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RaDiChal'22
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'22
Hedef Hastalıklar

WU SENDROMU
Glutamat, glutamik asidin anyonudur ve nörotransmitter olarak görev alır. Omurgalı
sinir sistemi içerisinde en fazla bulunan nörotransmitterdir. Omurgalı beyninde tüm
uyarıcı fonksiyonlarda kullanılır, bu insan beynindeki sinaptik bağlantıların
%90'ından fazlasına denk gelir. Bazı beyin bölgelerinde (örn. beyincik granül
hücreleri) birincil nörotransmitterdir. Glutamat biyokimyasal reseptörleri, İyonotropik
glutamat reseptörleri ve Metabotropik glutamat reseptörleri olarak iki ana gruba
ayrılır.
Glutamat beyin fonksiyonlarında önemli rol oynamasına rağmen merkezi sinir
sistemindeki yüksek konsantrasyonu glutamatın nörotoksik etkisinin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Aşırı glutamat salınımı sonucu, glutamat reseptörlerinin uzun
süreli aktivasyonuna bağlı oluşan kalsiyumun aşırı yüklenmesi eksitotoksisiteye yol
açar ve bu durum nörodejenerasyonda önemli role sahiptir. Hücre içi kalsiyum
konsantrasyonundaki artış sonucu proteaz aktivasyonu, mitokondriyal disfonksiyon
ve reaktif oksijen türlerinde artış görülmekle birlikte nöronal hücre ölümü
gerçekleşmektedir. Oksidatif stres, nöropatolojik süreçlerde nöronal hücre ölümünü
tetikleyen önemli bir faktördür. Glutamat konsantrasyonundaki artış, glutatyon
sentezini engelleyerek ve aşırı reaktif oksijen üretimi (ROS)'ne yol açarak oksidatif
strese neden olmaktadır. Glutamatın yol açtığı toksisite; huntington, amyotrofik
lateral skleroz, alzheimer, parkinson gibi çeşitli hastalıkların patogenezinde önemli rol
oynamaktadır.
Glutamat reseptörü 3 , insanlarda GRIA3 geni tarafından kodlanan bir proteindir.
Xq26 kromozomu üzerindeki GRIA3 genindeki (305915) mutasyonundan kaynaklı ise
X'e bağlı Wu tipi zeka geriliği olmaktadır. Sendromun başlıca klinik özellikleri; baş
veya boyun anormalliği, belirgin supraorbital sırtlar, derin çukurlu göz, kas-iskelet
sistemi anormalliği, brakisefali, distal kas zayıflığı, makrosefali, sinir sisteminin
anormalliği, agresif davranış, otistik davranışlardır.
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LGMD (LIMB-GIRDLE
MUSKULER DISTROFI)
LGMD, Eklem Kemeri Kas Yetersizliği Nedir?
Eklem kemeri kas yetersizliği (Limb-Girdle Mascular Dystrophy - LGMD),
genellikle leğen (kalça) kemiği ve omuz bölgelerinde istemli kasları etkileyen bir
grup farklı rahatsızlığa verilen yaygın isimdir. Farklı LGMD türleri şiddet,
başlama yaşı (belirtilerin ilk görüldüğü zaman) ve kalıtım yoluyla nasıl kaldığı
açılarından çeşitlilik gösterir. LGMD’lerde görülen çeşitliliklere, gen değişiklikleri
türlerindeki farklılıklar neden olur. Şu anda bilinen 15 tür LGMD vardır.
Genetik modelimiz, belirli proteinler üretmek için gerekli olan bilgileri içeren
binlerce farklı genden oluşmuştur. Genler, söz konusu geni oluşturan ve (A, T, C,
ve G harfleri tarafından temsil edilen) temel çiftler olarak bilinen kimyasal
yapıların ardıllığında meydana gelen değişimler (dönüşümler) tarafından
başkalaştırılabilir. Farklı genlerdeki dönüşümler, aynı gendeki farklı değişiklerin
de yapabileceği gibi, farklı LGMD biçimleri oluşturabilir. BU farklılıklar daha
şiddetli veya hafif LGMD biçimlerine yol açabilir. Şu anda bilimciler, LGMD’ye
neden olabilecek şekilde dönüştürülebilecek 14 farklı gen belirlemişlerdir ve
diğerlerinin yerini bulmak üzere çalışmalarını sürdürmektedirler.
LGMD’nin başlangıcı kalçayı ve omuz bölgesini veya her ikisini de içerebilir.
Erken belirtiler yürümede, koşmada ve yerden kalkmada güçlükleri içerebilir.
Genellikle ve sonuç olarak, etkilenmiş olan kişiler için merdiven çıkmak, çömelmiş
konumdan ayağa kalkmak ve yürümek güç olacaktır. Zayıf omuz kasları kolları
başın üzerine kaldırmayı, kolları yana açılmış tutmayı ya da ağır şeyleri taşımayı
güçleştirebilir. Beyin, zihin ve duyular etkilenmez. Seyrek olarak belirli LGMD
biçimleri kalp kaslarını içererek kalp yetmezliği belirtilerine veya ritim
bozukluklarına neden olabilir. Sıradışı LGMD biçimleri nefes almayı etkileyerek
uykusuzluk, başağrısı ve enerji yetersizliğiyle sonuçlanabilir. Kalp ve nefes alma
belirtilerinin tanınması güç olacağından, etkilenmiş kişilerin kalbi ve solunum
sistemi, değişikliklerin ortaya çıkarılması için izlenmelidir.
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MS (MULTIPLE SKLEROZ)

