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                               IMSRC 2009 
                    Uluslararası Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, 9-11 Mayıs 2009 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü (ÖBAK) 

         İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü (ÖBAK) 2007 yılında ilkini 

düzenlediği “Uluslararası Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi” - “International Medical Students’ Research 

Congress” (IMSRC) nin 8-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda ikincisini düzenledi. 

Kongreye 35 ülkeden 142, yurt genelinde 16 tıp fakültesinden 500’ü aşkın tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Günlük 

izleyici sayısı 700’ü aştı.  9 Panel dâhilinde 35 sözlü sunu ve 47 poster sunusu uzun elemelerle, titiz bir çalışma sonucu 

seçildi ve 3 gün boyunca tüm sunumlar yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 8 Mayıs günü Amerikan Beyin Cerrahları 

Birliği tarafından “yüzyılın adamı” seçilen, birliğin saygın yayın organı olan “Neurosurgery” adlı derginin de kapağında 

yer alan ve Harvey Cushing ile beraber 20. Yüzyılın en önemli nöroşirurji uzmanı olarak nitelendirilen Prof. Dr. Gazi 

Yaşargil, Sinirbilim Paneli’nin oturum başkanlığı yaptı ve 700’ü aşkın tıp fakültesi öğrencisiyle 3 saat süren bir panelde 

beyin cerrahisindeki yeni görüşlerini paylaştı. 

Kongre programında 3 adet çalıştaya da yer verildi. Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, ‘Ankaferd Bloodstoper’ ; Prof. Dr. Civan 

Işılak, ’Neuroradiology’ ve Dr. Berk Bulut ‘Ultrasonography in Pregnant in Pregnant Women’ konulu çalıştaylarıyla 

bilimsel programımızı renklendirdiler. 

En iyi sözlü sunum ödülünü (1000 Avro) Abdullah Ewas – İngiltere, “Age Related Changes in the Motor Cortex – A 

Functional MRI Study” adlı çalışmasıyla; 2. en iyi sözlü sunum ödülünü (500 Avro) Yasin Yılmaz – Türkiye, “Obesity 

Paradox In Chronic Hemodialysis Patients And The Effect Of Obesity On Chronic Renal Failure” adlı çalışmasıyla, en iyi 

poster sunusu ödülünü (500 Avro) Gani Oruqaj - Kosova , “Breast  Cancer  -Herceptin  Impact And Success  In 

Patients With Aggressive Breast Cancer  And HER 2+  Proved By IHC or FISH” adlı çalışmasıyla, en iyi 

Onkoloji&Hematoloji paneli sunumu ödülünü (500 Avro) Klio Konstantinou – İngiltere, “Angiogenic Mediators of the 

Angiopoietin System are Highly Expressed by CD10 – Positive Lymphoma Cells in Angioimmunoblastic T-cell 

Lymphoma” adlı çalışmasıyla kazandı. 

Kongremiz, iç ve dış medikal çevrelerce yakından takip edilmektedir. 2007’de TÜBİTAK-Bilim ve Teknik Dergisi’nin yer 

verdiği IMSRC 2007, bu sene de Australasian Medical Journal (AMJ) adlı bilimsel dergide, kongre bilimsel 

programında yer alan ödüllü 3 bilimsel çalışma yayınlanacaktır. Ayrıca kongremiz International Student Medical 

Congress Kosice (ISMCK´09), 10th Medicalis International Congress, International Student Congress of Medical 

Sciences 2009 (ISCOMS), Indian Medical Students’ Association, Leyden Medical Academy gibi diğer köklü medikal 

organizasyonlar tarafından desteklenmekte ve tanıtılmaktadır. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü (ÖBAK) her iki senede bir 

düzenlediği ve artık gelenekselleşen IMSRC ile İstanbul Üniversitesi’nin geleceğe bakan aydınlık yüzü olmaya devam 

etmektedir. 

                                                                                                                                                      Çiğdem TEL 

                                                                                                                                    IMSRC 2009 İletişim Sorumlusu 
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DOMUZ GRİBİ: DSÖ BİLDİRİSİ                                                                   KÖK HÜCREDEN OVUM ELDE EDİLDİ 
 

                          

 

 
 

Meksika’dan başlayıp, tüm dünyaya yayılma tehlikesi 

gösteren “domuz gribi – swine influenza“ son 

dönemde en güncel sağlık problemi haline gelmiştir.  

Akut solunum yetmezliğine neden olan oldukça 

bulaşıcı domuz influenza A virüsü tarafından 

oluşturulan enfeksiyon, özellikle göğüs hastalıkları 

hekimlerini çok ilgilendirmektedir. Morbiditesi 

oldukça yüksek olan bu hastalığın mortalitesi %5 

kadardır. Virüs havayolu bulaşıyla domuzlar arasında 

yayılır. Domuz influenza virüsü H1N1 tipindedir, ancak 

diğer tipler de (H1N2,H3N1,H3N2) domuzlarda 

bulunabilir. Domuz ve domuz ürünlerinin yenilmesiyle 

enfeksiyon geçişi olmamaktadır. Normalde türe 

spesifik olmakla beraber virüs bazen insana geçebilir. 

Son salgında bununla ilgili olarak ciddi bulgular 

saptanmış ve insandan insana bulaş gösterilmiştir. 

İnsanlardaki klinik semptomlar asemptomatik 

enfeksiyondan ölümle sonuçlanan pnömoniye dek 

değişmektedir. Ateş, öksürük ve boğaz ağrısı varlığında 

hastalıktan şüphelenilmelidir. Halen hastalığa karşı 

geliştirilmiş bir aşı yoktur. Çalışmalar devam 

etmektedir. İki grup antiviral ajan - Adamantan ( 

amantadine ve remantadine ) ve 

influenza nöraminidaz inhibitörleri (oseltamivir ve 

zanamavir) - kullanılabilir. Ancak tedavi etkinliği 

sınırlıdır. Hastalıktan bugüne kadar son 2 ay içinde 150 

civarında şahıs Meksika'da hayatını kaybetmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü tedbir düzeyini arttırmış ve 

konuyla ilgili yoğun önlemler almak için uzmanlardan 

oluşan bir grubu toplamıştır. 

 

 

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 

 

Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan bir 

araştırmaya göre; bilim adamları kök hücreden 

yumurta üretmeyi başardılar. Bu gelişmenin 

kadınlarda kısırlık tedavisinde ve erken menapozda 

umut olabileceği bildirildi. 

İngiliz Times ve Daily Mail gazetelerinin haberine göre, 

Çinli bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları 

deneyde, farelerin overlerindeki kök hücrelerin sağlıklı 

yavruların doğmasını sağlayacak ovumlara 

dönüştürülebileceğini belirlediler. 

Farelerin overlerinden aldıkları kök hücreleri 

laboratuar ortamında büyüten araştırmacılar, daha 

sonra bunları kısır farelerin yumurtalıklarına 

yerleştirdi. Laboratuar ortamında büyütülen kök 

hücreler yumurtalıkta yumurtaya dönüştü ve fareler 

çiftleşince sağlıklı yavrular dünyaya getirdi. 

Araştırmacılar, şimdi kadınların yumurtalıklarından 

aldıkları kök hücrelerle yumurta oluşturmaya 

çalışacak. Ancak bilim adamları, insanlar üzerinde de 

başarılı sonuç elde etmek için daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. 

 

Şanghay Jiao Tong Üniversitesinden Dr. Ji Wu, tekniğin 

infertilite tedavisinde ve erken menapozda umut 

taşıdığını söyledi. Teknik insanlarda da kullanılabilirse, 

tüp bebek tedavisi için sınırsız sayıda yumurta elde 

edilebilecek ve donör yumurtası almak zorunda kalan 

kadınlar kendi yumurtalarından bebek sahibi olma 

imkanına kavuşacak. Kanserli kadınlar da kemoterapi 

görmeden önce yumurtalıklarından kök hücre aldırıp 

ileride kullanabilecekler. 

 

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 
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TÜRKİYE KANSERLE MÜCADELEDE ÖRNEK ÜLKE                         CİLT KANSERİ TARAMASINDA YENİ YÖNTEM 

    

 

 

 

 
Türkiye'de kanserle savaşta yürütülen çalışmalar, 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2008 Dünya Kanser 

Raporu'nda, orta gelir grubundaki ülkeler için örnek 

gösterildi.  

Rapordaki, "Orta Gelir Grubundaki Ülkelerde Kanserle 

Savaş: Türkiye Örneği" başlıklı bölümde, Türkiye'de 

kanserle savaş faaliyetlerinin 1947'de Türk Kanser 

Araştırma ve Savaş Kurumunun kurulmasıyla başladığı 

belirtildi. Türkiye'de her yıl 150 bin yeni kanser 

vakasının ortaya çıktığı ifade edilen raporda, 

erkeklerde en sık nefes borusu, bronş ve akciğer 

(yüzde 33), idrar torbası (yüzde 9), prostat ve larinks 

(yüzde 6), kadınlarda ise meme (yüzde 24), yumurtalık 

(yüzde 6), lösemi, serviks ve korpus (yüzde 5'er) 

kanserlerinin görüldüğü bildirildi. 

 

Kanser tedavisinin ülkede devlet, üniversite ve özel 

hastanelerde yapıldığı, onkologların büyük 

çoğunluğunun genellikle yüksek standartlara haiz 

büyük merkezlerde çalıştığı kaydedilerek, Türkiye'de 3 

onkoloji enstitüsü ile 44 kanser teşhis ve tedavi 

merkezi bulunduğu belirtildi. 2007 başında ülke 

genelinde 170 tıbbi onkoloji uzmanı bulunmasının 

yetersizliğine işaret edilerek, bunun "Kanser tedavi 

hizmetlerinin geliştirilmesindeki kilit dar boğazlardan  

biri olarak kabul edildiği, yakın gelecekte bu durumu 

düzeltmeye yönelik yürürlüğe girecek çeşitli adımlar 

atıldığı" vurgulandı. 

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 

Skin Cancer Scanning" adı verilen ve cilt kanserinde 

erken tanı sağlayacak yeni bir yöntemin halen İsrail'de 

bulunan Beilinsion Hastanesi'nde klinik testlerden 

geçirildiği bildirildi. Cihaz, fiber-optik kablolar 

kullanılarak, muhtemel kanserli hücrelerin 

taranmasında çok daha kesin veriler sağlıyor. Cihazın, 

cilt kanserinin belirli tiplerinin saptanmasında, 

hâlihazırda kullanımda bulunan cihazlardan yüzde 92 

oranında daha etkili sonuç verdiği ifade edildi. 

 

Cihazın, cilt kanserinin belirli tiplerinin saptanmasında, 

hâlihazırda kullanımda bulunan cihazlardan yüzde 92 

oranında daha etkili sonuç verdiği ifade edildi. 

 

İsrail'de bulunan Skin Cancer Scanning firmasının 

yöneticisi Yossi Biderman, Haaretz gazetesine yaptığı 

açıklamada, kesin tanı yöntemlerinin bulunması için 

milyonlarca dolarlık yatırım yapıldığını, ancak şimdiye 

kadar güvenilir olan tek aracın bile geliştirilemediğini 

söyledi. 

 

Yeni teknoloji, kanserli hücrelerin sağlıklı hücrelerden 

daha hızlı çoğalması ve bu sırada hızlanan metabolik 

eylemlerin daha yüksek frekansta enerji yayması 

esasına dayanıyor. Cihaz da hızlanan bu enerjiyi 

algılıyor. Biderman, tanıda yüzde 95 düzeylerine 

erişecekleri beklentisinde olduğunu da belirtti. 

 

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 
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ODTÜ’DEN SİNİR DOKU MÜHENDİSLİĞİ                                   KÖK HÜCRELER DİYABETE ÇARE OLABİLİR Mİ?  

 

 

 

 

 

 
 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bir grup 

araştırmacı, sinir dokularında meydana gelen 

iyileşemeyen hasarlarda, kök hücrelerin kullanımını 

içeren "sinir doku mühendisliği" çalışmalarında önemli 

başarı gösterdi. 

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Vasıf Hasırcı başkanlığındaki ekip, kök hücreleri 

farklılaştırarak elde edilen sinir hücrelerini 

''fotolitografi'' ve ''elektro eğirme'' yöntemlerini 

kullanarak organize doku olmaya elverişli bir biçimde 

yönlendirmeyi başardı.  

Prof. Dr. Hasırcı, otolog sinir dokusunun yeterli 

olmaması ve kullanılmakta olan yapay sinir yapılarının 

uzun sinir boşluklarını doldurmada başarısız 

kalmasının ve doku rejenerasyonunu 

sağlayamamasının, yeni bir yaklaşım olan ''sinir doku 

mühendisliği'' alanındaki çalışmaları hızlandırdığını 

kaydetti. 

Hücrelerin ''hücre dışı matriks'' üzerinde tutunup 

yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Hasırcı, ''Sinir doku 

mühendisliği çalışmalarında da hücrelerin doğal 

dokudaki gibi yapılanmalarını sağlamak amacıyla üç 

boyutlu gözenekli, lifsi ya da üzerinde kanallar olan 

zarlar kullanılmakta. Bu yapılar hücrelerin yaşamsal 

fonksiyonlarını doğal ortamdakine benzer biçimde 

olmalarını sağlamayı hedeflemektedir'' bilgisini verdi. 

Deneysel bir kök hücre tedavisi tip 1 diyabet 

hastalarının dört yıl boyunca insulin kullanmaksızın 

yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak sağladı.  

 

Amerikalı ve Brezilyalı bilim adamlarının ortak 

projesine dahil edilen 23 hastadan çoğunun 

vücudunun, kendi kemik iliklerinden alınan kök 

hücrelerin nakli sonrası insulini üretmeye başladığı 

anlaşıldı. Hastalıkları geri gelenlerin bile eskisine 

kıyasla daha az insuline ihtiyaç duydukları belirtiliyor.  

Doktorlara göre üç aydan daha önce teşhis edilmiş 

hastalarda sonuç alınabileceğine ilişkin bir bilgi 

bulunmuyor. Tedavi genellikle çocukluk çağında 

gelişen tip 1 diyabet hastalarının bağışıklık 

sistemlerinin, yanlışlıkla insulin üreten hücreleri de 

yok etmelerini durdurmak üzere tasarlanmış.  

Tedavi sonucunda biri dört yıl olmak üzere 23 

hastanın tamamı insulini kesmiş. Bunlardan sekizinde 

diyabet geri gelse de seviyesi daha düşük düzeyde 

gözlenmiş. Bununla beraber, vücutları hala insulin 

ürettiğinden dolayı, bu tedavinin, tip 2 diyabet 

hastaları için herhangi bir fayda sağlaması 

beklenmiyor. 

 

Kaynak:www.medical-tribune.com.tr

Kaynak:www.medical-tribune.com.tr
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İNTERAKTİF EKG KURSLARI - 11 HAZİRAN 2009 

 

6.CERRAHPAŞA PLASTİK CERRAHİ GÜNLERİ 

DİABETİK AYAK—5,6 HAZİRAN 2009

Değerli Meslektaşlarımız, 

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde 
İnteraktif EKG Kurslarının beşincisi 11 Haziran 2009 
tarihinde yapılacaktır. Katılım ücretsizdir ve 30’ar 
kişiyle sınırlıdır. 

Kayıt için başvurularınızı aşağıdaki telefona yapmanız 
rica olunur. 

Prof. Dr. Barış İlerigelen 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı 

 

Bilgi ve kayıt için: 

Münevver Altınsoy 

Yasemin Fidan Sayın 

Rabia Tekeoğlu 

Tel: 0212 414 30 00 / 22920–21714 

 

İNTERAKTİF EKG KURSU 

Kurs Sorumluları: Prof. Dr. Barış İlerigelen - Prof. Dr. 

Haşim Mutlu 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 

Yer: Merkez Kütüphane Binası 

 

PROGRAM 

09.00-10.00 EKG nedir? Neye yarar? Temel 

prensipleri nelerdir? 

