬂt›rman›n kalitesini ortaya koyar ve
araﬂt›r›c›ya, araﬂt›rman›n yap›ld›¤› enstitüye prestij kazand›r›r.
Etik kurul onay› gereklili¤i araﬂt›rma yap›lmas›
önünde bir bariyer, engel olabilir mi? Genellikle
hay›r. Etik kurullar araﬂt›rmalar› nadiren onaylamazlar ve bunun yerine araﬂt›r›c›ya daha iyi d›zayn
etme, riskleri azaltma, fayday› artt›rma yönünde
öneride bulunurlar ve hasta bigilendirme olur
formlar›n›n daha uygun hale getirilmesini isterler.
Etik kurullar çeﬂitlilik gösterir mi? Evet. Örne¤in bir üniversitede çeﬂitli dallarla ilgili farkl› etik
kurullar olabilir. Örne¤in T›bbi etik kurul olmas›
gibi. Her etik kurul kendi prensiplerini belirler.

Etik Kurul Fonksiyonlar› ve Çal›ﬂma ﬁekli
Aﬂa¤›daki konularda yaz›l› prosedürleri izler:
1- Araﬂt›rmay› gözden geçirir, rapor eder ve
araﬂt›r›c›ya bildirir
2- Projelerin ne s›kl›kla tekrar de¤erlendirilece¤ini belirler
3- Araﬂt›rman›n onaylanabilmesi için araﬂt›r›c›n›n yapaca¤› de¤iﬂiklikleri belirler ve bu de¤iﬂiklikler araﬂt›r›c› taraf›ndan yap›l›p etik kurulca tekrar onaylanmadan araﬂt›rma baﬂlamaz
4- Etik kurul araﬂt›r›c›ya raporu yazarken gerekli yaz›l› prosedürlere uyar
5- Araﬂt›r›c› taraf›ndan Etik kurula rapor edilen
ortaya ç›km›ﬂ beklenmeyen problemleri de¤erlendirir, araﬂt›rman›n gidiﬂat›n› izler, araﬂt›rman›n yürütülmesini sak›ncal› bulursa rapor eder
6- Toplant›larda ço¤unluk ve ilgili bilim alan›
d›ﬂ›ndaki temsilcinin olmas› aran›r

Etik Kurul Üyeli¤i
- En az 5 üyesi vard›r.
- Komite üyeleri insanlarda yap›lacak araﬂt›rmalar› de¤erlendirebilecek yetenek ve tecrübeye,
geçmiﬂe sahip olan kiﬂilerden seçilir.
- Etik kurul üyelerinden en az biri bilimsel
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Etik Kurulca Araﬂt›rman›n Gözden Geçirilmesi
- Araﬂt›rmay› inceleyerek onaylar, önerilerde
bulunur yada onaylamaz
- Bilgilendirme olur formunun uygunlu¤u de¤erlendirilir insan haklar›n›n güvenli ve korunur
oldu¤una bak›l›r
Araﬂt›rman›n Etik Kurul Onay› ‹çin Gerekli
Kriterler
- Kiﬂiler için oluﬂabilecek riskler en aza indirilmiﬂ olmal›d›r
- Kiﬂilere yap›lacak tan›sal ve tedavisel giriﬂimler bilinen olmal›d›r
- Araﬂt›rmadan elde edilebilecek yarar yan›nda
risk önemsiz kalmal›d›r
- Etik kurul risk ve faydalar› de¤erlendirirken
araﬂt›rma süresince ortaya ç›kabilecek risk ve fayday› de¤erlendirir daha ileriyi dikkate almaz
- Bilgilendirme olur formu yeterli kapsamda olmal›d›r
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- Kiﬂilerin emniyeti için araﬂt›rma plan›nda elde
edilecek neticelerin belirli aral›klarla gözden geçirilmesi plan› olmal›d›r
- -Kiﬂilerle ilgili verilerin gizlili¤i ve kiﬂi haklar›n›n korunmas› olmal›d›r
- Araﬂt›rman›n amac›na uygun popülasyonlar
tercih edilmelidir
- Korunmalar› gerekli mahkum, çocuk,gebe,
mental yetersiz kiﬂiler gibi hassas gruplarda çal›ﬂma yap›lacaksa insan haklar›n› koruyacak ilave
önlemler al›nmal›d›r.
Etik kurula baz› belgeler onaylanmak, baz›lar›
da gözden geçirilmek üzere gönderilir:
Etik Kurula Onaylanmak ‹çin Gönderilenler:
Protokol
Hastan›n protokol bilgilendirmesi
Protokolün duyurusu
Protokolün periyodik de¤erlendirmesi
Hasta bilgilendirme onay formu
Etik Kurula Gözden Geçirilmek Üzere Gönderilenler:
Çal›ﬂman›n sonuç raporu
Araﬂt›r›c› bilgisi
‹dari yaz›ﬂmalar
Araﬂt›r›c›lara broﬂür
Ciddi yan etki bildirim formlar›
Çal›ﬂmaya kat›lan hasta bilgisi
Enstitü Yada Fakülte Kurulunca Gözden Geçirme
Etik kurul taraf›ndan onaylanan araﬂt›rmalar
ayr›ca enstitücede gözden geçirilebilir. Ancak etik
kurulca onaylanmayanlar de¤erlendirilmez.
