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RaDiChal'21
BİZ KİMİZ?
Dünya genelinde yaklaşık 7000’den fazla nadir hastalık çeşitliliği olduğu
bilinmektedir. Bu hastalıkların özellikle ülkemizde görülme oranı diğer ülkelere
göre oldukça fazladır. Bunun en büyük sebebi olarak yaygın akraba evlilikleri
gösterilebilir. Genetik sorunlar sonucu oluşan bu hastalıkların birçoğunun tedavisi
günümüzde bulunmamaktadır. Olan tedaviler ise oldukça pahalıdır. Bu ve bunun
gibi sorunlar görüldüğünde nadir hastalık sahibi olan bireylere bir çıkış yolu
aramak ve en nihayetinde bir tedavi bulabilmek için farklı çalışmalara öncülük
edebilmek amacı ile RaDiChal kurucu direktörümüz Dr. Öğrt. Üyesi Cihan Taştan
(Üsküdar Üniversitesi TRGENMER Koordinatörü ve HiDNA Biyoteknoloji CEO)
öncülüğünde lisans düzeyindeki öğrenciler ile RaDiChal ekibi oluşturuldu. Bu ekip
doğrultusunda başlatılan yarışmamız nadir hastalıklar ve tedavileri konulu
Türkiye genelinde ve uluslararası genetik araştırmaların yapılması hedeflenen bir
yarışmadır.
Misyon
Rare Disease Challenge (RaDiChal) olarak nadir hastalık sahibi bireyler için
genetik tedaviler tasarlayacak lisans, lisansüstü veya doktora öğrencileri hedef
kitlemizdir. Her hastalık için bir umudun olduğunu, elbet bir tedavinin var olduğu
inancı ile yola çıktık.
Vizyon
Nadir hastalık sahibi kişilerde “hastalık” kelimesinin yer almaması, onların nadir
güzellikteki insanlar olduklarını farkettirmek amacımızdır. Bu sebeple, 21. yüzyılın
en önemli teknolojisi olan genetik mühendisliği ile genetik tedavilerin ülkemizde
yaygınlık kazandırılması, yerli ve katma değerli gen tedavi ürünleri geliştirilmesi
ve bu alanda tecrübeli insan gücü oluşturulması nihai vizyonumuzdur.
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RaDiChal'21
Hedef Hastalıklar

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF)

Ailevi Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Fever; FMF); tekrarlayan yüksek
ateş ile karın, akciğer ve eklemlerdeki ağrılarla kendini belli eden kalıtsal bir
hastalıktır. Genetik nedenlerle vücudun kendi kendine tetiklediği iltihaplı ataklarla
seyreden Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı, otoenflamatuar bir hastalık olarak
tanımlanmaktadır. Kısaca kalıtsal gen mutasyonu nedeniyle sebebi olmayan iltihabi
durum oluşur ve bağışıklık sistemi bunla baş edemez. Ayrıca hastalıkla birlikte
görülen Amiloidoz, proteinin dokuların dışında birikmesine yol açarak organlarda
hasara neden olabilir. Ailevi Akdeniz ateşi genellikle çocukluk döneminde teşhis
edilir. Hastalığın kesin tedavisi yoktur ve şikayetler hayat boyut sürebilir. Ancak
1970’lerde geliştirilen “Kolşisin” isimli bitkisel kaynaklı ilaç sayesinde ateş ve ağrı
atakları çok büyük oranda kontrol altına alınır ve önlenebilir. Hastalar atakların çok
az ve hafi şiddette olduğu ya da hiç olmadığı şekilde sağlıklı olarak hayatlarını
sürdürebilir. Hastalığın etkin şekilde tedavi edilmesi için erken teşhis edilerek ilaç
kullanımına başlanması gereklidir. Bunun için tekrarlayan yakınması olan kişilerin
yakın takip edilmesi gerekir, aksi takdirde teşhiste gecikmeler olabilmektedir.
Hastalığın teşhis, tedavi ve takibi Romatoloji Uzmanı tarafından yapılır.
Ülkemizde sık rastlanan bir sağlık sorunu olan Ailevi Akdeniz Ateşi’nin tanısının erken
konması, doğru zamanda tedaviye başlanarak zararların ve hayati riskin önlenmesi
açısından önemlidir. Akdeniz ateşi genetik bir hastalıktır ve ülkemizde görülme sıklığı
fazladır. Akdeniz havzasında yaşayan Yahudi, Ermeni, Arap, İtalyan, Yunan ve
Türkler hastalığın en sık görüldüğü etnik gruplardır. Ancak günümüzde başka
ülkelerde de görülmektedir. Tüm dünyada 10.000 Akdeniz Ateşi hastası olduğu
bilinmektedir. Hastalık, çekinik gen yoluyla aktarılır. Anne ve babası bu gen
mutasyonuna sahip çocuklarda görülebilir. Yalnızca bir ebeveyni taşıyıcı diğeri
sağlıklı olan çocuklarda hastalık belirti vermez. Hastalıktan sorumlu gen 1997'de
tanımlanmış ve günümüzde hastalık “MEFV genindeki mutasyonlar sonucu
organizmanın enflamasyona verdiği yanıtın bozulması” olarak tanımlanmaktadır.
MEFV genindeki mutasyon vücuttaki enflamasyonun baskılanması engeller. Ancak
atağı başlatan fizyolojik etmenler belli değildir.
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RaDiChal'21
Hedef Hastalıklar