10.00-10.15       Kahve Arası 

10.15-11.30 Ritm-iletim bozukluklarının    

değerlendirilmesinde EKG 

11.30-11.45 Kahve Arası 

11.45-12.45 İskemik kalp hastalığında EKG 

12.45-13.45 Öğle Arası 

13.45-14.45 EKG’nin diğer kullanım alanları 

14.45-15.00 Kahve Arası 

15.00-16.00 EKG örnekleri üzerinde çalışma 

16.00-16.30 Sorular ve katılım sertifikalarının 

dağıtımı 

 

 

 

PROGRAM 

5 HAZİRAN CUMA 

08.00-09.00   Kayıt (Oditoryum) 

09.00-09.30   Açılış Konuşmaları 

09.30-10.30   Konferanslar 

                        Oturum Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel 

                        Prof.Dr. Robert G. Frykberg 

                        Prof.Dr. Muzaffer Altındaş 

10.30-10.45   Kahve Arası 

10.45-12.15   Diabetik Ayak Paneli (1) 

                        Oturum Başkanı Prof.Dr. Recep Öztürk 

                        Uzman Dr. Hakan Arslan 

                        Prof.Dr. Zeynep Oşar 

                        Prof.Dr. Neşe Saltoğlu 

                        Prof. Dr. Nevzat Akyatan 

12.15-13.30   Öğle Yemeği 

13.30-14.00   Konferans 

                        Oturum Başkanı Prof.Dr. Hasan Tüzün 

                        Prof.Dr. Robert G. Frykberg 

14.00-15.30   Diabetik Ayak Paneli (2) 

                        Oturum Başkanı Prof.Dr. Maide Cimşit 

                        Prof.Dr. Nevin Kanan 

                        Prof.Dr. Hasan Tüzün 

                        Prof.Dr. Maide Cimşit 

                        Doç.Dr. Fuat Yüksel 

15.30-15.45   Kahve Arası 

15.45-17-15   Diabetik Ayak Paneli (3) 

                        Oturum Başkanı Doç.Dr. Tahir Öğüt 

                        Prof.Dr. Muzaffer Altındaş 

                        Uzm.Dr. Tayfun Türkaslan 

                        Doç.Dr. A. Mustafa Yıldırım 

6 HAZİRAN CUMARTESİ 

PROGRAM 

09.00-10.30   Diabetik Ayak Paneli (4) 

10.30-11.00   Konferans 

11.15-12.30   Diabetik Ayak Paneli (5) 

13.30-15.00   Çalıştay 

16.45              Kapanış 
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     BİR KANSER, İKİ DAKİKA, BİR YAŞAM 

       Ayşe Yasemin Özgan, İstanbul Üniversitesi, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 2. 
Sınıf  

      Medya Ada, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 3. Sınıf 

      Basit bir matematikle bir saatte, bir günde ve biraz 
daha zaman harcadığımızda; bir yılda kaç tane iki 
dakika olduğunu hepimiz hesaplayabiliriz. Önemsiz 
gibi görünen bazen bir melodiyi bile dinlemeye 
yetmeyen bu kısacık zaman diliminde bir kadının 
yaşamını yitirmesi, her iki dakikada bu melodiyi 
sonunda dek dinleyemeden bir insanın serviks kanseri 
gibi önlem alınabilinecek bir hastalıktan dolayı 
aramızdan ayrılması ne kadar da üzücüdür aslında…  

      Evet, dünya’da her iki dakikada bir kadın bu 
hastalıktan dolayı yaşamını kaybetmektedir. Sağlıkla 
ilgili yaşanmış hikâyeleri gazete ve dergilerden okur; 
başımıza hiç gelmeyecekmiş gibi belki birkaç gün ya da 
birkaç hafta içinde unutur gideriz… Bu kadar kısa 
zamanda bir yaşamın ışığını söndürebilen bu hastalığın 
bir gün gerçek hayatta aniden karşımıza çıkması 
muhtemeldir. Bu yazının yazılış amacı da budur zaten: 
Bir parça bilgi edinip gerekeni yaparak bir melodiyi 
sevdiklerimizle beraber dinlemek için küçücük bir 
adım… 

      Bu konuyu etraflıca düşündüğümüzde aklımıza 

gelen ilk soru bellidir: Nedir serviks kanserinin 

sebepleri? 

     Majör risk etkenleri:  

 Serviksin Human Papilloma Virus(HPV)  ile 

enfekte olması 

 Poligami 

 Sigara    

 Olarak belirtilmekte ve sünnet, oral kontraseptif 

kullanımı ve Herpes Simplex Virus Tip 2 

enfeksiyonu artık risk etkeni olarak kabul 

edilmemektedir. 

     “Karsinoma in situ” prevalansı 20-40 yaşlarında 

yüksek olarak görülmektedir. İnvazif serviks kanseri 40 

yaşın üzerinde görülmekte (Sık görüldüğü ortalama 

yaş 45-50dir); en önemli majör risk etkeni ise HPV’dir. 

National Cancer Instutite (U.S) tüm kadınların 

hayatlarının bir döneminde HPV enfeksiyonu 

geçirdiğini açıklamıştır. Çoğu kadının immun 

sisteminin bu sorunla başa çıkabilmesiyle birlikte 

dünyada her yıl yarım milyon kadın serviks kanserine 

yakalanmaktadır. HPV aynı zamanda anüs, vulva, 

vajina ve penis kanserinde de rol oynamaktadır. 

     Aklımıza bu noktada bir soru daha kurcalar: Bu 

kadar çok sorunla yüz yüze olmamızı sağlayan 

HPV’den korunma yöntemleri nelerdir? Günümüzde 

bu konuda kullanılan birkaç yöntem bulunmaktadır 

bunlardan bir tanesi de aşıdır. 2006 yılında FDA(the US 

Food and Drug Administration) Gardasil isimli aşının 

servikal kanserinin %70 oranında sebebi olan HPV 

tip16 ve 18 aynı zamanda genital siğillerin%90 

oranında sebebi olan HPV tip 6 ve 11’i etkisiz kıldığını 

açıklamıştır. Merck & Co Inc (Merck) tarafından 

üretilen Gardasil isimli aşı tip 6, 11, 16, 18 etken 

edebildiğinden dolayı kuadrivalent bir aşıdır. Altı aylık 

bir süreç içerisinde 3 kez uygulanması gerekmektedir.  

      Diğer bir aşı olan Cervarix, Glaxo Smith Kline (GSV) 

tarafından test edilmiş ve üretilmektedir. Bununla 

birlikte Cervarix FDA tarafından henüz 

onaylanmamıştır. Bu aşı bivalent bir aşı olup yalnızca 

HPV tip 16-18’e karşı koruma sağlar. Gardasil gibi 6 

aylık bir süreç içerisinde verilmesi gerekmektedir. 

Dokuz yaşından itibaren doktor kontrolünde 

kullanılabilen bu aşıların yaş sınırlaması ülkelere göre 

birkaç yıl arayla farklılık gösterir. Avrupa’daki bazı 

ülkelerde serviks kanseri aşısı zorunlu olarak 

yapılmaktadır. Ülkemizde ise 9-26 yaşlar arasındaki 

kadınlara uygulanabilmesi için her iki aşıya da Sağlık 

Bakanlığı’ndan ruhsat alınmıştır fakat 15-20 yıl sonra 

serviks kanserlerinin azalmasını sağlayacak uzun vadeli 

ciddi bir projeye şimdiye kadar adım atılmamıştır. 

      Aşılar tamamen koruma sağlamadığından dolayı 

düzenli periyotlar halinde, kadınların kontrollerini 
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yaptırması ve aşılamanın yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Serviks kanseri aşısının maliyeti 

diğerlerine göre fazla olması eleştirilere yol açsa da, 

kanser olduktan sonra yapılacak olan harcamalarla 

karşılaştırıldığında ülke ekonomisine katkıda 

bulunabileceği de söylenmektedir. 

         Gelişmiş ülkelerde hastalığın insidansında ve 

mortalitesindeki azalmanın en büyük başka bir nedeni 

de bir sitolojik test olan Pap Smear tarama testi kabul 

edilir. Bu nedenle ‘’Serviks kanseri önlenebilir 

kanserler kategorisinde ‘’kabul edilmektedir. Serviks 

Kadınlar Pap Testi taraması ilk cinsel temastan 3 yıl 

sonra başlanmalıdır. Yirmi bir yaşından itibaren ise 

taramalar her durumda başlatılmalıdır. Tarama her yıl 

klasik Pap testi ile ya da 2 yılda bir likit Pap testi ile 

yapılmalıdır ve 30 yaş üzerinde 3 normal testi takiben 

taramalar 2-3 yılda bir gerçekleştirilir. Yetmiş yaş 

üzerinde 3 ve daha fazla normal testi olanlarda (son 

10 yılda hiç anormal pap testi yoksa) total 

histerektomi olanlarda servikal kanser taraması 

durdurulabilir. 

        Türkiye’de tarama  ’’SERVİKS KANSERİ TARAMASI 

ULUSAL STANDARTLARI’’na göre yapılmaktadır. Bu 

standartlara göre; temel amaç ülke çapında 

oluşturulacak bir tarama programını hedef 

popülasyona uygulayarak servikal patolojileri henüz 

preinvazif evrede iken tespit edip, etkin ve basit 

yöntemlerle tedavi etmek suretiyle invazif kanser 

sıklığını, buna bağlı mortalite ve morbiditeyi 

düşürmek, aksi takdirde uygulanması gereken karışık 

ve pahalı tedavi yöntemleri önlemektir. Belirtilen 

standardın içeriğinde taramaların alt yapısı, yöntemi, 

hedef kitleye ulaşılabilirlik, yöntemler ve özel 

durumlar yer almaktadır. 

        Bu çalışmalar Kanser Erken Teşhis ve Tarama 

Merkezleri (KETEM) ve AÇSAP’larda ve Sağlık 

Ocakları’nda yürütülebilir. Bu kuruluşlar sonuçları, 

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı’na 

gönderilmek üzere, Sağlık Müdürlüğüne periyodik 

olarak bildirmelidirler. Toplum Tabanlı Tarama 

çalışmalarının koordinasyonu için Sağlık 

Müdürlüklerinde bu amaçla İl Kanser Kontrol 

Koordinatörünün sorumluluğunda birer “Tarama Kayıt 

ve İdare Birimi” kurulur. Bu standartlara göre tarama 

için gerekli olan malzemeler disposable (tek 

kullanımlık) spekulum, hastanın isminin yazılabildiği 

özel lam, sprey, lam kabı, Smear çubuğu önceden 

Sağlık Müdürlükleri kanalı ile temin edilmeli ve ilgili 

merkezlere tutanak karşılığı dağıtılmalıdır. Aynı 

zamanda, Smear klasik yöntemle alınmalı, hasta 

menstrüel siklusun ilk fazında davet çağırılmalı, 

disposable (tek kullanımlık) spekulum ve hastanın 

isminin yazılabildiği özel lamlar kullanılmalı, sprey 

fiksatifler tercih edilmeli, lamlar özel koruyucu 

kutulara konmalı ve bu kutular patoloji laboratuarına 

gönderilmelidir. Sağlık Ocakları, AÇSAP’lar ve 

KETEM’lerde görevli pratisyen hekim, ebe ve 

hemşireler tarafından aldıkları eğitimlere uygun olarak 

Smear alınmalıdır. Değerlendirme, merkezlerin ilişkili 

olduğu Devlet Hastanesi patologları tarafından 

yapılmalıdır. Devlet Hastanesinde patolojik inceleme 

yönünden bir sıkıntı ( personel, vb. ) mevcut ise İl 

içindeki diğer hastanelerin patologlarından 

yararlanılabilir. İldeki bu düzenlemeyi İl Kanser Kontrol 

Koordinatörü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve hastanede 

kanser kontrolünden sorumlu Başhekim Yardımcısı 

koordineli bir şekilde yürütür. Smearlerin 

değerlendirilmesinde görev alacak patolog ve 

gerekirse sitopatolog yetiştirilmesi konusunda 

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığınca yasal 

düzenlemeler yapılarak, ilgili meslek kuruluşları ile 

işbirliği sağlanır. Nihai hedef, “ Smear Değerlendirme 

Merkezleri” nin oluşturulmasıdır. Smear sonuçları, 

örneğin alındığı merkez tarafından en geç bir ay 

içerisinde değerlendirilerek kişinin kendisine 

bildirilmelidir. Sonuç normal olsa bile kişiye bildirim 

yapılmalıdır. Smearde patoloji saptandığında merkezin 

ilişkili olduğu hastanenin konuyla ilgili eğitim almış 

uzmanlarının kontrolü için hasta bu uzmanlara 

yönlendirilmelidir. İleri inceleme için gerekli olan 

Kolposkopi yöntemi eğitimlerini alacak Kadın-Doğum 

Uzmanları ve Pratisyen hekimlerin bu konu ile 

eğitimlerinin planlanması için Kanserle Savaş Dairesi 

Başkanlığı tarafından yapılacak yasal düzenlemeler 
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çerçevesinde ilgili meslek kuruluşları ile işbirliği yapılır 

ve eğitimler gerçekleştirilir. Kesin tanı konulan 

hastalar uygun görülen kanser tedavi merkezlerine 

sevk edilir. 

         Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. 

Dr. Bülent Tıraş da verilere göre, aşının 5 yıl boyunca 

etkili düzeyde antikor yanıtı verdiğini anlatarak, 

“Çalışmalar koruyuculuk süresi üzerinde halen devam 

ediyor ve ilk veriler 5 yıldan daha uzun süreli korumayı 

hedefliyor” demiş ve HPV’ ye karşı 2 firmaya ait aşı 

bulunduğunu, aşıların eczanelerden temin 

edinilebileceğini kaydetmiştir. 

        Son söz olarak şunu söyleyebiliriz ki hepimizin de 

artık bildiği gibi servikal kanser birçok hayata son 

vermekte ve bunu engellemek de bizim elimizdedir. 

Bir melodiyi dinlemeye bile yetmez bazen; aslında her 

iki dakikada birçok şey olmaktadır yaşamda. Zaten 

hayatın kendisi bir melodi değil midir? Ve kulağı bir 

kez melodiye çalınmış olanlar bilir ki onu anlamak için 

sonuna kadar dikkatlice dinlemek gerekir çünkü ancak 

tamamını dinledikten sonra tüm güzelliğini görmek 

mümkündür. En güzeli de zaten bunu sevdiklerimizle 

doyasıya uzun uzun yaşayabilmektir. 

Kaynaklar 
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DENEYDEN TEDAVİYE RNA 
SESSİZLEŞTİRİLMESİ 

 
Betül Çavuşoğlu, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 2. Sınıf 

 
 
Antisens teknolojisi ve ribozimlerden sonra 

1990’ların sonunda yeni bir mekanizma keşfedilmiştir: 
RNA interference. Bu mekanizma, ilk kez 2 botanikçi 
tarafından petunya çiçeklerinde, koyu renk elde 
etmek isterken, beyaz mor alacalı ve beyaz renkte 
çiçekler elde etmeleriyle fark edilmiştir *1+. Birkaç yıl 
sonra Andrew Fire ve Craig Mello, RNA molekülü 
enjekte edilen C.elegansın fenotipik özelliklerini 
incelemişler, dsRNA’yı ve bu RNA çeşidinin homologu 
olan mRNA’yı sessizleştirdiğini keşfetmişlerdir *2+. 
2000’li yılların başında, bu keşiflerden sonra, RNAi 
mekanizmasına ilgi daha da artmıştır. Araştırmacılar 
büyük bir hızla çalışmalarına devam ederken, 
klinikçiler de süregelen gelişmeleri heyecanla takip 
etmişlerdir. RNAi mekanizmasının tedavide umut eden 
bir yeri olduğu için, bu alanda olan her gelişme 
klinikçileri de yakından ilgilendirmiştir. 1999’da bu 
konuyla ilgili makale sayısı Pubmed’de sadece 31 iken, 
oysa 2009’da makale sayısı 21000’i bulmuştur *3+. Bu 
rakamlar arasındaki fark, artan ilgiyi çok iyi şekilde 
göstermektedir. Diğer araştırmacılar gibi Andrew Fire 
ve Craig Mello da çalışmalarına, sirke sineği, planarya, 
hidra, zebrafish ve memeliler üzerinde büyük bir hızla 
devam etmiş *4+ ve 2006' da tıp ve fizyoloji dalında 
Nobel kazanmışlardır *5+. 

Birçok patolojinin, anormal bir endojenik gen veya 
mutant gen nedeniyle hücreler arasında sinyalin 
bozulma, apoptoz, hücre proliferasyonu ile olduğu 
bilinmektedir. Buna ek olarak viral enfeksiyon da 
yabancı gen ekspresyonu yaptırarak, hastalığa neden 
olmaktadır. siRNA mekanizmasıyla, yabancı gen 
ürünlerinin sessizleştirilerek, tedavide kullanılması 
düşünülmektedir *6+. 
 

Transkripsiyon-Translasyon 
 
James Watson ve Francis Crick tarafından, 1953 

yılında DNA’nın 3 boyutlu yapısının anlaşılması, 
moleküler biyolojinin temelini oluşturmaktadır *7+. 
Daha sonra, ökaryotik hücre DNA’sının, bu DNA’yı 
hücre nükleusunda düzenli bir şekilde paketleyen küçük 

bazik proteinlerle (histonlarla) sıkıca bağlı olduğu 
anlaşılmıştır *8+.Histonlar sayesinde DNA’nın yalnızca 
istenilen bölgesi açılıp, sadece o bölgedeki genler 
transkribe edilir *9+. Bu sayede, her hücre bulunduğu 
bölgenin özelliğine göre davranır. Bir karaciğer 
hücresinin, bir sinir hücresinden farklı olmasının 
nedenlerinden biri de budur. Histonun istenilen bölgesi 
açıldıktan sonra helikaz DNA çift zincirini açar ve RNA 
polimeraz 2, DNA’nın promotor bölgesine bağlanır. 
Böylece pre-mRNA, transkribe edilmeye başlanır. Bir 
gen ürünü regülasyon mekanizması da, bu basamakta 
vardır. DNA’nın istenilen bölgesinin metillenmesiyle 
transkripsiyon faktörleri promotora bağlanamaz. Ve 
böylece DNA’nın istenilen bölgesi inaktive edilir [10]. 
Ayrıca promotor bölgesinin aktifliği de regülasyonda 
önemlidir. Pre-mRNA’nın protein sentezine kalıp olarak 
kullanılması için pre-mRNA önce sitoplazmaya 
taşınmalıdır. Ancak nükleus porlarından sitoplazmaya 
geçebilmesi için, bazı modifikasyonlara uğraması 
gerekir. mRNA’nın işlenmesinde ilk basamak, 
transkriptin 5’ucunun 7-metilguanozin başlık adı verilen 
yapının ve 3’ucuna ise poliA kuyruğunun eklenmesidir. 
İntronların da splysozomlar tarafından çıkarılmasıyla 
mRNA’mız, sitoplazmaya çıkmaya hazır hale gelir *11+. 
mRNAmız, sitoplazmaya çıktıktan sonraki aşamada, 
mRNA üzerinde de RNAi denen bir gen ürünü 
regülasyon mekanizması vardır. Bu mekanizma 
posttranskripsiyonel bir düzenleme mekanizmasıdır. 
mRNA’nın istenilen bölümünü sessizleştirerek, o 
bölgenin translasyonunu önler. 
 