Multipl Skleroz (MS) hastalığı, etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve
ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır.
Bağışıklık sistemi vücudu dışarıya karşı korurken kendi hücrelerini tanır. Ancak
bilinmeyen nedenden dolayı sistem bozulduğunda, bağışıklık sistemi kendi
hücrelerine özellikle de sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere
karşı saldırı düzenler.
Beynin vücuda gönderdiği elektrik sinyalleri sayesinde hareket ve koordinasyon
sağlanır. Sinir hücrelerini koruyan ve görevlerini yerine getirmelerine yardımcı
olan, sinir hücrelerinin etrafındaki örtü gibi kılıflara miyelin adı verilir. Bağışıklık
sistemi miyelin kılıflarına saldırdığında ‘plak’ adı verilen hasarlı bölgeler oluşur.
Bunun sonucunda yürüme, konuşma, görme gibi eylemlerde bozulmalar olabilir,
bunlara MS atakları denir.
Ancak miyelin tabakası kendini tekrar yeniler ve hastalar günlük yaşamına geri
döner. Ataklar 1 hafta, 3 ay, 1 yıl gibi farklı zamanlarda olabilir. Her MS hastası
için atak süreleri farklıdır. Günümüzde ilaçlar, fizik tedavi ve diğer yöntemlerle
ataklar önlenebilmekte, sayısı ve şiddeti azaltılabilmektedir.
MS hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. Bazı hastalarda ileriki yaşlarda
hareket ve bazı bilişsel kayıplara rastlanabilir. Hastalığın kesin tedavisi olmasa
da günümüzde tıptaki gelişmeler, erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak
önlemler, yaşanan sıkıntıları azaltmaktadır.
Multipl Skleroz'un oluşumunda çevresel etkenler (iklim, yaşanan bölge vb.) ve
geçirilmiş viral enfeksiyonların yanı sıra, genetik yatkınlık da önemli rol oynuyor.
Ms Hastalığı, genetik ve çevresel nedenlerin bir araya gelmesi sonucunda da
meydana gelebilir.
Multipl Skleroz (MS) hastalığı, özellikle 20-40 yaş arasında ve çoğunlukla
kadınlarda görülüyor ancak bu farkın nedeni bilinmiyor.
MS’in kuzey ülkelerinde görülme sıklığı ekvatora yakın ülkelere göre 3 kat
fazlayken bunun nedeni konusunda araştırmalar sürüyor. Kuzey ülkelerinde
güneşli gün sayısının ekvatoral bölgelere kıyasla azlığından yola çıkan kimi
araştırmalar, D vitamini eksikliğinin MS için bir risk faktörü olabileceğinin üstünde
duruyor.
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Yarışma süresi boyunca her takımın Cihan Taştan ile projelerini detaylandırabilecekleri
toplam 4 toplantı hakkı olacaktır. Bu toplantıların ikisi yarı final öncesi 20 dakika, ikisi
yarı final sonrası 40 dakika yapılacaktır.
RaDiChal 2022 Yarı Final ve Final olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yarı Finali
geçmeyi başaran takımlarımız Finale geçmeye hak kazanacaktır.
Yarı Final Ağustosun ilk haftası, Final ise ekimin ilk haftası gerçekleştirilecektir.
Toplam 50 puanı geçen takımlar Yarı Finale kalacaklardır.
Final sunum süresi 5 dakika ve soru cevap bölümü 5 dakika sürecektir. Takımlara
toplamda 10 dakika süre verilecektir. Süreyi geçen her dakika için -1 puan düşülecektir.
RaDiChal’22 Box yarı finali geçen takımlara verilecektir.
Her katılımcıya RaDiChal Katılım Sertifikası verilecektir.
Yarışmanın yarı final oylaması RaDiChal kurulu tarafından yapılacaktır. Final oylaması ise
alanında uzman jüriler tarafından yapılacaktır.
Yarışmaya katılan her ekip, aşağıda belirtilen tabloya göre değerlendirilecektir.

GENETİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
EĞİTİMİ KATILIMI

CRISPR GEN DÜZENLEMELERİ
EĞİTİMİ KATILIMI

radichal.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 ,Türkiye de ve yurtdışında öğrenim gören tüm lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya katılan her grup en az 3 en fazla 5 kişiden oluşabilir.
Öğrenciler birkaç farklı üniversiteden bir araya gelerek de takım oluşturabilirler.
Yarışmaya her grup yalnızca 1 proje ile katılabilir.
Aynı üniversiteden birden fazla farklı ekip yarışmaya katılabilir.
Her grup için yarışmaya son kayıt tarihi 1 Mayıs 2022 dir. Bu tarihe kadar katılım ücreti
250 $ dır.
Yarışma ücreti, kayıt yapıldıktan sonra mail adreslerine gelecek olan iban üzerinden
yapılacaktır. “RaDiChal başvuru ücreti, takım adı ve hedef hastalık ismi (Wu/LGMD/MS)”
yazılarak kayıt için 1 Mayıs 2022 tarihine kadar yatırılması zorunludur.
Başvuru aşamasında seçilen hastalık daha sonra değiştirelemez.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru iptal talebinde bulunulamaz.
Başvuru sırasında takımlarının logoları RaDiChal tarafından belirlenen boyutlarda
(591x591 ve max 2 MB) eklenmelidir.
Başvurunun tamamlaması için sözleşme şartlarının onaylanması gerekir. (sayfa 11)

radichal.com
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YARIŞ M A T A K V İ Mİ
RaDiChal 2022
hedef hastalıklar:
-WU
-MS
-LGMD

Yarışma duyurusu ve
başvuru süreci
(28 Şubat-1 Mayıs
2022)
Yarışma takımlarının
bilgilendirilmesi için
online konferans
(Mayıs 2022)

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
( H a z i r a n - T e mmu z - A ğ u s t o s Eylül)
(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 01.05.2022 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’22 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
01.05.2022 tarihinden sonra bu ücretin tarafımıza iade edilmeyeceğini kabul ederiz.
6. Yarı finali geçemediğimiz takdirde, RaDiChal Box’22 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.
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RADICHAL ÖDÜLLERİ

Katılan herkese

Yarı finale kalan yarışmacılarımıza

Finale kalan yarışmacılarımıza
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RaDiChal 2021 'de Neler Oldu?
SOSYAL SORUMLULUK
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SOSYAL SORUMLULUK
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15
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RADICHAL EKİBİ
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RADICHAL BOX'21
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RaDiChal'21 Takım Ödülleri
Yıldız Teknik Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi

RaDiChal'21 Şampiyonu
KF Takımları 1.Si
Altın Madalya Ödülü
En İyi Poster Ödülü
En İyi Sunum Ödülü
En İyi Sosyal Farkındalık Ödülü
En İyi Gen Terapisi Eğitimi

FMF TAKIMLARI
1.Sİ
Necmettin Erbakan
Üniversitesi

EB TAKIMLARI
1.Sİ
İstanbul Teknik
Üniversitesi
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RaDiChal'21 Takım Ödülleri
SOSYAL FARKINDALIK
ÖDÜLÜ

EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uludağ
Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ

EN İYİ EĞİTİM ÖDÜLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uludağ
Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi,Gebze Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uludağ
Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi,Trakya Üniversitesi

ALTIN MADALYA
ÖDÜLLERİ

GÜMÜŞ MADALYA
ÖDÜLLERİ

BRONZ MADALYA
ÖDÜLLERİ
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DESTEK VE SPONSOR
RaDiChal 2020-2021

Genscript
Altın Sponsor
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Prof.Dr. Gülay Ceylaner
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Bilim Kurulu
Ümit Fırat
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Doç.Dr.Gülay
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DNA Tabanlı
Gelecek!

HiDNA
B I O T E C H N O L O G Y

HiDNA Biyoteknoloji 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
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CR S P R crisprvalley.com
V LLEY
V

NEDİR?

Son zamanlarda oldukça popüler ve çok kullanılan tüm CRISPR
teknoloji yöntemlerinin ve gelişmelerinin tek çatı altında toplandığı bir
platformdur. CRISPR VALLEY platformu altında düzenlenecek
workshoplarda eşsiz bir CRISPR teknolojisi deneyimleyebilir ve
bakteri-insan DNA’sında çok kolay şekilde değişiklik yapabilirsiniz.
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InfoGen
Güncel Genetik Tedavi Danışmanlığı

Appointment

HiDNA
B I O T E C H N O L O G Y

Preliminary interview

Reporting

Evaluation Interview

26

27

BAŞVURU İÇİN ;
https://radichal.com/

rarediseasechal@gmail.com

@radichallenge

@RadiChallenge

RaDiChal- Rare Disease
Challenge

28