KİSTİK FİBROSİZ (KF)

Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve
üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir
hastalıktır. Kistik Fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar,
sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir. Bu
hastalığına sahip kişilerde, vücuttaki yer alanmukus kalınlaşır ve yapışkan bir hal
alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ciddi bir
akciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını artırır. Hastalık, besinlerin sindirimi için
gerekli olan enzimlerin salgılandığı pankreası da etkiler ve bu enzimlerin
salınımına engel olur. Sindirim enzimleri ince bağırsaklara ulaşamadıklarında,
yiyecekler düzgün bir şekilde parçalanamaz ve besinler emilmez. Kistik fibrozisli
kişilerin beslenme bozuklukları, karın ağrısı ve şiddetli kabızlık gibi yakınmaları
olabilir. Ayrıca vücudun terleme yoluyla aşırı miktarda tuz kaybına neden olur,
bu da aşırı sıvı kaybına, sıcak çarpmasına, yorgunluğa, düşük tansiyona ve kalp
rahatsızlıklarına yol açabilir. Yine bu hastalığa sahip kişilerde diyabet,
osteoporoz ve infertilite (kısırlık) geliştirme ihtimali artabilir.
Kistik fibrozis (KF) dünyada beyaz ırkın en sık görülen genetik hastalığıdır. Kistik
fibrozis gen mutasyonundan kaynaklanan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık çekinik
genlerle aktarıldığından ötürü hasta olmayan fakat hastalık genlerini taşıyan
kadın ve erkeğin çocuklarında %25 ihtimalle ortaya çıkar. KF geni 7.
kromozomda bulunmaktadır. Bu gende hastalığa yol açan en sık gen değişikliği
(mutasyon) Delta F508’dir. Bu mutasyona batı ülkelerinde %70-80 sıklıkla
rastlanılırken ülkemizde %20-30 oranında rastlanmaktadır. Ülkemizde görülen
mutasyon çeşitliliği çok fazla olduğu için hastalarımızın önemli bir kısmında
mevcut tarama testlerinde mutasyon saptanamamaktadır. Şu ana kadar
tariflenmiş 1903 mutasyon bulunduğu düşünülürse hastalarımızda genetik
araştırma ne yazık ki zahmetli bir süreç haline gelebilmektedir. Çocukta hastalık
olması için anne ve babanın her ikisinin de hastalık açısından taşıyıcı olması
gerekir. Anne veya babaüdan sadece birinde mutasyon varsa çocuk hasta
olmaz.
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RaDiChal'21
Hedef Hastalıklar

EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA (EB)