RNAi Interference 
 
RNAi çok basamaklı bir mekanizma olup, birçok 

basamaktan aktive edilebilir. Sentetik dsRNA’lar ya da 
endojenik miRNAlar ile bu mekanizma tetiklenebilir 
[12]. Sentetik dsRNA, RNaz 3 endonukleaz Dicer 
tarafından siRNA denen 21-23 nükleotitlik kısa 
fragmentlere ayrılır. siRNA, RISC ( RNA induced 

silencing 
complex) ile 
etkileşir ve 

bu 
etkileşmeyi 

RISC’in 
yapısındaki 

Ago-2 
proteini 

sağlar. 
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siRNA, RISC’e çift zincirli olarak bağlanmışken, RISC’in 
yapısındaki Ago-2 proteini, bir zinciri serbest bırakır ve 
lider zincirin hedef zincire özgüllüğünü sağlar. mRNA, 
ona özgül olan siRNA tarafından tanınır ve 

sessizleştirilmek istenen bölge Ago-2 tarafından kesilir 
*13+. Sonraki araştırmalarda, bu mekanizmayı 
organizmanın aslında zaten kullandığı keşfedilmiştir. 
miRNA çekirdekte öncelikle pri-miRNA olarak eksprese 
edilir.  
     Pri-mRNA Rnaz 3 Drosha tarafından 70-90 bç lik 
fragmentlere bölünerek, pre-mRNA’lar elde edilir. Pre-
mRNA’lar exportin 5’ten sitoplazmaya çıkar ve Dicer ile 
21-23 bç’lik siRNA’lar elde edilir. siRNA’lar, dsRNA 
molekülleri ile aynı mekanizmayla komplementer 
mRNA moleküllerinin yıkımını sağlar *14+. 
 
 

Terapötik Kullanımı 
 

RNA mekanizmasının tedavideki yeri her geçen gün 
daha da artmaktadır. Klinikçiler heyecanla yeni 
gelişmeleri takip etmektedirler. Çünkü RNAi’nin, 
dominant olarak aktarılan nörodejeneratif hastalıklar, 
otoimmun rahatsızlıklar, kanser ve viral enfeksiyonların 
tedavisinde yeni bir sayfa açacağı beklenmektedir *15+. 
Dominant olarak aktarılan nörodejeneratif hastalıklara 
örnek olarak Huntington hastalığı ve Alzheimer 
verilebilir. Spesifik bir gene bağlı hastalıklar oldukları 
için, o genin ürününü RNAi ile sessizleştirdiğimizde, bu 
tür hastalıkları büyük ölçüde tedavi edeceğimiz 
düşünülmektedir *16+. Hepatit C virüsü günümüzde 
dünya popülasyonunun yaklaşık %3 ünü enfekte etmiş 
ve tıp dünyasının tedavisi için üzerinde büyük bir hızla 
çalışmaya devam ettiği önemli bir virüstür *17+. Fare 
hepatositleri üzerinde invivo olan bir araştırmada 

antiHCB siRNA’ ların direkt olarak HCV sequensinin gen 
ürününü sessizleştirdiği görülmüştür *18+. Bu RNAi 
mekanizması için büyük bir adımdır ayrıca AIDS 
tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sentetik 
ve endojenik olarak sentezlenmiş siRNA’ların, HIV 
replikasyonunu, T lenfositler ve hematopoetik kök 
hücresinin ürettiği makrofajlar gibi birçok hücrede 
inhibe ettiği görülmüştür *19+. Çağın hastalığı olarak 
bilinen kansere karşı da birçok çalışma yapılmıştır. 
Kanserli dokuda miRNA mekanizmasının baskılandığı 
görülmüştür. Çünkü miRNA antiapoptotik gen olan Bcl-
2’yi hedef alıp, onu sessizleştirebilir ve kanserli 
dokunun proliferasyonunu önleyebilir *20+. 

Bu tedavi çeşidinin tek bir allelde mutasyonla 
oluşan onkoloji ve genetik nörolojik hastalıklar alanında 
sadece defektif genin seçilerek bloke edilebilmesi en 
büyük avantajlarındandır. Ayrıca Antisens RNA’ya 
kıyasla daha düşük konsantrasyonda çok daha etkili 
olduğu görülmüştür *21+. Ama yine de tedavide 
sınırlayıcı etkileri yok değildir. Genler arasında 
paylaşılan bir diziyi hedef alırsa istenmeyen başka 
genleri de sessizleştirebilir, hücrenin RNAi 
mekanizmasını meşgul ederek, endojen miRNA 
fonksiyonlarını aksatabilir ya da antiviral hücrede 
bağışıklık yanıtını uyarabilir. 
 

Sonuç 
 
10yıl önce RNAi nin keşfi, moleküler biyoloji için bir 

dönüm noktası olmuştur. RNAi memelilerde gen 
fonksiyon çalışmalarında güçlü bir yöntem haline 
gelmiştir. Araştırmacıların istedikleri gen ürünü 
sessizleştirebilmelerini sağlamıştır. İnvivo çalışmalarla 
da viral ve nonviral hastalıklarda toksik etki olmadan 
tedavide kullanılabilecek güzel bir yöntem olduğu 
gösterilmiş ve gösterilmeye devam edilecektir. 
Gelecekte majör bir terapötik yaklaşım olacağı ve 
birçok hastalığın tedavisine ışık tutacağı umut 
edilmektedir. 
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BİR KATİLİN İMMÜNOLOJİSİ: 
ATEROSKLEROZ İMMÜNOPATOGENEZİ 

Fehim Esen, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 5. Sınıf 

 

       Dergimizin bu sayısında sizlere çağımızın en yaygın 

ölüm sebebinden, aterosklerozdan bahsetmeye 

çalışacağım. Başlığı gören birçok arkadaşımız, 

“ateroskleroz lipid bozukluğuna bağlı bir hastalık değil 

miydi, neden lipid metabolizması değil de immünoloji 

konuşuyoruz?” diye düşünmüş olabilir. Belki de sizleri 

daha fazla bekletmeden öncelikle bu soruya cevap 

vermeye çalışmalıyım. Bu soruya esasında iki şekilde 

cevaplanabilir. Birincisi lipid metabolizması nispeten 

iyi bilinen bir konu ve bahsedilecek çok da fazla 

heyecan verici yeni bilgi yok (en azından ben 

görmedim). Niçin bu kadar heyecansız bir konudan 

konuşalım ki? Öyle olsaydı muhtemelen yazacak daha 

keyifli bir konu seçerdik. İkinci ve esası da bu sorunun 

gerçek cevabı ise, ateroskleroz bir “lipid depo 

hastalığı” değil, “arter duvarının kronik inflamatuar bir 

hastalığı”dır [1-3] ve bizim buradaki amacımız 

hastalıkla ilgili bu esas mekanizmadan bahsetmek. 

Hem immünolojiden bahsetmenin ikinci bir güzelliği 

daha var; immünolojideki mevcut bilgiler bizim 

immünolojiyi tamamı ile anlamamız için henüz yeterli 

değil ama elimizde bulmacanın çok güzel parçaları var. 

Bu parçalarla oynayarak resmin küçük kısımlarını 

görmeye çalışıyoruz ve her bulmaca gibi bu bulmaca 

ile oynamak da çok zevkli, ayrıca insanlık için ileride 

çok yarar sağlayacak gibi görünüyor.  

      Yeterince spekülatif bir giriş paragrafının ardından 

konu ile ilgili heyecanımın birazını da sizlere 

aktarabilmiş olduğumu ümit ederek, artık konuya 

yavaş yavaş girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak 

ateroskleroz immünolojisine başlamadan önce, 

okuyucularımız arasında tıp fakültesinin heyecanlı 

yaşamına yeni adım atmış arkadaşlarımızın da 

olduğunu düşünerek genel bir immünoloji girişi 

yapmaya çalışacağız. Bunun ardından da ateroskleroz 

immünolojisinden bahsedeceğiz. Bağışıklık sistemini 

iyi bildiğini düşünen arkadaşlar arzu ederlerse zaman 

kazanmak için doğrudan ateroskleroz immünolojisi 

kısmını okumaya devam edebilir. 

Bağışıklık Sistemi 

      Bağışıklık sistemi ile ilgi düşünürken, hep içimden 

bu sistemi ülkelerin savunmaları ile kıyaslamak 

gelmektedir. Esasında her ikisinde de amaç ve 

yöntemler oldukça benzerdir. Öncelikle korunması 

gereken sınırlar belirlenir, sonra sınırlardan geçişler ile 

ilgili genel sınırlamalar yapılır, yabancının genel 

özellikleri bilinir ve onlara yönelik tanımlama 

doğrudan yapılarak bu tanımlamaya uyanlar hemen 

sınırlandırılır. 

      Yabancı, sınırı geçerken sadece belli sınır 

kapılarından girebilir, diğer bölgelerde sınırları 

koruyan mayınlar vardır. Vücudumuza giriş için de 

benze sınırlamalar vardır: cildin bütünlüğü, mide 

asiditesi, el ayasının pH’ının düşük olması, gözyaşı ve 

tükürük gibi salgılarımızdaki lizozimler bu bariyerlere 

örnek verilebilir. Belli sınırlardan girecek aracının 

plakası ve yolcunun pasaportu bu kişinin yabancı 

olduğunu gösterir ve onlar için vize gibi ek sınırlamalar 

aranır. Bizim vücudumuzda da sınırı geçen 

mikroorganizmaların üzerlerindeki belli moleküler 

motifler bunların örneğin bakteri olduklarını gösterir 

(yabancı plakadaki farklı ülke kodu ile kıyaslanabilir). 

Bu motifleri tanıyacak belli reseptörlere sahip (Toll-

like reseptörler veya TLR, Scavenger reseptörler gibi) 

ve bu motifi taşıyan her yapıyı fagosite edecek 

hücreler vardır, bu hücreler arasında doğal bağışıklık 

sisteminin üyeleri; nötrofiller ve makrofajlar sayılabilir. 

Vücudumuzun daha henüz askeriyede yeni yeni 

geliştirilmeye çalışılan başka bir teknolojiye sahiptir, o 

da üzerinde belli motifleri olan veya üzeri antikorla 

işaretli yabancıları doğrudan vuran bir kurşun 

sistemidir (kompleman sistemi). Bu bahsettiğimiz 

savunma mekanizmaları doğuştan her insanda olduğu 

ve tek antijene değil de genel bir etki alanına sahip 

olduğu için “doğal bağışıklık sistemi” olarak 

adlandırılmaktadır *4+. 
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     Ülkelerde savunma sisteminin ikinci bir parçası da 

kişiye yönelik takipten oluşur, kaçağın resmi ülke 

genelinde dağıtılır ve bütün güvenlik güçleri bu resmin 

sahibini arar. Bizim vücudumuzda da bu işi lenfositler 

yapar. Yalnız fotoğraf makinesi olmayan vücudumuzda 

sistem biraz daha farklı işler; vücudumuz her antijeni 

tanıyacak çeşitlilikte lenfosit üretir ve bu 

lenfositlerden vücudumuzun kendisini tanıma 

potansiyeline sahip olanlar etkisiz hale getirilirler. Bu 

önemlidir, zira bu hücreler tanıdıkları moleküle sahip 

her hücreye saldırıp onu yok etmektedirler. Bu 

saldırının kendi hücrelerimize karşı gerçekleşmesinin 

oldukça acıklı sonuçlara yol açabileceğini düşünmek 

hiç de zor değildir. Bu fikri ilk ortaya atan Paul Ehrlich 

bu durumu “horror autotoxicus” olarak adlandırmıştır 

[5], bugün ise biz bu durumu otoimmünite olarak 

adlandırmaktayız. Bugün tanımlanmış birçok 

otoimmun hastalık vardır, mutipl skleroz, romatoid 

artrit, tip 1 diyabet bunlar arasında gösterilebilir [6,7]. 

Bu bahsettiğimiz mekanizma antijene yöneliktir ve 

antijenin vücudumuza girmesinin ardından bu antijeni 

tanıyan tek bir hücrenin çoğalması ile bağışıklık 

yanıtının sonradan oluşması göz önüne alınarak bu 

mekanizma da “edinilmiş bağışıklık sistemi” olarak 

adlandırılır. 

     Edinilmiş bağışıklık sistemi de iki çok önemli 

bileşenden oluşur. Birincisi antijenlere karşı antikor 

sentezleyerek bu antijeni taşıyan yabancıları 

etiketleyen B hücreleridir. Antikorlar tarafından 

işaretlenen antijenler ya fagositler tarafından fagosite 

edilir ya da plazmada serbest halde bulunan 

kompleman proteinleri tarafından tanınır ve bu 

proteinlerin aktifleşmesi ile hedef hücre zarında 

delikler açılarak hedef hücre patlatılıp etkisiz hale 

getirilir. Edinilmiş bağışıklık sisteminin bu kısmı da 

kanda ve vücut sıvılarında bulunan proteinler 

(antikorlar) aracılığı ile etki göstermesi nedeniyle 

“hümoral immun sistem” olarak adlandırılır. Bu sistem 

özellikle hücre dışında bulunan patojenlere (hastalık 

yapıcılara) karşı çok etkilidir, ancak antikorların hücre 

içi mikroorganizmalara (virüsler, bazı bakteri ve 

parazitler) karşı oldukça sınırlıdır [8]. 

     Hücre içi patojenlere karşı bağışıklık yanıtında ve 

bağışıklık sisteminin yönetiminden sorumlu olan başka 

bir elit hücre gurubu bulunmaktadır. Bunlar T 

hücreleridir. Yalnız bu T hücreleri nazik 

beyefendilerdir, avam (makrofajlar, B hücreleri, 

nötrofiller) gibi ortamda serbest gezen antijenlere 

tenezzül edip bağlanmazlar, ancak bir hücre 

tarafından işlenip MHC molekülü üzerinde sunulduğu 

takdirde bu antijeni değerlendirirler. Bu 

değerlendirilen antijen kendi T hücre reseptörlerine 

(TCR, T cell receptor) bağlanacak özellikte ise bu 

hücreler aktive olup, o antijene karşı oluşacak 

bağışıklık yanıtını yönetirler [9]. 

      T hücreleri taşıdıkları CD4 ve CD8 molekülleri kıstas 

alınarak CD4+ ve CD8+ T hücreleri olarak iki gurup 

altında incelenirler. Öncelikle hikâyeleri daha kısa 

olduğu için CD8+ T hücrelerinden bahsedeceğiz, onları 

aradan çıkarttıktan sonra da sistemin esas yöneticisi, 

büyük efendiden, CD4+’lerden bahsedeceğiz. 

      CD8+ T hücreleri nispeten alt düzey yöneticidirler. 

Vücudun bütün hücreleri ile muhatap olurlar. 

Vücuttaki bütün hücreler içlerindeki bütün antijen 

çeşitlerini düzenli aralıklarla MHC-I molekülü vasıtası 

ile CD8+ T hücrelerine sunmak zorundadırlar. Bu 

antijenler vücuda ait antijenler ise bunları tanıyacak 

CD8+ T hücreleri eğitim zayiatı olarak kaybedildiği için 

bunları kimse tanımaz ve sadece vücut antijenlerini 

sunan hücreler mutlu mesut yaşamaya devam ederler. 

Ancak bu hücrelerin içine bir patojen girdi ise bu 

patojenin antijenleri de sunulur ve bunları tanıyan 

CD8+ T hücreleri, içindeki patojenle birlikte bu saf 

vücut hücrelerini öldürür, patojenin yayılmasını 

engeller. Benzer bir hadise tümör hücreleri için de 

gerçekleşir, bunların içinde de bozulmuş moleküller 

bulunduğu için bunlar da yabancı antijen sunmuş 

olurlar ve hemen öldürülürler. Bu hücreler uyanıklık 

yapıp MHC-I ‘lerini yüzeylerinde tutmayıp, CD8+ 

hücrelerden kaçabilirler; ancak bu durumda da MHC-I 

molekülü olmayan hücreleri tanıyıp öldüren doğal 

öldürücü hücrelere (NK hücreleri, natural killer cells) 

yakalanırlar. O zaman da NK hücreler “Hmm senin 



                                                                              CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ | BAHAR SAYISI 2009 | CİLT 2 | SAYI 2                                                                                                                                
 

21 
 

MHC’en yok demek ki sende kesin kötü bir şeyler var” 

der ve bu hücreleri bir an bile tereddüt etmeden 

öldürür [9]. 