Etik Kurulca Araﬂt›rman›n Sonland›r›lmas›
Etik kurulun önerilerine uygun yürümeyen , kiﬂilere zarar verecek yan etki geliﬂen araﬂt›rmalar
etik kurulca durdurulabilir. Etik kurul durdurma
gerekçelerini araﬂt›r›c›ya, enstitüye Merkezi etik
kurula rapor eder.
Etik Kurul Kay›tlar› ve Saklanmas›
- Tüm yaz›ﬂmalar
- Tüm aktiviteler
- Tüm raporlar
- Etik kurul üyelerinin listesi ve özgeçmiﬂ bilgileri
- Etik kurul prosedurlar›
- Sonlanan araﬂt›rmalar›n 3 y›ll›k kay›tlar›
Etik Kurullar›n Çal›ﬂmas›n›n Kontrolü
- Merkezi etik kurulca (Ülkemizde sa¤l›k bakanl›¤› bünyesinde oluﬂturulan merkezi etik kurul) ya-
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p›l›r
- Merkezi etik kurul, etik kurullar›n çal›ﬂmalar›n› izler ve çal›ﬂmas›nda eksiklik gördü¤ünde
sözlü yada yaz›l› bildirir
- Lokal etik kurulun yan›t›na göre gözlemci atayarak durumu inceler
Lokal Etik Kurul Görevinin Sonland›r›lmas›
- Lokal etik kurul merkezi etik kurul ile uyum
sa¤layamaz ise
- Lokal etik kurul merkezi otoriteyi kabul etmiyorsa ve tekrarlayan çabalara karﬂ›n bu olmuyorsa
- Bu uyumsuzluk insan haklar›na araﬂt›rmalarda zarar veriyorsa
Komisyon toplanarak lokal etik kurulu la¤vedebilir.
Kök Hücre Nakli ve Etik
Kök hücre kayna¤› olarak etik
Günümüzde standart olarak kemik ili¤i ve periferik kandan kök hücre toplanmas› kullan›lmaktad›r. Göbek kordonu kök hücreleri ise toplanmakta
ve kordon kan› bankalar›nda kiﬂiye özel yada topluma kullan›lmak üzere saklanmaktad›r. Gelecekte kullan›labilecek kök hücre kaynaklar› ise embryonik ve yetiﬂkin kök hücreleridir.
Standart olarak kulland›¤›m›z kemik ili¤i yada
perferik kan›n kök hücre donasyonunda etik olarak fayda zarar riskine bak›l›rsa, faydan›n ço¤u al›c›ya gider. Donöre faydas› ise sevilme, takdir edilme duygusudur ve bu ne kadar riske karﬂ›l›k olur
tart›ﬂ›lmaktad›r.
Günümüzde kök hücre kullan›m› insan embryosu, at›lan fetal dokular, düﬂükle at›lan dokular,
yetiﬂkin kök hücreleri gibi kaynaklar›n kullan›m›na yönelmiﬂtir ve bu konu ile ilgili hangi tür çal›ﬂmalara etik kurullar onay verecektir en çok tart›ﬂ›lan konudur ve farkl› ülkelerin bilim adamlar›n›n
düﬂünceleri aras›nda farkl›l›klar vard›r. Kök hücrelerde yap›lacak seleksiyon, maniplasyon ve bu
iﬂlemlerle ortaya ç›kabilecek hastal›k riskleri etik
kurullar› u¤raﬂt›racak ve farkl› etik kurullarda al›nan farkl› kararlar merkezi etik kurula yeni iﬂler
ç›karacakt›r. Bu konular merkezi etik kurulca ve
ilgili kurullar, derneklerce günün bilimsel geliﬂmelerine ve ülke sa¤l›k politikas›na göre çözüme kavuﬂturulacak konulard›r.
Kök hücrenin al›nmas›, iﬂlenmesi, saklanmas› ve hastaya verilmesinde etik
Günümüzde kök hücreler farkl› yöntemlerle
mobilize edilmekte, farkl› ﬂekillerde toplanmakta,
farkl› ay›klama iﬂlemleri yap›lmakta, ekspanse
edilmekte, dondurulmakta, saklanmaktad›r. Tüm
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bu iﬂlemlerin ehil kiﬂilerce yap›lmas› etik olarak
gerekmektedir. Klinikde kök hücresi kullan›m›nda
bu iﬂlemlerin kalitesi ve güvencesi için ulusal ve
uluslar aras› kurallar getirilmektedir; FACT, JACIE, NETCORD, AABB kriterleri gibi. Kök hücresinin geçti¤i tüm aﬂamalarda good manufactoring
practice(GMP) kurallar›na uyulmas›da di¤er etik
aç›dan tart›ﬂ›lan bir konudur. Ancak her ülkenin
koﬂullar›n›n geliﬂmiﬂli¤i farkl› oldu¤undan bu konuda uygulanacak kriterler her ülkenin ilgili kurullar›nca yap›land›r›lmaya gerek göstermektedir.