Epidermolizis bülloza (EB) ya da halk arasındaki adıyla kelebek hastalığı
(lupus); ciltte bulunan yapısal proteinlerdeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkan,
konjenital ve heterojen grupta bir hastalıktır. Nadir görülen kelebek
hastalığında; bacak, kol, el, ayak, göz, kalça, ağız içi, nefes yolu, yemek borusu,
genital ve anal bölgelerde bül (içi su dolu kabarcıklar) görülür. Deride ve
mukozada oluşan büller, genellikle bölgeye baskı uygulanması ya da çarpılması
sonucu ortaya çıkar. Hafif bir temas bile bülün oluşumu için yeterlidir. Kırılgan
cilt ile karakterize bir genetik hastalık olan kelebek hastalığı, vücutta enfeksiyon
ve yaralara yol açabilir. Doğumdan veya yaşamın ilk yılından sonra ortaya çıkan
bu hastalık, genellikle genetik olarak gelişir. El, ayak, bacak, yemek borusu, ağız
içi gibi vücudun çeşitli bölgelerinde görülen içi su dolu kabarcıklar, kelebek
hastalığının en belirgin bulgularıdır. Bu hastalık ile doğan çocuklara, ciltleri bir
kelebeğin kanatları kadar kırılgan olduğu için “kelebek çocuklar” da denir.
Kalıtımsal hastalıklardan biri olan kelebek hastalığının tam olarak nedeni
bilinmediği gibi kesin bir tedavisi de yoktur. Ancak hem ağrıları azaltmak hem de
kabarcıkların enfeksiyondan korunmasını önlemek için hastanın ve ailesinin
dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunur.
Cilt katmanlarındaki ayrışma düzeyine ve kabarcıkların nerede oluştuğuna bağlı
olarak kelebek hastalığı üç ana gruba ayrılır.
-Epidermolizis Bülloza Simplex
-Epidermolizis Bülloza Junctional
-Distrofik Epidermolizis Bülloza
Kelebek hastalığı her ırk ve cinsiyette aynı sıklıkta görülür. Genetik bir hastalık
olan kelebek hastalığının oluşma nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Anne ya
da babadan kalıtsal olarak geçen kusurlu genin varlığından ortaya çıkar ve
çocuğa geçer. Nadir görülen Epidermolizis Bülloza Aquisita türünde ise, kelebek
hastalığı genetik değildir ve bağışıklık sisteminden kaynaklı ortaya çıkar. Bazı
teorilere göre, hastalığa sebep olan anormal protein oluşumunun ısı
sıcaklığındaki değişikliklere duyarlı olduğu düşünülür.
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Yarışma süres boyunca her takımın C han Taştan le projeler n detaylandırab lecekler
toplam 4 toplantı hakkı olacaktır. Bu toplantıların her b r yarı f nal önces 20 dak ka, yarı
f nal sonrası 45 dak ka yapılacaktır.
RaD Chal 2021 yarı f nal ve f nal olmak üzere k bölümden oluşmaktadır. Yarı f nal
geçmey başaran takımlarımız f nale geçmeye hak kazanacaktır.
Yarıf nal Ağustosun lk haftası,f nal se ek m n lk haftası gerçekleşt r lecekt r.
Toplam 50 puanı geçen takımlar yarı f nale kalacaklardır.
F nal sunum süres 5 dak ka ve soru cevap bölümü 5 dak ka sürecekt r. Takımlara
toplamda 10 dak ka süre ver lecekt r. Sürey geçen her dak ka ç n -1 puan düşülecekt r.
RaD Chal’21 Box yarı f nal geçen takımlara ver lecekt r.
Her katılımcıya RaD Chal Katılım Sert f kası ver lecekt r.
Yarışmanın yarı f nal oylaması RaD Chal kurulu tarafından yapılacaktır. F nal oylaması se
alanında uzman jür ler tarafından yapılacaktır.
Yarışmaya katılan her ek p, aşağıda bel rt len tabloya göre değerlend r lecekt r.

GENETİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
EĞİTİMİ KATILIMI
CRISPR GEN DÜZENLEMELERİ
EĞİTİMİ KATILIMI

rad chal.com

5 PUAN

5 PUAN

GEN AKTARIM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİM KATILIMI

5 PUAN

HÜCRE KÜLTÜRÜ EĞİTİM
KATILIMI

5 PUAN

GENETİK TEDAVİ PROJESİ

40 PUAN

POSTER VE SÖZLÜ SUNUM

25 PUAN

SOSYAL FARKINDALIK
ETKİNLİKLERİ

15 PUAN
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Katılım Şartları
Yarışmaya ,Türk ye de ve yurtdışında öğren m gören tüm l sans, yüksek l sans ve doktora
öğrenc ler katılab l r.
Yarışmaya katılan her grup en az 3 en fazla 5 k ş den oluşab l r.
Öğrenc ler b rkaç farklı ün vers teden b r araya gelerek de takım oluşturab l rler.
Yarışmaya her grup yalnızca 1 proje le katılab l r.
Aynı ün vers teden b rden fazla farklı ek p yarışmaya katılab l r.
Her grup ç n yarışmaya 1 N san 2021 tar h ne kadar erken katılım ücret 250 $ dır.
(Bu tar hten sonra kayıt ücret 300 $ oalcaktır.)
Son kayıt tar h 1 Mayıs 2021 d r.
Yarışma ücret , kayıt yapıldıktan sonra ma l adresler ne gelecek olan ban üzer nden
yapılacaktır. “Takım adı ve hedef hastalık sm (FMF, KF, EB)” yazılarak 1 Mayıs 2021
tar h ne kadar yatırılması zorunludur.
Başvuru aşamasında seç len hastalık daha sonra değ şt relemez.
Başvuru sürec tamamlandıktan sonra başvuru ptal taleb nde bulunulamaz.
Başvuru sırasında takımlarının logoları RaD Chal tarafından bel rlenen boyutlarda
(591x591 ve max 2 MB) eklenmel d r.
Başvurunun tamamlaması ç n sözleşme şartlarının onaylanması gerek r. (sayfa 11)

rad chal.com
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YARIŞ M A T A K V İ Mİ
RaDiChal 2021
hedef hastalıklar:
-FMF
-KF
-EB

Yarışma duyurusu ve
başvuru süreci
(28 Şubat-1 Nisan
2021/1 Mayıs 2021)
Yarışma takımlarının
bilgilendirilmesi için
online konferans
(Mayıs 2021)

Final
En iyi projenin
belirlenmesi ve ödül
Poster sunumu ve 5
dakikalık proje sunumu
(Ekimin ilk haftası)

YARI FİNAL
Poster sunumu ve 5
dakikalık proje sunumu
(Hedef hastalıklarda finalist
takımlar belirlenecektir)
(Ağustosun ilk haftası)

Y a r ı ş ma t a k ı ml a r ı n ı n
a l a c a ğ ı e ğ i t i ml e r
( M a y ı s - H a z i r a n - T e mmu z Ağustos)
(Eğitimler Udemy.com sitesinden
online olarak verilecektir)
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YARIŞMA