Şimdi de bütün bu sistemi yöneten, büyük patron, 

CD4+ T hücrelerinden bahsedeceğiz. CD4+ T hücreleri 

yardımcı T hücreleri (Th, T helper cells) ve regülatör T 

hücreleri (Treg) olmak üzere iki gurup altında 

incelenmektedirler. İmmun yanıtın nasıl ve hangi 

şiddette gerçekleşeceğini bu hücreler belirlerler. Bu 

hücreler CD8+ hücreleri gibi her hücre ile muhatap 

olmazlar, bunlar ancak bir antijen sunucu hücrenin dış 

 

 

 

 

 

ortamdan aldığı proteinleri uygun boyutlarda kırparak 

MHC-II molekülü ile sunması ile o antijene ilgi 

gösterirler. MHC-II ile sunulan antijen o hücrenin T 

hücre reseptörü (TCR) ile etkileşime girerse o T hücresi 

aktifleşir, hem kendisi çoğalır hem de bağışıklık 

sisteminin diğer hücrelerini yönetirler [9]. 

      Yardımcı T hücreleri de yönettikleri immun yanıt 

tipi ve marker transkripsiyon faktörlerine göre 3 

gurupta incelenirler. Th1 hücreleri daha çok 

intraselüler patojenlere karşı bağışıklık yanıtının 

oluşmasında görev alırlar ve salgıladıkları sitokinlerle 

özellikle makrofajları aktive ederek proinflamatuvar 

bir bağışıklık yanıtı oluştururlar. Bu inflamasyonu 

arttırıcı etkileri ile birçok otoimmun ve otoinflamatuar 

hastalığın patogenezinde bu hücrelerin önemli 

oldukları gösterilmiştir [10]. Th2 hücreleri ise daha çok 

ekstraselüler patojenlere yönelik immun yanıtın 

gelişmesinden sorumludurlar, salgıladıkları sitokinlerle 

B hücrelerinin antikor üretimini ve eozinofillerin 

aktivasyonunu uyarırlar. Bu hücrelerin aşırı 

aktivasyonları da astım ve alerjik rinit gibi alerjik 

hastalıkların gelişiminde rol oynamaktadır [10]. Th17 

 

Şekil 1. CD4+ T hücrelerinin sınıflandırılması. Ok içerisinde gösterilen sitokinler ilgili hücre gurubunun 

farlılaşmasında görev alan sitokinleri belirtmektedir. Hücrelerin altında gösterilenler ise o hücre gurubunun 

effektör ye da regülatör fonksiyonunda rol alan etkenleri göstermektedir. (Şekil kaynak 11’den uyarlanmıştır) 
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hücreleri ise salgıladıkları interlökin 17 molekülü 

nedeniyle bu şekilde adlandırılmış, nispeten yeni 

bulunmuş ve hala yoğun olarak araştırılmakta olan 

üçüncü ve bugünkü bilgimize göre son yardımcı T 

hücre gurubudur [11]. Bu hücreler de belirli 

patojenlere yönelik bağışıklık yanıtlarını yönetirler ve 

özellikle oluşturdukları çok güçlü proinflamatuvar 

yanıt ile bilinirler. Bu hücrelerin aşırı aktivasyonunun 

MS hayvan modeli EAE, psöriyazis, romatoid artrit gibi 

birçok otoimmun hastalıkta oldukça önemli olduğu 

gösterilmiştir [11].  

      Son olarak bahsedeceğimiz T hücre gurubu, 

regülatör T hücreleri bağışıklık yanıtının olması 

gerekenden fazla olarak gerçekleşmesini engelleyen 

çok önemli bir hücre gurubudur. Bir hastalığı 

geçirdikten sonra sağlıklı halimizde hala bağışıklık 

sistemimizin inflamasyonu arttırmaya devam etmesi 

veya aşırı antikor sentezi yapması elbette ki arzu 

edilecek bir durum değildir. Bütün bunun yanında bu 

hücreler, diğer bağışıklık hücreleri vücudumuzun kendi 

hücrelerine saldırdığı durumda hemen bağışıklık 

sistemini düzenleyip, otoimmünite gelişmesini de 

engellerler. Bu etkileri nedeniyle birçok inflamatuar 

temelli hastalığın tedavisi için ümit verici 

olmaktadırlar. Bu güzel etkilerinin yanında bu 

hücrelerin bu özelliklerini sömürmek isteyen bir hücre 

gurubu da vardır. Tümör hücreleri ise regülatör T 

hücre farklılaşmasını uyaracak sitokinler salgılayarak, 

bağışıklık yanıtından kaçmaya çalışırlar. Buradan da 

anlaşılacağı gibi bağışıklık sisteminin aktivitesi çok ince 

bir ayar üzerinde tutulması gereken oldukça hassas ve 

önemli bir süreçtir  [2,6].  

Ateroskleroz 

    Ateroskleroz yoğun immünolojik aktivite ile 

karakterize, insan hayatını artarak tehdit eden, 

inflamatuar bir hastalıktır [3]. Ateroskleroz arterlerde 

inflamasyon, lipid birikimi, hücre ölümü ve fibrozis ile 

karakterize lezyonların oluşumuna yol açmaktadır [3]. 

     Ateroskleroz oluşturduğu komplikasyonlarla 

çağımızda insan hayatını en fazla tehdit eden 

hastalıklar arasında yer almaktadır. Ateroskleroz 

başlangıçta sadece akım sınırlayıcı stenozlara yol 

açabileceği gibi; ilerleyen dönemlerde ise 

aterosklerotik plağın parçalanması ile trombüslere yol 

açarak miyokard enfarktüsü, iskemik strok ve 

abdominal aorta anevrizmaları gibi insan hayatını 

tehlikeye düşürecek çok ciddi komplikasyonlara yol 

açabilmektedir [3]. 

    Ateroskleroz gelişiminin ilk aşamasında kronik 

endotel hasarı ve hasarlı endotelden geçen immun 

sistem hücreleri ve lipidlerin birikimi gözlemlenir,  bu 

erken aşamadaki lezyon yağlı çizgilenme (fatty streak) 

olarak adlandırılır. Bu aşamada lezyonda en fazla 

sayıda bulunan hücreler makrofajların fagosite 

ettikleri lipidlerle şişmeleri ile oluşan köpük 

hücreleridir, ancak bu aşamada lezyonlarda yine T 

hücreleri de yer almaktadır [3].  

     Bu sürecin sonucunda zamanla lezyon ilerleyip 

olgunlaşarak atherom plağı denilen olgun 

aterosklerotik plakları oluşturur. Bu plağın merkezinde 

köpük hücreleri ve ekstraselüler yağ damlacıklarından 

oluşmuş bir çekirdek bulunur ve bu çekirdeğin etrafı 

düz kas hücreleri ve kollajenden zengin bir fibröz 

kapakla çevrilir [11]. Bu olgun aterosklerotik plaklarda 

dendritik hücreler, mast hücreleri ve B hücrelerinin de 

bulunduğunu bilmekteyiz [11-13]. Bu hücrelerin 

ateroskleroza etkilerini yazımızın ilerleyen 

bölümlerinde anlatmaya çalışacağız. 

Doğal bağışıklık ve ateroskleroz 

      Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ateroskleroz 

başlangıcında öncelikle kronik endotel hasarı ve 

bunun ardından damarın tunika intima tabakasına LDL 

moleküllerinin ve bağışıklık sistemi hücrelerinin geçişi 

yer alır. Bu lipoproteinler ile dokuya geçen kolesterol 

dokuda oksidasyon ve enzimatik modifikasyona uğrar 

[14]. 

     Bu şekilde yapısı değişen kolesterol moleküllerinin 

yapısı yukarıda bahsettiğimiz bazı bakterilerin 

üzerindeki moleküler motiflere oldukça benzer bir hal 
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alır. Bu nedenle makrofajlar üzerindeki scavenger 

reseptörleri bu molekülleri yabancı madde olarak tanır 

[15]. Bu makrofaj reseptörünün uyarılması hem bu 

moleküllerin fagosite edilmesi ile köpük hücresi 

oluşumuna, hem de MHC-II molekülleri üzerinden bu 

antijenlerin yardımcı T hücrelerine sunumu ile doğal 

ve adaptif bağışıklık sistemi iletişimini sağlar. Bunun 

  

sonucunda adaptif bağışıklık sistemi de uyarılmış olur. 

Bu proinflamatuvar yanıtın aterosklerozu arttıracağı 

düşünülürken, scavenger reseptör knock-out 

(scavenger reseptör geni genetik yöntemlerle 

kaldırılmış) farelerde enteresan bir şekilde 

aterosklerozun azalmayıp, bilakis arttığının 

gözlemlenmesi kafa karıştırıcı olmuştur [16]. Ancak 

sonradan yapılan çalışmalar bu reseptörün uyardığı 

yolların kolesterolün HDL molekülleri üzerinden 

lezyondan uzaklaştırılmasında rol aldığı gösterilerek 

bu sonuçlara açıklama getirmiştir [17].  

     Aterosklerotik lezyonlarda bulunan HSP60 ve 

okside LDL molekülleri makrofaj hücreleri üzerindeki 

bir diğer mikrobiyal motif tanıyıcı molekül olan TLR 

molekülleri tarafından da tanınırlar. Bu moleküllerin 

TLR ile etkileşimlerinin de yukarıda anlatılan 

mekanizma ile proinflamatuvar yanıt oluşumunu 

uyardığı gösterilmiştir [18-20]. Scavenger 

reseptörlerinden farklı olarak, TLR4 molekülü knock-

out farelerde inflamasyon ve ateroskleroz gelişiminin 

azaldığı gösterilmiştir [21,22]. 

    

 

Şekil 2. Olgun ateroskleroz plağının şematik görünümü 

Plağın merkezinde ölü hücreler ve kolesterolden oluşmuş olan çekirdek bölgesini, düz kas hücreleri ve kollajen 

liflerinden oluşmuş fibröz kapak çevrelemektedir. Plak içerisinde yoğun bağışıklık hücresi aktivitesi dikkat 

çekmektedir. (Şekil kaynak 3’ten uyarlanmıştır) 
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    Bu sonuçlar bize doğal bağışıklık sisteminin 

ateroskleroz gelişiminde önemli rol oynadığını ve bu 

etkileşimlerin çok ince bir denge ile yönetildiğini 

göstermektedir. Aynı hücre üzerindeki iki benzer 

fonksiyona sahip molekülden birinin ateroskleroza 

yatkınlığı azaltırken, diğerinin ise ateroskleroz 

yatkılığını arttırdığının gösterilmesi bu etkileşimlerin 

karmaşıklığının bir başka göstergesidir.  

Aterosklerozda T Hücreleri 

      T hücrelerinin inflamatuar yanıtların en kıdemli 

yöneticileri olduklarından yukarıda bahsetmiştik. Bu 

önemli hücrelerin ateroskleroz gibi bir kronik 

inflamatuar süreçte önemli rolleri olduğunu tahmin 

etmek elbette pek zor olmasa gerek. Biz de burada T 

hücrelerinin aterosklerozdaki rolleri ile ilgili kanıt ve 

mekanizmalardan bahsetmeye çalışacağız. 

     Aterosklerotik plaklarda yapılan incelemeler bu 

plaklardaki hücrelerin yaklaşık %10’unun T 

hücrelerinden oluştuğunu göstermektedir [12]. Erken 

deneysel aterosklerotik plaklarda yapılan 

incelemelerde de bu plaklardaki T hücrelerinin 

oligoklonal olarak artış gösterdiği gözlemlenmiştir 

[23]. Bu bize aterosklerozda belli bir antijen gurubuna 

yönelik özelleşmiş T hücrelerinin aktive olduğunu ve 

bu bağışıklık yanıtının antijene özgü gerçekleştiğini 

göstermektedir. Ateroskleroz kadar yaygın ve ölümcül 

sonuçlara yol açabilecek bir hastalıkta rol alan 

antijenler oldukça merak konusu olmuştur. Bu 

antijenleri tespit etmeye yönelik yapılan çalışmalar, bu 

yanıtın bize okside LDL molekülleri veHSP60 

molekülüne karşı geliştiğini göstermiştir [24,25]. 

Vücudumuz normal LDL moleküllerini vücudumuzun 

parçası olarak bilmektedir ve bu nedenle bu moleküle 

bağlanıp aktifleşecek T hücreleri bulunmamaktadır, 

ancak LDL molekülleri okside oldukları zaman yapıları 

değişerek farklı bir antijen niteliği kazanırlar ve belli T 

hücrelerince tanınarak bu hücreleri aktifleştirirler [24]. 

Bu otoantijenlere yönelik yanıtlar nedeni ile bazı 

yazarlar aterosklerozun esasında otoimmun temelli bir 

hastalık olduğunu öne sürmektedirler [1,2]. 

     İmmun sistemin aterosklerozdaki etkileri ile ilgili bir 

başka güzel kanıt ise hayvan çalışmalarından 

gelmektedir. İmmun sistemi eksik olan SCID farelerde 

oluşturulan ApoE-/- ateroskleroz modeli ile yabanıl tip 

farelerdeki ApoE-/- ateroskleroz modeli karşılaştırılmış 

ve edinilmiş bağışıklık sistemi olmayan SCID farelerde 

ateroskleroz gelişiminin çok düşük seviyelerde olduğu 

gösterilmiştir [26]. Ancak bu farelere CD4+ yardımcı T 

hücre transferi ile bağışıklık sistemi yeniden sağlanınca 

bu farelerdeki ateroskleroz seviyesi normal farelerdeki 

seviyeye yükselmiştir [26]. Bu sonuçlar da yine bize T 

hücrelerinin ateroskleroz gelişiminde kritik rol 

oynadığını düşündürmektedir. 

     Aterosklerozdaki T hücre yanıtı incelendiğinde, 

hastalığın inflamatuar özelliği göze alınması ile hiç de 

sürpriz sayılamayacak bir şekilde, baskın olan yardımcı 

T hücre yanıtının Th1 yanıtı olduğu gösterilmiştir. Fare 

modeli ve hastaların plaklarında yapılan incelemelerde 

Th1 sitokinlerinde (IFNγ, IL-12, IL-15, IL-18 ve TNF) 

artış gözlemlenmiştir [24, 27, 28]. Yine bir başka 

destekleyici bulgu ise Th1 hücre yanıtı ile ilgili genleri 

(IFNγ, IFNγ-R, IL-12, IL-18, TNF ve Tbet) eksiltilen 

çeşitli fare modellerinin ateroskleroza karşı dirençli 

olduklarının gösterilmesidir [29-35]. 

Hümoral Bağışıklık sistemi ve Ateroskleroz 

    Enteresan bir biçimde okside LDL moleküllerine 

yönelik antikorların varlığı sağlıklı bireylerde hem de 

aterosklerozu olan hastalarda gösterilmiştir *36+. 

Ancak HSP 65 molekülüne yönelik antikorlara ise 

sadece aterosklerozu olan hastalarda bulunmaktadır 

ve seviyeleri hastalık derecesi ile paralellik 

göstermektedir *37+.  

Bu konu ile ilgili çeşitli deneyler hümoral immun 

sistemin ateroskleroza karşı koruyucu etkileri 

olabileceğini düşündürmektedir. Splenektomi yapılan 

insanlarda ve farelerde aterosklerozda artış 

gözlemlenmiştir. Bu splenektomili fare modelinde B 

hücre transferi ile antikor seviyesinin arttırılması ise 

ateroskleroz gelişiminde düşüş sağlamıştır. Bu 

sonuçlara bağlı olarak hümoral bağışıklık sisteminin, 

ilgili antijenlerin daha plağa ulaşmadan 

temizlenmelerini sağlayarak ateroskleroz gelişimini 

azalttığı düşünülmektedir [3]. 
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Mukozal Bağışıklık 

     Vücudumuzun mukozal yüzeylerinde bağışıklık 

yanıtı diğer bölgelere kıyasla daha farklı gelişmektedir. 

Bizim yediğimiz birçok gıda da sindirilmeden önce 

vücudumuza yabancı antijenlerdir, fakat vücudumuz 

bu sindirim yolu ile gelen moleküllere karşı daha farklı 

bir hoş görü ile yaklaşmaktadır. Bu tolerans mukozalar 

yolu ile verilen bu antijenlere karşı bağışıklık yanıtını 

baskılayacak regülatör T hücrelerinin gelişimi ile 

sağlanmaktadır. Yine mukozal yüzeylerden antijen 

maruziyeti IgA tipinde antikor yanıtını da 

uyarmaktadır. Bu şekilde oral ve nazal yollarla 

mukozal toleransın uyarılması fare modelinde 

ateroskleroza karşı koruyu etki sağlamıştır [3]. 