Hekimin hastaya uygulayaca¤› kök hücre
nakli tedavisinde etik prensipler
- Hekimle hastas› aras›nda karﬂ›l›kl› güven
duygusuna dayanan iliﬂki vard›r.
- Klinisyen indike olmayan tedaviler için sorumluluk almamal›d›r
- -Hekimin karar›n› etkileyen kültür ve inanç
farkl›l›klar› vard›r
- Hekim kan›ta dayal› t›p uygulamas›na göre
uygun kök hücre nakli tedavisini belirlemelidir.
- Hastan›n mevcut tedavi ile ﬂans› < %10 ise hekimler tedavide risk almaya isteklidirler. Etik olarak tart›ﬂ›lmaktad›r.
- Hastan›n hastal›¤›n›n tedavi seçene¤ine yan›t
derecesi karar› etkiler. Örnek myeloablativmi yoksa nonmyeloablatifmi kök hücre nakli yap›ls›n bilimsel verilere göre karara ba¤lanmal›d›r.
- Kök hücre kayna¤›n›n varl›¤›, donörün riski, yan›t oran›, protokole hastan›n uyumu ve
maliyetin art›ﬂ› tedaviyi sunarken tart›l›ﬂ›lacak
konulard›r. Burada hekime her hasta için kök
hücre nakli tedavisini fayda zarar analizi ile ve fayda önde ise yapmas› etik görünmektedir.
- Standart tedavi yetersiz kald›¤›nda kök hücre
nakli ikinci seçenek olarak planlanlan›yorsa söylenmelidir.
- Hekim, hastas›na hastal›¤›n›n tedaviye yan›t
oran›n›, hastadan kaynaklanan ve neticeyi etkileyecek olaylar› (GVHD, venookluzzif hastal›k gibi)
aç›klamal›d›r. Hekim hastas›n› gerçekten söylenenleri anlad›¤›n› ve kavrad›¤›n› tartmal› gerekirse
ilave konuﬂmalar yapmal›d›r. Hastaya etik prensipler aç›klanmal›d›r.
Kök hücre naklini yapacak hekim kan›ta dayal› t›p uygulamalar›ndaki aﬂa¤›daki kan›t düzeylerine göre önerisini hastas›na yapmal›d›r:
Ia: Randomize kontrollü birçok çal›ﬂman›n meta analizinden elde edilen kan›t
Ib: En az bir randomize kontrollü çal›ﬂmadan
elde edilen kan›t
IIa: En az bir randomize olmayan iyi tasarlan-
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m›ﬂ kontrollü çal›ﬂmadan elde edilen kan›t
IIb: En az bir iyi tasarlanm›ﬂ k›smen deneysel
çal›ﬂmadan elde edilen kan›t
111: Karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar, korelasyon çal›ﬂmalar› ve olgu raporlar› gibi deneysel olmayan
tan›mlay›c› çal›ﬂma kan›tlar›
1V: Uzmanl›k komite raporlar›,otoritelerin görüﬂ ve veye klinik deneyimleri, rehberler
Hekim; kan›t düzeyi Ia, Ib olanlar› A derecesinde öneri , kan›t düzeyi IIa, IIb, III olanlar› B derecesinde öneri, kan›t düzeyi IV olan› ise C düzeyinde öneri olarak sunmal›d›r. Ancak bunun için hekim kök hücresi ile ilgili bilgileri çok yak›ndan izliyor olmal›d›r.
Helsinki deklarasyonuna göre hekim, yaﬂam›n›
kurtaraca¤›, sa¤l›¤›n› düzeltece¤i hastas›na yeni
tan› veya tedavi giriﬂimini kullanmada özgür olmal›d›r ancak ayni zamanda hekim hastas›na kök
hücre nakli yaparken kan›tlanm›ﬂ en iyi tan› ve tedavi yöntemlerini kullanaca¤› güvencesi vermelidir. Hekimlikte etik, bir atasözü ile ba¤lant›l› olarak ; hekimin kendisine yap›lmas›n› istemeyece¤i
ﬂeyleri hastas›na yapmamas› diye düﬂünülebilir.
Ülkemizde etik kurullar ve kök hücre uygulamalar›nda ça¤daﬂl›¤›n yakalanmas›; bu konular›n
s›k gündeme getirilmesi, s›k tart›ﬂ›lmas› ve deneyimlerin neticesinde yeni kurallar›n konulmas›, izlemi ve uygulanmas› sürecinde olacakt›r. Ülkemizde çok merkezli klinik araﬂt›rmalar›n az say›da yap›l›yor olabilmesi hekimlerimizin etik tecrübesinin
daha yavaﬂ olgunlaﬂmas›na sebep olan bir di¤er etmendir.
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