SÖZLEŞMESİ

1. Yarışma süresince geliştirilecek projenin ön raporu, posteri ve 5 dakikalık kısa
sunumunu içeren videosu radichal.com web sitesinde takıma özel sayfa içerisinde
yayınlanacak olup bu bilgileri kamuya açık olarak yayınlanacağını bildiğimizi ve
onayladığımızı önceden bildirerek, bu bilgilerden herhangi bir hak talebinde
bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.
2. RaDiChal takımı olarak 01.05.2021 tarihine kadar takım ismi ve logomuzu
kesinleştireceğimizi ve değiştirmeyeceğimizi taahhüt ederiz.
3. RaDiChal yarışması süresince yarışmaya katılan takımların eğitim kayıtları, proje
geliştirmeleri amacıyla takım üyeleri tarafından izlenebilecektir. Söz konusu eğitim
videoları, görüntüler ve diğer materyallerine dair fikri mülkiyet haklarının HiDNA
Biyoteknoloji A.Ş kuruluşu olan RaDiChal platformuna ait olduğunu ve ilgili
materyalleri üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.
4. RaDiChal yarışmasında yarı finale kaldığımız onaylandığı takdirde; yarışma
sonuçlanana kadar yarışmada aktif katılımcı olacağımızı taahhüt ederiz. Yarışmadan
çekilmemiz halinde, ödüllerden ve RaDiChal Box’21 den feragat edeceğimizi kabul
ederiz.
5. Yarışmadan geri çekilme durumunda ödenen takım kayıt ücretinden %10 kesinti
yapılarak, 15 iş günü içerisinde beyan ettiğimiz banka hesabına yatırılacağını ancak
01.05.2021 tarihinden sonra bu ücretin tarafımıza iade edilmeyeceğini kabul ederiz.
6. Yarı finali geçemediğimiz takdirde, RaDiChal Box’21 kitlerini alamayacağımızı, ancak
RaDiChal katılım sertifikasını eğitimleri tamamladığımız takdirde alacağımızı bildiğimizi
beyan ederiz.
7. RaDiChal yarışması sürecinde takım olarak toplayacağımız puanların hangi kriterler
tarafından değerlendirildiğini ve yarışma sonucunda sadece ödül sonuçlarının (puan
tablosunun değil) açıklanacağını bildiğimizi ve onayladığımızı beyan ederiz.
8. Belirlenen toplantı sayıları ve süreleri dışında ekstra bir görüşme talep etmeyeceğimizi
beyan ederiz.
9. RaDiChal yarışmasına ait sunum, video, gibi materyaller ile hiçbir eğitim ve mentörlük
toplantılarının kayıt altına almayacağımızı beyan ederiz.
10. Yarışmadaki jürilerin projemizin tüm detaylarını değerlendirmek için, materyallere
erişebileceğini bildiğimi beyan ederim.

11

RADICHAL ÖDÜLLERİ

Katılan herkese

Yarı fnale kalan yarışmacılarımıza

Fnale kalan yarışmacılarımıza
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RaDChal 2020 'de Neler Oldu?
SOSYAL SORUMLULUK
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SOSYAL SORUMLULUK
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RADICHAL'20 EKİP

14

RADICHAL BOX'20
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RaDChal'20 Takım Ödüller
İstanbul Kültür Ünverstes

RaDChal'20 Şampyonu
SMA Takımları 1.S
En İy Poster Ödülü
Altın Madalya Ödülü

FA TAKIMLARI
1.Sİ

GSD TAKIMLARI
1.Sİ

İstanbul Teknk Ünverstes

İstanbul Teknk Ünverstes
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RaDChal'20 Takım Ödüller
SOSYAL FARKINDALIK ÖDÜLÜ

Afyon Kocatepe, Bartın, Htt, Recep Tayyp
Erdoğan, Marmara Ünverstes

EN IYI SUNUM ÖDÜLÜ

EN IYI EĞITIM ÖDÜLÜ

Acıbadem Ünverstes

Nevşehr Hacı Bektaş Vel, Trakya, Erzurum Teknk, Kocael,
Adana Alparslan Türkeş Blm ve Teknoloj Ünverstes

ALTIN MADALYA
ÖDÜLLERİ

GÜMÜŞ MADALYA
ÖDÜLLERİ

BRONZ MADALYA
ÖDÜLLERİ
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DESTEK VE SPONSOR
RaDiChal 2020

İstanbul İl Müdürü
Ümit Ünal

A1 Life Science
Ümit Fırat

Intergen

Prof.Dr. Serdar Ceylaner
Prof.Dr. Gülay Ceylaner
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Blm Kurulu
Ümit Fırat

Prof.Dr.Melih
Bulut

Doç.Dr.Gülay
Ceylaner

Doç.Dr.Serdar
Ceylaner

Av.Yıldız Tuğçe
Erduran
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RaDiChal 2020 Etkileri
''Özellikle pandemi şartları gibi zor bir süreçte işe yarar hissetmemi
sağladı. Olaylara farklı perspektiften bakmamı ve eğitim hayatımız
boyunca pasif dinleyici konumundan kurtulup aktif öğrenen
konumuna geçmenizi sağladı. ''

''Kendi hastalığım üzerinde çalılabilme şansım oldu,bir projenin
nasıl zor koşullarda üretildiğini öğrendim. Tekrar katılacağım!''