Regülatör T hücreleri ve Ateroskleroz 

     Regülatör T hücreleri daha öncesinde de 

bahsettiğimiz gibi inflamasyonu baskılayıcı 

özelliktedirler ve bu özellikleri nedeniyle ateroskleroz 

gelişiminde koruyucu etkiye sahiptirler. ApoE-/- fare 

ateroskleroz modelinde regülatör T hücre transferinin 

ateroskleroz gelişimini azalttığı gösterilmiştir. Yine 

aynı fare modelinde anti-CD25 antikorları ile regülatör 

T hücrelerinin yok edilmesi bu farelerde aterosklerotik 

lezyon boyutlarını arttırmıştır. İnsan çalışmalarında da 

akut koroner sendrom hastalarında, stabil anjina 

hastalarına kıyasla regülatör T hücre miktarının daha 

düşük olduğu gösterilmiştir [2].  

     Statinler ateroskleroz gelişimine karşı koruyucu 

amaçla kullanılan antihiperlipidemik ilaçlardır. Ancak 

yapılan çalışmalarda bu ilaçların aterosklerozu azaltıcı 

etkileri incelendiğinde, bu etkinin sadece kolesterol 

seviyesinin düşürülmesi ile oluşacak risk azalması ile 

açıklanacak etkinin çok daha üzerinde olduğu 

gösterilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada 

statin tedavisinin dolaşımdaki regülatör T hücre 

sayısını arttırdığı gösterilmiştir [38]. Yazarlar bu 

durumun statinlerin beklenenin üzerinde yarar 

sağlamalarını açıklayabileceğini belirtmektedirler. 
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                               SAÇ EKİMİ 
 

Nihan Şentürk, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 3. Sınıf  

     

           Saç kaybının insanlar için hayati bir fonksiyonu 

olmamasına karşın psikolojik önemi fazladır. 

Saç kaybı ve çeşitli saç problemleri kişilerin 

özgüvenlerini oldukça olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir. Bunu Amerikalıların saç bakımı için 

yıllık 25 milyar dolarlık harcamasından da anlayabiliriz 

[3]. Saç dökülmesinin en sık sebebi olan androgenetik 

alopesi üzerine etkili olduğu bilinen ilaçların yanı sıra 

etkinliği kanıtlanmamış çeşitli losyon, ilaç ve bitkisel 

bazlı ürünler mevcuttur. Etkisi sınırlı olan bütün bu 

ürünlerin yanında saç ekimi en köklü çözüm gibi 

durmaktadır. 

Kıl gelişimi ve siklusunun anlaşılması kıl ile ilgili 

problemleri anlamada yardımcı olmaktadır. Kılın 

oluşum evreleri anagen, katagen ve telogen evre 

olarak isimlendirilmektedir. Saç kılının üretildiği faz 

olan anagen fazın süresi 2-8 yıldır. Bu fazın sonunda 

folikül programlı hücre ölümüyle bir seri morfolojik ve 

moleküler değişikliklere girer. Bu evre katagen evredir. 

Katagen evrede büyüme durur, kılın iç kılıfının 

bozulmasıyla kıl yüzeye çekilir. Bu evre 2-4 hafta 

arasında zaman alır. Katagenin sonunda kılın iç kılıfı 

iyice bozulmuş ve folikül dermal papilladan (kılın 

hayati fonksiyonları için çok önemli olan kılcal kan 

damar ağı) ayrılmış durumdadır. Telogen evre adı 

verilen bu dönemin süresi 2-4 aydır. Bu evrenin 

sonunda folikül anagen evreye geçer ve telogen kıl 

atılır. 

Normal şartlarda herhangi bir zamanda insan saçlı 

derisindeki saç köklerinin %10 dan fazlası telogen 

fazda bulunmaz.İşte bu sebeple günlük 100-150 tel 

saçın dökülmesi normaldir *1+. 

Saç dökülmesinin pek çok sebebi vardır. Bunları 

genetik faktörler, çeşitli sistemik hastalıklar (anemi, 

lupus, tiroid, diyabet gibi), bazı ilaçların yan etkileri, 

genel anestezi, fiziksel ya da psikolojik stresler, gebelik 

ve doğum, aşırı yoğun diyetler ve vitamin eksiklikleri 

olarak sayabiliriz.  

Saç dökülmesinin en sık rastlanan sebebi ve cerrahi 

endikasyonu olan durum androjenik alopesi yani erkek 

tipi saç dökülmesidir *2+. 

Androgenetik alopesinin etiyolojisinde adından da 

anlaşılacağı gibi adrogenler ve genetik faktörler yer 

alıyor. Poligenetik ve multifaktoriyel kalıtım gösterdiği 

bilinen androgenetik alopesinin gerçek patolojik 

esasları tam olarak ortaya konulmuş değil. Yapılan bir 

araştırmaya göre ise androgenetik alopesili erkeklerin 

saç foliküllerinde androjenik reseptörlerin daha yoğun 

olduğu bulunmuş. 

 Androjenlerden ise suçlanan molekül 

dihidrotestesteron (DHT). DHT foliküler papillaya kan 

yoluyla gelerek saç köklerinin hücre membranındaki 

reseptöre bağlanmaktadır. Genetik yatkınlığı olan 

kişilerde ise DHT reseptöre bağlanıp hücre içine girer. 

Hücre çekirdeğini etkiler ve protein üretimini 

değiştirir. Sonuç olarak ise etkilenen folikülün 

küçülmesine neden olur, büyüme siklusunu da 

değiştirerek anagen fazı kısaltır. Zamanla küçülen saç 

köklerinden çıkan saçlar incelir ve bu prosesin 

fibrozisle sonuçlanmasıyla şaç üretimi tamamen durur 

[ 3]. 

Kısaca saç köklerinin genetik olarak belirlenmiş 

dihidrotestesteron duyarlılığıdır şeklinde ifade 

edebileceğimiz androgenetik alopesinin tedavisinde 

farmakolojik tedavi ve cerrahi uygulanabilmektedir. 

 Farmakolojik ajan olarak 5 alfa redüktaz (testosteronu 

dihidrotesterona çeviren enzim) blokörü olan 

finasteride ve tansiyon ilacı olarak üretildikten sonra 

yan etkisinin saç dökülmesini azalttığı gözlenen 

minoxidil sprey kullanılmaktadır *3+. 

Saç ekim endikasyonları içinde androgenetik 

alopesinin yanında daha önce yapılmış kötü saç 

ekimleri, yüz germe sonrası oluşan saç kayıpları ve 

skatrizan alopesi de bulunmaktadır. Ancak bunların 
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içerisinde en sık görülen her 2 erkekten 1 ini hayatı 

boyunca etkileyecek olan androgenetik alopesidir [5]. 

Saç ekiminde temel olarak 2 teknik uygulanmaktadır. 

Bunlar FUT(foliküler ünite transplantasyonu) ve FUE 

(foliküler ünite ekstrasyonu)dir.  

Burada adı geçen foliküler ünite, içerisinde 1-5 

(genelde 2-3) kıl folikülü bulunan kollajen bir zarla 

örtülü bölünmemesi gereken yapıya verilen isimdir. 

FUT yönteminde ilk olarak Oksipital bölgeden donor 

doku alınır. Bu yaklaşık 13-15 cm x 1,2-3 cm lik bir 

dokudur. Alınan bu dokudaki saç folikülleri genelde 2li 

ya da 3lü saç folikülleri içeren foliküler ünitelerine 

ayrılır. Ayrılmış olan üniteler ringer laktat içeren 

petrilere aktarılır. Ekim yapılacak yerde ön çizgi 

belirlenir. Ön çizgi belirlenirken midglabellanın 8,5 cm 

yukarısı estetik kabul edilir. Daha sonra hazırlanmış 

foliküllerin ekileceği kanallar açılır ve ekim yapılır. 

FUE de ise FUT da olduğu gibi kesim yapılarak donör 

doku alınmaz. Bunun yerine saç ekimi için tasarlanmış 

özel bir punch biyopsi bıçağıyla donor alandaki kökler 

ekstrate edilir (Tutulup çekilip çıkartılır). Kesim 

olmadığı için de iz kalmaz. Ancak alınabilecek folikül 

sayısı FUT yöntemindeki kadar fazla olmadığından 

geniş alanları kapatmak için fazla tercih edilmez. 

FUE yöntemi; sınırlı ekim gerektiren bölgelerde, saçını 

çok kısa kestirmeyi tercih edenlerde ve ayrıca açık 

alanı fazla olduğu halde dikişe özellikle karşı çıkan 

hastalarda 2 veya daha fazla seans gerektiği 

söyleyerek uygulanır. 

Saç ekimi için şanslı olanlar, açık tenli olup açık renk 

saçlı hastalar, kıvırcık veya dalgalı saçlı hastalar, seyrek 

de olsa ekim yapılacak alanda saçı olanlar ve donör 

alanda saç sıklığı fazla olan hastalardır *4,5+. 

Kaynaklar 

1) Saç büyüme regülasyonu sezer erboz,ilgen ertam 
2) Atlas of hair and nails 
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          TANIDAN TEDAVİYE AKALAZYA 

 
Özcan Ekin Kayan, İstanbul Üniversitesi, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 3. 
Sınıf  

  
Giriş 
 
      Kelime anlamı olarak akalazya “gevşeme 
yetersizliği” demektir.  Akalazya primer peristaltizmin 
kaybı, yutmaya karşı genişleyen hipertonik aşağı 
özofagus sfinkteri ve özofagusun otonomik inervasyon 
bozukluğu ile karakterize, özofagusun motor 
hastalığıdır. 

Her yaş grubunda görülebilir. Hem sıvı hem katı 
besinleri yutmada güçlük (disfaji), ara sıra yutma 
sonucu ağrı duyulması (odinofaji), sıklıkla bulantısız 
sıvı veya yemeğin geri gelmesi (regurgitasyon) ve 
radyografi ile gösterilebilen dilatasyon akalazyanın 
bulguları arasındadır. 

Bu yazımızda tanıdan medikal ve cerrahi tedavisine 
akalazya hastalığından bahsedeceğim. 

Sıklık ve Etyopatogenez  
 
     Hastalık erkek ve kadınlarda aynı sıklıkta ve daha 
çok 30-60 yaş aralığında görülür. İnsidensi 0.5-
1/100.000, prevalansı ise 7-10/100.000 civarındadır. 
Temel lezyon myenterik pleksusdaki nöronal 
dejenerasyon ve buna bağlı olarak özofagus cisminde 
ve alt özofagus sfinkterinde (AÖS) nöral inervasyon 
kaybıdır. Bunun sonucunda özofagusda aperistaltizm 
gelişir, AÖS dinlenme basıncı artar ve yutma sırasında 
sfinkter relaksasyonu zorlaşır.  
 
 İmmunhistokimyasal çalışmalar akalazyalı hastalarda, 
normalde AÖS relaksasyonunu sağlayan ve vasoaktif 
intestinal peptit (VİP) ve nitrik oksit (NO) gibi 
maddelerin nörotransmitter olarak rol oynadığı 
inhibitör nöron aktivitesinde azalma olduğunu 
göstermiştir. Akalazyalı hastalara kolesistokin 
oktapeptit (CCK-OP) enjekte edildiğinde normalde 
azalması gereken AÖS basıncında beklenmedik bir 
artış görülür. Bir asetilkolin analoğu olan 
methacholine verildiğinde ise gerek özofagus cisminde 
ve gerekse AÖS de aşırı kontraksiyonlar oluşur.  
 

Bu bulgular akalazyada özofagus cisminde ve AÖS de 
inhibitör nöronların kaybolduğunu ve bir denervasyon 
hipersensitivitesinin geliştiğini düşündürür.  
 

Akalazyada myenterik nöron kaybı veya hasarına yol 

açan neden kesin olarak bilinmemekle birlikte bu 

hastalarda serumda antimyenterik antikorların varlığı 

(%30-90, kontrol gurubunda %0-43), myenterik nöron 

ağında CD3 ve CD4 T hücre infiltrasyonun bulunması 

(%90, kontrol gurubunda % 0) ve HLA class II (HLA 

DQw1) doku gurubunun ağırlıklı olarak saptanması 

(>%80) otoimmünitenin rolünü ön plana çıkarmaktadır 

[2]. 

Klinik  
 
     Akalazyanın en belirgin klinik bulgusu disfajidir. 

Disfaji paradoksal görülebilirse de çoğu hastada 

progresif karakterdedir. Disfaji ani başlayabileceği gibi 

genellikle kronik ve tekrarlayıcı olabilir ve hastalığın 

ilerleyen dönemlerinde devamlı bir hal alır. Bazı 

hastalar sırta vurma ve Valsalva gibi yutmayı 

kolaylaştırıcı manevralar geliştirebilirler.  

Alınan gıdaların regürjitasyonu vakaların ¾ ünde 

bulunur ve aspirasyon pnömonisine ve KBB 

semptomlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Ağız 

kokusu(halitosis) bulunabilir. Hastalar zamanla 

iştahları iyi olduğu halde yemek yemekten çekinir hale 

gelirler ve bu da kilo kaybına sebep olur. Kilo kaybı 

akalazyalı hastaların yaklaşık %60 ında görülen bir 

bulgudur.  

  Hastaların hemen yarısında aralıklı retrosternal ağrı 

ve daha az bir kısmında da heartburn bulunur. 

Retrosternal ağrı belirgin olan hastalarda vigorious 

akalazya düşünülmelidir. Heartburn özofagus içinde 

biriken gıdaların bakterilerle parçalanması sonucunda 

oluşan asit maddelerin yaptığı iritasyona bağlıdır *1+. 

 

Tanı  
 
     Disfaji ile başvuran her hastada yapılması gerektiği 

gibi akalazyalı hastalarda da ilk yapılması gereken 

inceleme baryumlu özofagus pasaj grafisidir (ÖPG). 
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Baryumlu grafide baryumun mideye geçişinde 

gecikme, özofagusda dilatasyon, özofagus içinde hava 

sıvı seviyesi, baryum içinde gıdaların oluşturduğu 

yağan kar görünümü, özofagusda aperistaltizm, 

özofagus alt ucunda kuş gagası şeklinde daralma (Bird 

beak deformity) ve mide hava cebinde kaybolma 

akalazyalı hastalarda görülebilecek bulgulardır. 

İlerlemiş vakalarda aşırı genişlemiş özofagus sigmoid 

kolonu andırır şekilde geniş ve kıvrımlı bir hal alır 

(sigmoid özofagus). Bazı hastalarda direkt akciğer 

grafisinde mediastende genişleme ve hava-sıvı 

seviyesi görülebilir *2+. 

  

 

Resim 1: İleri dereceli akalazya, baryumlu özofagus 

pasaj grafisi, kuş gagası(bird beak) görüntüsü ve 

sigmoid özofagus figürü 

Endoskopi, malignite ve peptik strüktür gibi akalazya   

benzeri semptomlar oluşturabilecek diğer hastalıkların  

(psödoakalazya) ayırıcı tanısında faydalı bir yöntemdir. 

40 yaşın üzerindeki ve semptomları kısa sürede 

gelişen, kısa sürede fazla kilo kaybı tanımlayan 

hastalarda, ailesinde özofagus veya mide kanseri 

varlığı olanlarda, sigara ve alkol kullanan hastalarda, 

uzun süreden beri gastroözofagial reflü tanımlayan 

hastalarda ve baryumlu grafide şüpheli bulguları olan 

hastalarda üst GİS endoskopisi mutlaka yapılmalıdır.  

Özofagusda peristaltizmin olmayışı, kardiyoözofagial 

bileşkeden geçişte zorlanma ve lümende gıda 

artıklarının bulunması akalazya tanısında yardımcı 

olabilecek endoskopik bulgulardır. Gerektiğinde 

endosonografi ve bilgisayarlı tomografi ayırıcı tanıda 

kullanılabilecek diğer yöntemlerdir. Klinik, radyolojik 

ve endoskopik bulgular akalazyayı düşündürdüğünde 

tanı mutlaka intraözofagial manometre ile 

doğrulanmalıdır.  

Yutma sonrasında özofagusda peristaltik aktivitenin 

oluşmaması ve AÖS nin yetersiz relaksasyonu tanı için 

gerekli olan manometrik bulgulardır (ankoordine 

motilite). Yutkunma sırasında AÖS bir miktar 

gevşeyebilir ancak gevşeme basıncı hemen daima 8 

mmHg veya üzerinde ve kısa sürelidir (<2sn). AÖS 

basıncı yüksek olabilir (>40mmHg) ve özofagus 

cisminde düşük amplitüdlü ve eş zamanlı 

kontraksiyonlar oluşabilir (ayna belirtisi-mirror sign). 

Özofagus içindeki basınç mide içi basınca göre rölatif 

olarak artmıştır. Akalazyanın bir alt türü olan 

‘vigorious akalazya’da klasik bulgulara ilave olarak 

özofagusda difüz özofagial spazmdakine benzer eş 

zamanlı ve yüksek amplitüdlü kontraksiyonlar görülür 

ve bu hastalarda bazen şiddetli olabilen retrosternal 

göğüs ağrısı bulunabilir. Sintigrafi tanıdan çok tedaviye 

cevabın izlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. 

 

Şekil 1: Akalazyalı AÖS manometreli ölçüm grafisi 
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Ayırıcı Tanı  
 
     Özofagogastrik bileşkeyi tutan kanserler ve bu 
bölgeye dışardan bası yapan komşu organ tümörleri 
akalazyayı taklit edebilir. Bu durum sekonder akalazya 
veya psödo akalazya olarak adlandırılır. Özellikle yaşlı 
ve semptomları kısa süre içinde gelişen hastalarda 
akla gelmelidir. 
 
Psödoakalazya, akalazya kliniği ile başvuran hastaların 
%3 ünde görülür ve 60 yaş üzerinde bu oran %9 a 
kadar yükselir. Tümör kardiyoözofagial bileşkeyi direkt 
olarak tutmasa bile myenterik sinir ağını infiltre 
ederek veya salgılayabileceği maddelerle sfinkter 
fonksiyonunu etkileyerek benzer bir tablo 
oluşturabilir. Akalazyada da özefagus kanseri gelişme 
riskinin artmış olduğu bilinmektedir. 
 
Özofagus lümeninde biriken gıdaların bakteriler 
tarafından parçalanması sonucunda oluşan maddelere 
bağlı kronik iritasyonun kronik özofajite ve bu 
zeminde displazi ve kanser gelişimine sebep olduğu 
düşünülmektedir. Uzun süreli takipte akalazyalı 
hastalarda yıllık skuamöz karsinom gelişme oranı %0.3 
olarak bildirilmiştir.  
 
Chagas hastalığı daha çok Güney Amerika’da görülen 
ve Trypanosoma cruzi adlı protozoonun üriner, 
gastrointestinal ve solunum sistemindeki ganglion 
hücrelerinde ve myenterik sinir ağında kronik 
harabiyete yol açarak oluşturduğu bir hastalıktır. 
Özofagus dilatasyonu ile birlikte megaduodenum, 
megakolon, megarektum ve megaüreter bulunur. 
 
Amiloidoz, sarkoidoz gibi infiltratif hastalıklar, ailevi 
veya sporadik viseral nöropati, diyabet, intestinal 
psödoobstrüksiyon, multipl endokrin neoplaziler, 
skleroderma, Sjögren sendromu ve gözyaşı yokluğu 
(alakrima) ile birlikte olan ailevi sürrenal yetersizliği 
(Triple A sendromu veya Allgrove sendromu) 
psödoakalazya oluşturabilecek diğer sebepler arasında 
sayılabilir [2]. 
 

Tedavi  
 

Medikal Tedavi  
 
     Hafif vakalarda kalsiyum kanal blokerleri ve/veya 
nitratlar yararlı olabilir. Bu ilaçlar yemek öncesinde 
yutulduğunda veya dil altına alındığında AÖS basıncını 

%30-60 oranında düşürmekte ve hastaların %50-80 
ninde semptomatik düzelme elde edilebilmektedir. 
Uzun süreli kullanımda tolerans gelişebilir. Baş ağrısı, 
allerjik reaksiyonlar, ortostatik hipotansiyon ve 
periferik ödem oluşturabilirler. 
 
Hastalığın erken evresinde olan, özofagusda 
dilatasyon saptanmayan ve hafif derecede 
semptomları bulunan, pnömatik dilatasyon ve cerrahi 
tedaviye aday olamayacak, pnömatik dilatasyon, 
cerrahi tedavi veya botulinum toxin enjeksiyonuna 
yeterli cevap vermeyen ve invaziv tedaviyi kabul 
etmeyen hastalarda medikal tedavi düşünülmelidir. 
Son yıllarda bu amaçla sildenafil ile daha başarılı 
sonuçlar alınabildiği bildirilmektedir *2+. 

 
Botulinium Toksin Enjeksiyonu (Botox- Bx)  
 
      Bx motor nöron terminalindeki SNAP 25 olarak 
adlandırılan proteine bağlanmak suretiyle asetilkolin 
salınımını inhibe ederek tonik kolinerjik etkiyi ve AÖS 
tonusunu azaltır. Bx, akalazya dışında oddi sfinkteri 
disfonksiyonu, anal fissür, anismus, diffüz özofagial 
spazm, anterior rektosel tedavisinde ve estetik amaçla 
plastik cerrahide de kullanılmaktadır.  
 
AÖS basıncı üzerindeki etkisi değişkendir (%0-50). 
Hastaların %40-50 sinde enjeksiyondan sonraki 6 ay 
da, %70-90 nında da 12.ayda etkisi kaybolmaktadır. 
Enjeksiyonun genellikle bir yıl ara ile tekrarlanması 
gerekmektedir. Bx ve albumine aşırı duyarlılık 
hallerinde kullanılmamalıdır. Aminoglikozid 
antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında toksisitesi 
artabilir. Bx a karşı antikor oluşabilir (%5). İşlem 
sonrasında göğüs ağrısı, heartburn, paraözofagial 
doku inflamasyonu,,deri döküntüleri görülebilir Yaşlı 
ve vigorous akalazyası olan hastalarda Botox 
tedavisine daha iyi yanıt alınmaktadır. Psödoakalazya 
vakalarında da Bx enjeksiyonuna kısa süreli de olsa 
yanıt alınabileceği unutulmamalıdır. 

 

Endoskopik Balon Dilatasyonu  
 
     Endoskopide AÖS hizasına yerleştirilen 30-40mm 
çapındaki dilatasyon balonlarının şişirilmesi ile 
myotomi yapılması esasına dayanır. Bir veya iki kez 
yapılan pnömatik dilatasyondan sonraki 1.yılda başarı 
oranı %70-80 civarındadır. Hastaların %30-50 sinde 
ikinci kez dilatasyona gerek duyulur. Yöntemin iyi bir 
yanı aynı gün içinde hastanın evine 
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gönderilebilmesidir. Kanama, intramural hematom, 
perforasyon (%2-8) ve dilatasyon sonrasında 
gelişebilen reflü özofajit (%3) pnömatik dilatasyonun 
başlıca komplikasyonlarıdır. 40 yaş üzerindeki 
hastalarda balon dilatasyonu daha iyi sonuç 
vermektedir. 30 mm lik balon yerine 35 mm lik balon 
kullanılması başarı oranını artırmakta, 40mm lik balon 
kullanılmasında ise komplikasyon oranı artmaktadır.  
 
İki kez dilatasyondan sonra semptomları tekrarlayan 
vakalarda alternatif tedavi yöntemlerinin düşünülmesi 
gerekir. Genç hastalarda 1.dilatasyon sonrasında 
yeterli düzelme sağlanamadığında cerrahi tedavi 
düşünülebilir. Terminal dönemdeki, kooperasyon 
kurulması güç, yeni myokard infarktüsü geçirmiş ve 
karsinom şüphesi olan hastalarda pnömatik dilatasyon 
kontrendikedir. Sigmoid özefagus, geçirilmiş myotomi, 
epifrenik divertikül veya hiatal herni varlığı göreceli 
kontrendikasyon oluşturan durumlardır *3+. 

 

Cerrahi Myotomi 
  
     İki kez endoskopik balon dilatasyonu yapıldığı halde 
yeterli cevap alınamayan hastalarda cerrahi tedavi 
uygulanmalıdır. 30 yaş altındaki genç hastalarda bir 
kez dilatasyona cevap alınmayan vakalarda cerrahi 
tedavi önerilebileceği gibi dilatasyon yapılmadan da 
doğrudan cerrahi tedavi tavsiye edilebilir. Uygulanan 
cerrahi yöntem laparoskopik modifiye Heller 
miyotomisidir.  
 
Myotomi açık veya laparoskopik olarak yapılabilir. 
Cerrahi girişim öncesinde intraözofagial manometrinin 
mutlaka yapılması gerekir. Gastroözofagial reflüye 
mani olmak amacıyla genellikle Nissen 
fundoplikasyonu gibi bir antireflü işlem de myotomiye 
ilave edilir. Hastaların %90 ı cerrahi tedavi 
sonrasındaki 1.yılda, %85 i de tedavi sonrasındaki 
5.yılda asemptomatik kalmaktadır. Cerrahi 
myotominin önemli bir yan etkisi hastaların %8-10 
kadarında cerrahi sonrasında görülebilen 
gastroözofagial reflü hastalığıdır ve genellikle kronik 
medikal tedaviye ihtiyaç duyulur *3+. 
 

 
 
 
 
 
 

Kaynaklar 
 
 

1) Robbins Basic Pathology 7. Edition (TR) 15-1:550 
2003 

2) Cerrahpaşa İç Hastalıkları 1. Baskı 9-2:742-782 
2007 

3) Principles Of Surgery Companion Handbook 
Seymour I. Schwartz 2002 23-577-580 

4) Resim 1) 
http://www.uptodate.com/online/content/images
/gast_pix/Classic_achalasia_Ba_swallo.jpg 

5) Şekil 1) 
http://www.mpoullis.com/dvdog/mann.htm#2 
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KEMOTERAPİ KAYNAKLI SAÇ KAYBINDA 

ÇÖZÜM YOLLARI 
 

Ufuk Turan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 3. Sınıf 

 

ÖZET 

     Sitotoksik kanser kemoterapisinin başlıca üç çeşit 

toksisitesinden biri olan alopesi, hastaları duygusal 

yönden etkileyen en önemli yan etkisidir. Kemoterapi 

kaynaklı alopesi ile ilgili çalışmalar 70’li yıllardan beri 

yapılmaktadır. Soğutma yöntemi, CDK2 inhibitörleri, 

prostoglandin ve bazı faktör çalışmaları başlıca 

uygulamalardır. Amaç hastanın kozmetik açıdan 

kendisine daha fazla güven duymasını sağlayarak 

yaşam konforunu arttırmaktır. 

GİRİŞ 

     Sitotoksik kanser kemoterapisinin en sık görülen 

majör yan etkileri, kemik baskılanması, 

gastrointestinal problemler ve alopesidir. Alopesi 

kemoterapide %65 oranında görülür ve hastanın 

fiziksel görünümünü, kendine güvenini, seksüalitesini 

ve kanserle mücadelesini büyük oranda 

etkilemektedir. Okul çağındaki çocuklar, adölesanlar 

ve kadınlar, hastaların en fazla etkilenen kesimini 

oluşturmaktadır. Kadın hastalar arasında yapılan bir 

çalışmada, araştırılan grubun %47’sinin alopesiyi en 

travmatik yan etkisi olarak gördüğü, %8’inin ise 

alopesiden dolayı kemoterapiyi reddettiği 

saptanmıştır. Bu tür olumsuz yanıtlar hastanın 

psikolojisi üzerinde istenmeyen etkiler yaratarak, 

immun sistem yanıtının azalması gibi bazı biyolojik 

etkiler oluşturabilir. 

FOLİKÜL BİYOLOJİSİ-Folikül Yapısı 

     Kıl folikül yapısı bulunduğu safhaya göre değişiklik 

gösterir. Anajen fazında longitudinal olarak üç ana 

fonksiyonel yapıya ayrılır. İnfundibulum, isthmus 

(Boyun kısmı), bulb (Saç tomurcuğu) olarak 

adlandırılan yapılar kök kısmının en alt kısmından 

epidermis kısmına kadar olan bölgenin isimleridir. Saç 

tomurcuğu kısmı yüksek mitoz kapasitesine sahip saç 

matriksini ve dermal papillayı içerir.  Yukarı kısma 

çıktıkça mitoz oranı azalır ve hücreler iç kök kılıfına 

(inner root sheath) farklılaşmaya başlar. Ayrıca 

pigment üreten melanositler de tomurcuk matriksinde 

yer alır. Dermal papilla, matriks epiteliyle kapsüllenmiş 

fibroblastları içeren oval bir yapıdır. Dermal papillanın 

çapı saç folikülünün ve saç sütununun (Shafth) 

boyutlarıyla yakından ilgilidir. Dış kök kılıfının (Outer 

root sheath) arrector pili ile yaptığı birleşme 

bölgesinde  “bulge” denen yapı epitelyal kök hücreleri 

içerir. Tomurcuktaki matriks, sebaköz glandları bu kök 

hücreler oluşturur. Bu nedenle bulge bölgesinin hasarı 

kalıcı alopesiye neden 

olabilir.  

   

 İnfundibulum 

İsthmus 

Tomurcuk (Bulb) 

İnfundibulum 

İsthmus 

Tomurcuk (Bulb) 
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FOLİKÜL BİYOLOJİSİ-Büyüme Döngüsü 

     Saç sütunun büyüme evreleri, iç ve dış kök 

kılıflarındaki matriks proliferasyonu, keratinizasyonu 

ve farklılaşmalardan oluşan kompleks bir mekanizma 

içerir. Büyüme döngüsü anajen, katajen ve telojen 

olarak adlandırılan üç ana safhada incelenir. Anajen 

kök kısmının rejenerasyonu, folikül gelişimi ve saç 

gövdesinin üretiminin en yoğun olduğu safhadır. 

Katajen fazı dejeneratif safhadır. İsthmus ve tomurcuk 

bölümlerinin gerilediği faz olan katajende dermal 

papilla tomurcuktan ayrılır. Folikülde total bir 

regresyon ve bazı kısımlarda apoptoz görülür. İç kök 

kılıfı da bir anlamda soyularak aşağı kısma geriler. 

Telojen safhasında folikül stabildir; çok fazla bir 

değişim gözlenmez. Dermal papillanın, folikülün bulge 

bölgesine en yakın olduğu konumdur. Büyüme 

döngüsü bazen eksojen denen ek bir safha içerir. Bu 

fazda saç dökülmek üzereyken yeni gelişecek olan saç 

belirir.  

 

FOLİKÜL BİYOLOJİSİ- Kök Hücreler 

     Saç çıkıntısında bulunan kök hücreler hemopoetik 

ve nöral sistemlerden kaynaklı embriyonik kök 

hücreler içerir. “Bulge activation” hipotezine göre, geç 

telojen ya da erken anajen safhasında yükselen 

dermal papillanın kök hücreleri aktive etmesi esasına 

dayanır.  

 

KEMOTERAPİ KAYNAKLI ALOPESİ 

     Tıp literatüründe kemoterapi kaynaklı alopesinin 

yer alması 1950’lerin sonlarına rastlamaktadır. 

İnsanlarda bu tür alopesinin başlaması 1-3 hafta, tam 

kaybın olması ise 1-2 ay civarında bir süre alır. 

Alopesinin fark edilebilir olması için en az %50 saç 

kaybının olması gerekir. Genelde geri dönüşümlü olan 

alopesiden sonra 3-6 ay kadar sürede tekrar yeni saç 

oluşmaya başlar. %65 vakada, yeni oluşan saç paterni, 

grileşme, saçın yapısında ve yüzeyinde bazı 

Korteks 

İç kök kılıfı 

Dış kök kılıfı 

Bağ dokusu 

        Korteks 

          İç kılıf 

        Dış kılıf 

     Bağ doku 

**  
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değişiklikler gibi özellikler taşıyabilir. Ayrıca büyüme 

hızında bir düşme oluşabilir. 

Birçok antikanser sınıfından ilaç alopesiyi 

indükleyebilir.  Dört majör grup ilaç alopesi nedenidir. 

%80’i aşan oranlarda antimikrotübül ajanları, %60’ın 

üzerinde alkilatörler, %60-100 arasında topoizomeraz 

inhibitörleri, %10-50 arasında antimetabolitler alopesi 

sebebidir.  

Ayrıca radyoterapide, baş kısmının radyasyon alması 

sonucu, zaten oldukça hassas olan saçlı deriyi 

etkileyerek radyasyon kaynaklı alopesiye neden olur. 

Bu durum çok varyatif az beklenir bir olay olarak 

tanımlanır. 

DENEYSEL TEDAVİLER 

 İlaca Özel Antikorlar: 

     Lipozomlara yüklü ve topikal olarak kullanılabilen 

bu tedavi, özellikle doxorubicin’in neonatal ratlardaki 

alopesiye karşı etkisinin olduğu deneysel olarak 

gösterilmiştir. Fakat sınırlı kullanımı ve ilaç 

kombinasyonlarında yetersiz kalması zayıf yönleridir. 

 Büyüme Döngüsü Modifiye Ediciler: 

     Cyclosporine A immünsupresif bir ligfanddır. İki 

yolla foliküllere etki eder. Bunlar saç folikülün 

regresyonunun inhibisyonu ve aktif büyümeyi 

indüklemesidir. Etkisi genel yan etkisi olan 

hipertrikozis üzerine kuruludur. Neonatal ratlarda 

topikal olarak kullanılmış cyclophosphamid, cytarabin 

ve etoposid etkilerini azaltmıştır. 

Minoxidil 1970’lerde antihipertansif olarak 

kullanılmıştır. Folikülün telojen fazını kısaltarak anajen 

fazına erken girmesini sağlayarak büyümeyi olumlu 

yönden etkiler. Anajen fazını uzatarak etkili büyümeyi 

sağlar. Temelde potasyum kanallarının sülfatlanarak 

açılması ana nedendir.   