''Çok sevdiğim Cihan Hocam ile aynı platformda olmak en büyük
mutluluktu yine her fikrini destekleyip bu platformda olmak isterim.
Radichal bana ailelere umut olabilmeyi sabrı ve azmi aşıladı.''

''Hiç tanımadığım insanlarla bir araya gelip proje oluşturabilme
yeteneği kattı.''
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DNA Tabanlı
Gelecek!

HiDNA Biyoteknoloji Genetik Yazılım Mühendisliği Araştırma
Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

hi-dna.com

hidna.co

hidnaco

HiDNA

"BlockChain tabanlı nadir-genetik hastalık mobil uygulaması"

Nadir hastalıklı bireylerin verilerin güvenilir blockchain altyapısında depolama ve nadir hastalıklarda uzman
danışmanlarla, ilgli kurum ve kuruluşlar ile veri analiz ve sağlık hizmetleri sunar. HiDNApp ile, KVKK'ya uyumlu,
blockchain altyapısı ile sağlanan ve çalınması mümkün olmayan genetik ve sağlık verlierinin işlenebleceği bir
mobil ekosistem oluştrmayı hedeflemektedir. Hastalar ücretsiz indrebilecekleri ve verilerini yükleyebilecekleri
HiDNApp ile istekler doğrultusunda şirketler ve sağlık kuruluşları ile verilerini paylaşabliecekler. Aynı zamanda
uygulama çersinde HiDNAMed platformu ile nadir hastalıklar alanında uzman doktorlarla ücretli danışmanlıklar
alabilecekler.

DNA KRİPTOLOJİ
DNA tabanlı bir gelecek için tıp ve bilgisayar bilimi kullanarak multidisipliner çalışmayı misyon olarak hedefler.
21.yüzyıl teknolojilerinden olan blockchain güvenliği sayesinde müşterilerine DNA da veri depolama ve DNA giriş
sistemleri hizmeti sunmayı vizyon edinmiştir.
Kendi DNA şifreniz ile giriş yapabileceğiniz,
kopyalanamayacak
hacklenemeyecek
unutulmayacak
kaybolmayacak
bir giriş sistemi sunmaktadır.

HiDNA girişimi olarak geliştirdiğimiz DNA Fingerprint teknolojisi ile marka güvenilirliği olarak BranDNA safetiy
sertifikaları oluşturulur.Böylece markaların kopyalanmasının önüne geçecek büyük bir güvenlik sağlar.Şirketler
için de büyük bir sorun haline gelen ürün kopyalanması,çakmalarının piyasaya sürülmesi gibi sorunlara çözüm
olur.Müşteri için de orjinallik kaygısını tamamen sıfıra indirir. Müşterinin satın aldığı her ürünün orjinalliğini
garanti altına alır. BranDNA Safety çanta, gözlük, kıyafet, ayakkabı ve takı dahil olmak üzere kişiye özel her
üründe uygulanabilir.

Jüri Özel Ödülü

23

CRISPR VALLEY

Ön s par ş ;
cr sprvalley.com

CRISPR teknoloj s n n Dünyasını keşfetmeye hazır mısınız?
Eşs z B r Deney m Yaşayın!
CRISPR VALLEY, tüm CRISPR teknoloj yöntemler n n tek çatı altında
toplandığı b r yerd r. CRISPR'ı bakter
ve
nsan hücreler nde
gerçekleşt rmek h ç bu kadar kolay olmamıştı.

Burada CRISPR le lg l etk nl klere katılab l rs n z.
CRISPR DIY k t n kullanarak b z mle atölyelere katılab l rs n z.
CRISPR DIY K t le kend CRISPR deney n z yapab l rs n z.

CRISPR DIY KITI
Bu k t, örnek b r deney ç n Cas9, gRNA ve Şablon DNA şablonu dah l
olmak üzere evde bakter lerde hassas genom düzenlemeler yapmak
ç n ht yacınız olan her şey çer r.
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BAŞVURU İÇİN ;
https://rad chal.com/

rared seasechal@gma l.com

@rad challenge

@Rad Challenge

RaD Chal- Rare D sease
Challenge
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