 Sitokinler ve Büyüme Faktörleri: 

Foliküller birçok sitokin ve büyüme faktörü 

tarafından muhtemelen otokrin ve parakrin etkilerle 

kontrol edilir. 

EGF (Endotelial Growth Factor) neonatal ratlarda 

cytarabin kaynaklı alopesiyi engeller fakat 

cyclophosphamide karşı etkisizdir. 

FGF (Fibroblast Growth Factor) ailesine ait birçok 

protein alopesi üzerinde etkilidir. FGF1 (Asidik FGF) 

EGF ile benzer etkilidir. FGF2’nin (Temel FGF) saç 

matriksinde DNA sentezi üzerinden küçük bir etkisi 

bulunur. Bu yolla farelerde büyüme döngüsünün sonu 

geciktirilir. FGF7 (Keratinosit Growth Factor) 

keratinositlerin proliferasyonunu indükler ve neonatal 

ratlarda cytarabin kaynaklı kaybı önler. Ayrıca letal 

radyasyonda foliküllerin korunmasına yardımcı olur. 

FGF5 anajen fazı bitiminden hemen önce salınır. 

Anajen fazını uzatıp saç boyunu arttırır. 

 Antioksidanlar: 

N-Acetylcysteine, glutatyon analogu ve 

prekürsörüdür. Topikal ve parenteral kullanılabilir. 

Neonatal rat modelini cyclophosphamid etkisinden, 

erişkin fare modelini doxorubicin etkisinden korur.  

 

SOĞUTMA YÖNTEMİ (Scalp Cooling) 

     Klinikte kullanılabilen bir yöntemdir. Temel olarak 

kafa derisini belli bir sıcaklığa kadar düşürerek 

vazokonstriksiyon elde etmektir. Kan akımını 

azalmasına bağlı olarak kemoterapik ajanın plazma 

pikini yaptığı andaki hasarlanmasını önler. 

 

Ayrıca foliküle ulaşan ajanların metabolizmasını 

düşürerek ikincil bir hasarlanmayı önler. Scalp genelde 

soğuğu iyi tolere eden bir bölgedir. Nadir de olsa baş 
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ağrısı, rahatsızlık hissi, klostrofobi gibi tolere 

edilebilecek yan etkilere neden olabilir. Kontraendike 

olduğu durumlar ise soğuk sensitivitesi, soğuk 

aglütinin hastalığı, kryoglobülinemi, kryofibrinojenemi 

gibi çok daha nadir rastlanan durumlardır. 

 

Soğutma yöntemi sadece antracyclinler ve taxanlar 

kullanıldığında efektiftir. Bu kullanımlarda iyi sonuçlar 

alınabilir fakat ilaçlar kombinasyonlarda kullanılınca 

etki göstermeyebilirler. Ayrıca scalp metastazı 

olabilecek hematolojik malignitelere sahip hastalarda 

tavsiye edilmez. Çünkü kemoterapi ajanının kanser 

hücreleri üzerindeki etkisini azaltır.  

SONUÇ 

     Kemoterapi kaynaklı alopesinin geri dönüşümlü 

olmasından dolayı çok fazla araştırma yapılmamış. 

Ayrıca çok fazla ajanın ve ilaç kombinasyonlarının 

kullanılması var olan tedavileri etkisini neredeyse yok 

etmektedir. 

Kaynaklar 

1) Protection Aganist Chemotherapy -Induced Alopecia 

Expert Review Jie Wang Ze Lu Jessie L.-S.Au 

2) Prevention of chemotherapy-induced hair loss by scalp 

cooling    E. G. Grevelman& W. P. M. Breed 

3) What is wrong with the 30-year-old pratice of scalp 

cooling for the prevention of chemotherapy -induced hair 

loss?  Wim P. M. Breed 

4) Prevention of CIA by the anti-death FNK protein  Naomi 

Nakashima-Kamimura 

5) Prevention of CIA in rats by CDK inhibitors Stephen T. 

Davis et al. 

6) Modelling of temperature and perfusion during scalp 

cooling Janssen FE Van Leewuen GM Van Steenhoven AA 
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AĞIR KAFA TRAVMALARININ  

FİZYOPATOLOJİSİ 
 

Pınar Yalçın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5. Sınıf 

       Son yıllardaki çalışmalar ağır kafa travmalarında 
esas olarak vazojenik ödemin değil sitotoksik ödemin 
beyin şişmesinden sorumlu olduğunu, serebral kan 
akımı ve volümünün ise travmatik beyin harabiyeti 
sonucunda artmadığını aksine azaldığını 
göstermektedir. 

Kafa travmaları özellikle genç insanlarda morbidite ve 

mortalitenin en sık nedenidir. Beyin ödeminin kafa 

travmaları, iskemi ve tümörlerdeki genişlemeye etkisi 

hala kritik sorundur. İntrakranial basınç artmasına yol 

açan difüz ödem en sık ölüm nedenidir ve ayrıca 

yaşayanlarda kötü prognoz göstergesidir. Esas olarak 

ödemin beyin şişmesinden sorumlu olduğunu, kan 

akımı ve volümünün ise travmatik beyin harabiyeti 

sonucunda artmadığını aksine azaldığını 

göstermektedir. 

PRİMER BEYİN TRAVMALARI 

       Travmatik beyin harabiyeti fokal ve difüz olmak 

üzere ikiye ayrılır. Fokal travmalar kontüzyon veya 

hematom oluşumuna yol açarlar ve belirgin lokal tahrip 

edici etki gösterirler. Darbenin mortalite ve morbiditesi 

bulunduğu lokalizasyon ve ilerleyici harabiyet 

oluşumuna bağlı olarak gelişir. Difüz travmalara;  difüz 

aksonal travmalar, difüz mikrovasküler harabiyet ve 

kontüzyon-hematom oluşumu ile karakterize olurlar. 

Generalize nöroeksitasyona bağlı yaygın ve genel 

değişikliklerin de oluştuğuna ait kanıtlarda mevcuttur. 

Difüz travmalar belirli bir anatomik lokalizasyona bağlı 
kalmaksızın beyin ve beyin sapında yaygın dağılım 
gösterirler. 
 
SEKONDER BEYİN TRAVMALARI 

     Son iki dekattan beri yapılan deneysel ve klinik 

araştırmalar çeşitli fizyolojik ve metabolik bozuklukların 

travma sonrası oluştuğunu, travma sonrası harabiyetin 

artmasında ve prognozun kötüleşmesinde etkili 

olduğunu göstermektedir. 

    Sekonder beyin harabiyetinin oluşumunda etkisi 

gösterilmiş fizyolojik ve kimyasal mediyatörlere 

baktığımızda ise; iskemiyi arttıran fizyolojik ve 

metabolik faktörlerden; hipotansiyon, azalmış serebral 

kan akımı, oksijen ekstraksiyonunun artması, glukoz 

metabolizmasının artmasını; eksitator 

nörotransmiterlerin düzeylerinde artmayı; sitozoldeki 

Ca+2 ‘nin toksik düzeylere çıktığını; reaktif oksijen 

radikallerinin düzeylerinin arttığını; sitokin düzeylerinin 

arttığını; endojen opioidlerin düzeylerinin artmasının 

yanında Mg düzeyinde azalma olduğunu ve erken gen 

ekspresyonlarının indüklendiğini görmekteyiz. 

Travmatik harabiyet sonucu oluşan nöral harabiyetin 

önemli bir kısmında EAA ( Eksitatör Aminoasit)’nın aşırı 

toplanması rol oynadığı, intraselüler Ca+2 ve diğer 

iyonların artışına neden olarak nöral dejenerasyona 

neden olduğu bilinmektedir. 

Travmatik ödeme bağlı olarak serebral kan akımının 
azalması veya durmasından hemen sonra enerji bağımlı 
pompalar iflas eder ve iyon akımlarının konsantrasyon 
gradientlerine düşmeleri ile sonuçlanır. Bu durum 
hücresel şişme ve depolarizasyona neden olur. 
Ağır kafa travmalı bazı hastalarda serebral kan 

akımında iskemik düzeylere kadar varan değişikliklerle 

birlikte serbest oksijen radikallerinin oluşumuna bağlı 

generalize mikrovasküler bozukluklar da ortaya 

çıkabilir. 

Kaynaklar 

1.Alkan T,Kahveci N.,Goren B.et al.:Neuroprotectıve effects 

of MK 801 and hypotermıa used alone and in combination in 

hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats. Arts Physiol 

Biochem 109(2):135-44,2001 

2.Barone FC ,Ohlesteın EH,Hunter CA,et al.:Selective 

antagonism of endotelın A receptors ımproves outcome ın 

both head trauma and focal stroke ın rat. J Cardıovasc 

Pharmol 36:357-361-2000 

3.Bergsneider M,Hovda DA,Shalmon e,et al:Cerebral 

hyperglycolsis following severe traumatic brain injury in 

humans:a positron emission tomography study.J Neurosurg 

86:241-251,2004 

4.Bouma GJ,MuızelaarJP,Bandoh K,et al:Blood pressure and 

ıntracranial pressure-volume dynamics in severe head 

injury:relationship with cerebral blood flow.J Neurosurg 

77;15-19,2003 

5.Blumbergs PC,Scott G,Manvis J,et al:Topography of axonal 

injury as defined bya amyloid precursor protein and the 

sector scoring method in mild and severe closed head injury. 

J Neurotauma 12:565-572,2007 
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                            ANTİ-AGEING 

Murat Yassa, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 5. Sınıf 

        

 GİRİŞ   

   21.11.08 tarihli Milliyet Gazetesi’nin internet 

sayfalarının “Yaşam” konulu haberlerinde ilginç bir 

habere rastladım. 

“Ebedi Gençliğin formülü bulunduğu iddia edildi.” 

Tabiki ilk okuyuşta komik geliyor olabilir, ama bir 

ÖBAK’lı olarak iddiayı enine boyuna araştırdığımızda 

ortaya çok ilginç şeyler çıktığını gördük ve tabiki 

araştırılabilir yeni noktalar…  

 Bu köşede sizlerle “Yaşlanma ve Telomeraz aktivitesi” 

üzerine konuşacağız. 

YAŞLANMA 

Öncelikle burada bilmemiz 

gereken bir terim var: 

“Senescence” – yaşlanma, 

yaşlılık; yaşayan bir 

organizmanın tüm biyolojik 

işlemlerinin 

kombinasyonunun belli bir 

zaman diliminden sonra 

bozulmasıdır. 

Latince “senex” – yaşlı yaş, yaşlı adam kökünden gelir. 

Yaşlanmayı genel olarak ikiye ayırdığımızda ilk olarak 

Hücresel yaşlanma üzerinde durmalıyız. 

 

Hücresel yaşlanma 

     Normal diploit diferansiye hücrelerin irreversibl 

olarak bölünme özelliklerini kaybetmesi-hücre 

döngüsünün durması, apoptozise karşı direnç ve gen 

ekspresyon ve fonksiyonlarındaki değişikliklerin ortaya 

çıkmasıyla karakterize bir durumdur. 

 

Normalde (in vitro) yaklaşık 50 bölünmeden sonra bazı 

hücreler yaşlanıyorlar – DNA çift zinciri kırıkları 

meydana geliyor, toksinler etkiyor vs… 

Bu fenomen “replikatif yaşlılık”, “Hayflick fenomeni” 

veya “Hayflick sınırı” olarak da biliniyor.  

DNA hasarı  Tamir olmazsa  apoptoz veya 

yaşlanma ile sonuçlanıyor. 

Hücresel yaşlanmadan sonra ikincil olarak “organizmal 
yaşlılık” tan bahsetmeliyiz: 
 
Organizmal Senescence 

     Tüm organizmanın yaşlanmasıdır. Yaşlılık genellikle 

strese cevapta yoksunluk, artmış homeostatik 

dengesizlik ve yaşlılığa bağlı hastalıkların sıklığındaki 

artış riski ile karakterizedir. 

“Gompertz-Makeham mortalite yasası”’na göre: 

Mortalite oranı yaşla birlikte hızla artar! 

 Ama bazı hayvanlar, bazı timsahlar ve balıklar gibi, 

yavaş yaşlanıyorlar. Kaplumbağalar, kargalar gibi çoğu 

hayvanın yaşam süresi çok farklı; kelebek ve insanı 

düşünün. Bazı hayvanlarda “negatif yaşlılık” yani yaşla 

birlikte mortalite oranın düştüğü bile gözlenmiş! Yani 

Gompertz-Makeham yasasına ters olan istisnai 

durumlar var. Bu noktada biraz soluk alıp biraz gen 

düzeyine indiğimizde ortak karara beraber gideceğiz: 

Saccharomyces cerevisiae (mantar), Caenorhabditis 

elegans (solucan), Drosophila melanogaster (meyve 

sineği) üzerinde çalışmalar yapılmış ve yaşlılığa ait bazı 

genetik mekanizma yolakları bulunmuş. 

 Anlaşılabilir olanlardan Sir2 (NAD+ bağımlı histon 

deasetilaz) geni yolağını örnek verebiliriz: 

Mantarlarda Sir2 bazı lokusların genetik sessizliği için 

gerekli: Mesela telomerler ve ribozomal DNA (rDNA). 

Bazı mantarlarda replikatif yaşlanma rDNA tekrarları 

arasında oluşan homolog rekombinasyonlar 

tarafından oluyor; rDNA tekrarlarının eksizyonu 

ekstrakromozomal rDNA halkalarının (ERCs) 

formasyonuna yol açıyor. ERC’lerin ise esansiyel 

nükleer faktörlerlerle yarışarak hücresel yaşlanmaya 

yol açtığına inanılıyor. 
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Ama bu ERCs ler farklı türlerde gözlenememiş hatta 

aynı mantar türünün farklı cinslerinde bile. Ve insan 

gibi yüksek organizmalarda yaşlılığa katkısı olduğuna 

inanılmıyor. 

Yani çıkaracağımız sonuç; yaşlılık evrensel değildir! Her 

türde aynı mekanizma üzerinden işlemiyor, hatta aynı 

türde farklı bireyler arasında bile aynı mekanizmanın 

geçerli olduğundan bile emin olamıyoruz. 

O zaman temel konumuz insan yaşlanması üzerinde 
duralım. Şimdilik bildiklerimize göre; Replikatif 
Yaşlanma, Hücresel Senesens ve Apoptozise yol açan 
etkenler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 
 
p53; senesensin en önemli regülatördür: p53, hücre 
proliferasyonunu geçici ya da kalıcı olarak durdurur ya 
da apoptozise yönlendirir. Telomer kısalması, p53-p21 
yolağının uyarılması senesense yol açar. 
 
pRB; p53 gibi net bir rolü yoktur. Senesens sırasında, 
hipofosforile olarak (down regüle) hücre döngüsünün 
durmasını sağlar. 
 

Oksidatif stres ve antioksidanlar 
 
Isı şoku proteinleri (Hsp); hücreler, geçici olarak 
ölümcül olmayan sıcak derecelerine maruz 
bırakıldıklarında proteinler (Hsp) üretilir. Bu proteinler 
termotolerans sağlar. Bu proteinler aynı zamanda 
apoptozise karşı koruyucudur. Hsp27 sitokrom C’nin 
mitokondriden salınmasını önler, Hsp70 ve 90 Apaf-1 
yoluyla kaspaz aktivasyonunu inhibe ederek 
apoptozisi önler. 
 
Bcl-2 ailesi; apoptozisi azaltarak hücresel 
proliferasyonu artırarak maligniteye yol açtığı 
gösterilmiştir. Karşıt olarak, fibroblastlarda senesens 
oluşumu Bcl-2 artışı ve apoptozise dirence yol açar. 
Ayrıca, T-hücreleri senesensinde Bcl-2 artışı ortaya 
çıkar. 
 
ING proteinleri: kromatin remodeling ve strese bağlı 
apoptoziste rolleri vardır. DNA hasarına karşı hücresel 
cevapta hücre döngüsünü G1 fazında durdurur. Ayrıca 
p53 üzerinden replikatif senesens üzerinde pozitif bir 
rolü vardır. 
 
 
 

TELOMERAZ AKTİVİTESİ 
 
     İnsanda “Senesens”in ortaya çıkışında telomerik ve 
non-telomerik yolaklar vardır. Telomerik yolakta; 
telomer  kısalması ile DNA hasarı cevabını tetikler ve 
buna bağlı olarak p53 yolağı (ATM/ATR-p53-p21) 
devreye girer ve hücre proliferasyonu durur.  
 
Bu arada telomer tekrarları kromozomlar, hücreler ve 
türler arasında değişiklik gösterebilir. İnsanda 
yaşlanma ile birlikte beyin ve miyokart dokularında 
telomer kısalması olmadığı bildirilmiştir. Primer insan 
fibroblast hücreleri telomeraz eksprese edemezler. 
 
Senesens sonrası, apoptozise direnç ve BCL2 gen 
ekspresyonu artar. Apoptozise karşı direnç olması 
hücre senesensi ve hücre ölümü ayrımı için temel bir 
özellik taşır. Bu, özellikle CD8 T-hücrelerinde 
gösterilmiştir 
 
Non-telomerik senesense ise, akselere senesens, 
prematüre senesens, stres ya da aberan sinyale bağlı 
indüklenmiş senesens (STASIS) ya da ekstrinsik 
senesens adı verilir. 
 
Bunlar DNA hasarı, onkojenik (H-RAS,ERBB2) ya da 
mitojenik sinyallere bağlı olabilir. Strese bağlı 
indüklenen prematüre senesens (SIPS); çeşitli hücresel 
strese bağlı olarak (UV ışını, hidrojen peroksit, 
kemoterapödik ajanlar, iyonizen radyasyon gibi) 
replikatif senesense benzer bir fenomene yol açar. 
 
Bu olguda apoptozis yoktur. Replikatif senesens ile 
aralarındaki fark şu şekilde açıklanabilir:  
 
Replikatif senesenste telomerik DNA’da meydana 
gelen kısalma ile programlı bir süreç başlar ancak 
SIPS’de ise bir strese karşı programlı olmayan bir 
cevaptır. Ayrıca, SIPS telomer disfonksiyonuna bağlı 
ortaya çıkmaz. 
 
     Şimdi “yaşlanma ve telomeraz İlişkisi”ni endotel 

hücrelerini ele alarak konuşacağız. 

Peki, neden endotel hücrelerini ele aldık? 

     Yaşa bağlı deri değişiklikleri; deri mikrovasküler 
dolaşımındaki değişikliklere bağlı olarak purpura, 
telenjektazi, solukluk, anjiom ve venöz göllenmedir. 
Bu konuda endotel hücrelerindeki replikatif senesensi 
direkt ya da indirekt ilişkili olabilir. Vasküler tamir 
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sistemi endotel hücrelerinin proliferasyonuyla ilgilidir 
ve yaşlanma ile damar intimasında telomer kaybı 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca, anjiogenik potansiyel 
telomeraz aktivitesi ve telomer uzunluğuyla direkt 
koreledir. 
 

      Endotel hücrelerinde yaşlanmaya alakalı olarak 

şunları görüyoruz: 

 

 - Reaktif Oksijen Türleri (ROS) ‘nde artış 

 - Nitrik Oksit (NO) ‘te redüksiyon 

 - Mitokondriyal disfonksiyon 

 - Azalmış Nükleer Telomeraz Ters Transkriptaz (TERT) 

aktivitesi 

Öncelikle, telomerler kromozomların fiziksel 

sonlarıdır. Kromozomun stabilitesi ve bütünlüğü için 

gereklidirler. 

     Mitotik bir saat gibi, her hücre bölünmesinde 

kısalıyorlar. Kromozomların başında bir şapka gibi 

kromozomları degradasyondan ve uç uca füzyondan 

koruyor. Kromozomal DNA’nın degrade olmaktan, 

nükleaz etkisinden korur. Telomerik DNA içerikleri 

tekrarlayan sekanslardan oluşuyor: (TTAGGG).  

Telomerler belirli bir kritik kısalmaya ulaştığında buna 

disfonksiyonal telomer adı verilir. Bu aşamada 2 

kontrol noktası vardır: M1 adı verilen birinci mortalite 

evresinde hücre döngüsü durur ve hücre TP53 geninin 

devreye girmesiyle senesense girer. TP53 mutant olan 

hücrelerde ise hücre döngüsü devam eder. Ancak, 

telomerde kısalmalar devam edince, hücre M2 denilen 

ikinci mortalite evresine girer ki bu evrede telomerler 

kromozomal devamlılığı sağlama özellliği taşımaz. Bu 

aşamaya “kriz” adı verilir. Bu aşama p53’den 

bağımsızdır ve kromozom instabilitesiyle birlikte hücre 

ölümüne yol açar. 

      Bu telomer kısalması ise ribonükleik protein olan 

telomeraz enzimi tarafından önleniyor. RNA molekülü 

Terc ve TERT katalitik protein olarak iki alt ünitelerden 

oluşan telomeraz, bu telomerik sekansları sentezliyor. 

Telomeraz Ters Transkriptaz olarak hareket eder ve 

Terc tarafından hazırlanan taslakları kullanarak 

telomerik tekrar dizilerini oluşturur. Telomerin 

durumu uzunluğuna ve telomeraz aktivitesine bağlıdır. 

Bunlardan herhangi birindeki değişiklik, telomer 

bütünlüğünün kaybına ve kalıcı, geri dönüşümsüz 

büyümede durmaya yol açar ve bu da hücresel 

yaşlanma anlamına gelir. 

Ama telomerazların miktarı telomerlerin tümünü geri 

döndürecek düzeyde değil. 

Peki, telomerler kısala kısala biterse ne olur? Hücre 

yaşlanır yani bölünme yeteneğini kaybeder ama 

fonksiyonları aynı kalır!  

Replikatif ya da hücresel senesens hücre ölümü 

değildir. Bu hücreler, apoptozise dirençlidir ve in vitro 

olarak 3 yıl süresince metabolik olarak aktif olduğu 

bildirilmiştir. p53’ün senesense giren hücrelerde 

değişime uğradığı ve senesense giren fibroblastların 

p53 bağımlı apoptozise giremediği ve bunun yerine 

DNA hasarına bağlı olarak nekroza gittikleri 

gösterilmiştir. 

Yani, telomer uzunluğu madem hücrenin geçirdiği 

bölünme sayısı ile alakalı; o zaman hücrenin replikatif 

kapasitesinin tahmin edilmesine ve belli yaşların belli 

patolojilerinin tahmin edilmesine işe yarayacaktır. 

 

Kök hücreleri ve konumları (lokasyon) rejeneratif tıp 

için büyük bir umut! Ama kök hücrelerinin kesin 

lokusları hakkında çok fakir bilgimiz var. Yapılan bir 

çalışmada “Telomapping” denen bir teknik kullanarak 

(konfokal telomer kantitatif floresans in situ 

hibridizasyon, (Q-FISH) ) dokularda telomer 

uzunluğunun gradiyentlerini ölçülmüş. En uzun 

telomerler daha önceden bilinen kök hücre 

kompartmanlarını haritalamış. Yani bize kök 

hücrelerin yerini göstermiş. Farenin saç foliküllerinde, 

en uzun telomerlere sahip hücreler daha önceden yeri 

bilinen kök hücre kompartmanlarını işaret etmiş, 

ayrıca kök hücre markerlarıyla işaretlenmiş ve sağlama 

yapmak amacıyla hücreye mitojenik stimuli verilince, 

bulunan hücreler gerçektende kök hücre gibi 

davranmışlar. GFP+ hücreleri en uzun telomerlere 

sahip hücreler çıkmış. Daha önceden ise, kök 

hücrelerinin lokalizasyonlarını bulmak için protein 
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markerleri kullanılıyordu, başarılı olmasına rağmen, bu 

tekniği sınırlayan şey; her kök hücre lokusu kendine 

has değişik spesifik marker gerektirmesiydi. 

Yaşlanma ve telomerler üzerine genel bilgi sahibi olup, 

üzerine değişik bir fikir ürettikten sonra şimdi de Anti-

aging terapi için günümüzün en moda adaylarından 

TERT hakkında konuşacağız. 

TERT, yani Telomeraz Ters Transkriptaz, telomerazın 

bir katalitik alt ünitesidir. Yokluğunda Cri du Chat (Kedi 

Miyavlaması Sendromu) görülür.  

Yukarıda TERT hakkında genel bir bilgi vermiştik ve 

şimdi önce TERT’in sürprizleri hakkında kısaca birkaç 

şey söylerek devam edelim; 

     TERT, telomeraz negatif hücrelere (retina pigment 

epiteli) verilirse telomeraz aktivitesi sağlanabilir. Bu 

şekilde hücrenin ömrünü uzatır. Telomeraz aynı 

zamanda apoptozisi önleyerek hücresel senesensi 

baskılayarak ve tümör oluşumuna yol açabilir. TERT 

aşırı ekspresyonu, primer hücre kültürlerinde 

proliferasyonu artırır ve telomer kısalmasını önler. 

Telomeraz aktivitesi, hematopoetik, deri ve 

Gastrointestinal hücrelerde saptanmıştır. Ancak bu 

hücreler zamanla telomerik aktivitelerini kaybederler. 

Yeniden endotel hücresi ve yaşlanma ilişkisine 

dönelim ve yukarıya göz atalım. 

Saydığımız sebepler hep birbiriyle alakalı gibi duruyor, 

yalnız içlerinden TERT biraz sırıtıyor, fakat ilk 3 

maddenin birbirlerine neden-sonuç ilişkisi yönünden 

bağımlı olmaları sonucu biz TERT’in de onlarla bağlı 

olduğu hipotezini kurdurabilir. O zaman redoks 

dengesindeki bir rahatsızlık mitokondriyal 

fonksiyonlarındaki değişimlerle ve TERT’in 

disregülasyonuyla alakalı olabilir. Ve birkaç çalışmanın 

ortak sonucu olarak literatürde şunu görüyoruz: 

 

Kardiyovaskuler sisteme yararlı etkileri olan bazı ilaçlar 

veya hümoral faktörler; (örnek vermek gerekirse; 

aspirin, statinler, östrojenler ve thiazolidinedionlar) 

TERT’i aktive ediyor. Bu ilaç/hümoral faktörlerin ortak 

özellikleri, bir şekilde ROS seviyesini düşürüyor veya 

NO ve cGMP seviyelerini yükseltiyorlar. Mesela aspirin 

her ikisini ve daha fazlasını yapıyor. 

Sonra şu sonuca ulaşıyoruz: 

Telomeraz fonksiyonlarındaki değişimler, endotel 

hücrelerindeki yaşlanma işlemine önemli katkıda 

bulunuyorlar. Ama bu yine Oksidatif stres 

temelinden gerçekleşiyor! 

 

Bildiğimiz gibi, hücre yaşlanmasında -burada endotel 

hücresinde- replikatif senesensten önce nükleer TERT 

aktivitesi düşüyor. Ve yapılan son çalışmalara göre bu 

işlem, endotelyal hüce yaşlanması sırasındaki artan 

ROS formasyonuna dayandırılmış. Oksidatif stres 

indüksiyonu, TERT’in çekirdek dışına (sitozole)    

(Sitozole çıkan TERT’in antiapoptotik aktivitesi 

azalıyor. Belki TERT’in sitozole çıkmasını 

engelleyebilirsek bu da bir çözüm olabilir!!!) 

 

 çıkmasına yol açmış ve bu antioksidanlar ve statinler 

ile bir ölçüde engellenebilmiş. Bu yaşlanmış endotelyal 

hücrelerde Akt kinaz ekspresyonu ve aktivitesi 

azalmış. Bu arada Akt kinaz TERT’i fosforilleyen yani 

aktive eden şeydir. Akt kinazdaki bu düşüşte tabiî ki 

hücrede TERT aktivitesini azaltmış. 

Ve TERT aktivitesinin NO tarafından güçlendirildiği 

ortaya konmuş ki bu hücresel senesensi geciktirdiğini 

gösterir. Ve ROS formasyonunun mtDNA’da hasara ve 

mitokondriyal disfonksiyona yol açtığını biliyoruz. Yani 

sonuçta, artmış ROS formasyonu hem NO’yu kısıtlıyor, 
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hem mitokondriyal disfonksiyon yapıyor, hem de TERT 

aktivitesini azaltıyor ki bu da; TERT dâhil bu dörtlüyü 

hücre yaşlanması konusunda ayrılmaz biçimde 

birbirine bağlıyor! Bu, bu yazıyı okuduktan sonra 

aklınızda kalması gereken en önemli şeylerden biridir 

ki; size önemli diğer kapılar açabilir. 

Şimdi burada bir önemli soru kalıyor! 

Peki, mitokondriyal disfonksiyon ile TERT arasında 

direkt bir ilişki var mı? 

Son çalışmalardan edindiğimiz bulgulara göre, birçok 

hücre tipinde mitokondrilerde, çekirdekte, sitozolde 

TERT aktivitesini ölçebiliyoruz. Bunları ölçtüklerinde, 

normal TERT ‘ten farklı olarak bir de ayrıca 

mitokondriyal TERT olduğu bulunmuş.  

 Farklı bir çalışmada ise mtDNA’ya bağlanan TERT ler 

görülmüş ve mitokondrideki TERT ‘lerin mitokondriyal 

fonksiyonun korunmasında gerekli olduğunu 

düşünüyorlar. 

Ve ilginç olarak, normalde endojen TERT üretimi 

olmayan fibroblastlara TERT verildiğinde, 

fibroblastların oksidatif strese bağlı mtDNA hasarına 

çok duyarlı hale geldikleri görülmüş. 

Ama zıt olarak, mitokondriye giremeyen TERT ‘in, 

hücrenin sağ kalımının artışı ve hücresel yaşlanmaya 

karşı korunması ile bir ilişkisi olduğu görülmüş. 

Böylece, TERT’in endojen olarak TERT eksprese 

edemeyen hücrelere verilmesi, yaşlılık fenotipiyle 

sonuçlanabiliyor. Fakat endojen olarak TERT 

eksprese eden hücrelerin mitokondrisinde ve 

çekirdeğinde TERT aktivitesinin olduğunu biliyoruz. 

Yani bunu TERT’in direkt olarak mitokondriyal 

fonksiyonla bir ilişkisi olduğu yönünde düşünebiliriz. 

Bu durumda ilerde çalışılması gereken diğer bir konu 

ise; mitokondriyal TERT’in mitokondrideki 

fonksiyonudur. TERT aslında mtDNA ‘yı oksidatif 

strese karşı mı koruyor, yoksa mtDNA tamirini mi 

aktive ediyor veya hazarlı DNA lı mitokondrinin 

degradasyonunu mu hızlandırıyor? 

 

Bu bölümü bitirirken aklınızda kalmasını en çok 

istediğim nokta şudur: 

Sonuçta; telomerazın telomerden bağımsız olan, 

ROS’a bağlı mtDNA hasarına karşı koruyuculuk gibi bir 

fonksiyonu var. Ve bütün TERT ler uzun süreli düşük 

oksidatif stres altında, mtDNA korumasını arttırmak 

için çekirdek dışına taşınıyorlar. Ve bu, stres altında, 

telomerlerin korunmasında normal görevinden daha 

önemli olabilir…  

Kanser Araştırmaları ve Telomeraz İlişkisinde Son 
Gelişmeler: 
 
Bazı kanserlerde telomeraz ve telomer uzunlukları 
incelendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 
Telomeraz aktivitesinin; tümör evresi, boyutu, relaps, 
lenf nodu tutulumu ve surveyi ilgili olduğu; TERT 
ekspresyonunun relaps ve survey ile ilgili olabileceği 
ve bazı kanserlerde telomer uzunluğunun ise ileri 
evrelerde kısaldığı bildirilmiştir. 
 
Buna bağlı olarak kanserlerin %90’ından fazlasında 
telomeraz aktivitesinde artış saptanır. Ancak, buna 
karşıt olarak bazı kanserlerde de kısa telomer saptanır. 
 
Telomeraz uzunluğu bilinen bazı kanserler: 
 
 Telomer kısalması kanserde ikili role sahiptir. Telomer 
kısalması hücrelerde tümörün ortaya çıkmasını 
indükleyebilir. Ancak tümör 
hücreleri telomer kısalmasını stabilize ederek kanser 
hücresinin ölmesini önlemeye çalışır.  
 
 Telomeraz aktivitesinin kanserlerin %90’ının üzerinde 
bulunmasının nedeni, kanser gelişmesi sırasında 
telomeraz pozitif hücrelerin seleksiyonu ya da TERT 
ekspresyonuna bağlı olabilir. Telomeraz, tümör hücre 
proliferasyonu ve Malign dönüşüm için gereklidir. Bazı 
kanser hücrelerinde 
kısa telomer ve telomer disfonksiyonu saptanır. 
 
 Biyolojik yaşlanmanın etyolojisinde telomer uzunluğu 
marker olarak kullanılabilir.. Doğumda kısa telomere 
sahip olunması ateroskleroz ve buna bağlı olarak kalp 
damar hastalıklarına yol 
açabilir.. Telomer kısalmasının, bir risk faktörü mü 
yoksa bir sonuç mu olduğuna dair çalışmalar 
yapılmalıdır. 
 



                                                                              CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ | BAHAR SAYISI 2009 | CİLT 2 | SAYI 2                                                                                                                                
 

43 
 

 

Kaynaklar 
 

1) S. Jakob, J. Haendeler. Molecular mechanisms 
involved in endothelial cell aging: role of 
telomerase reverse transcriptase. Z Gerontol 
Geriat 40:334–338 (2007). 

2) Shaheda Ahmed et al. Telomerase does not 
counteract telomere shortening but protects 
mitochondrial function under oxidative stres. 
Journal of Cell Science 121 (7) 

3) Toren Finkel, Manuel Serrano& Maria A. Blasco. 
The common biology of cancer and ageing. Vol 
448j16 August 2007jdoi:10.1038/nature05985 

4) Xiaoling Zhang, Vernon Mar, Wen Zhou, et al. 
Telomere shortening and apoptosis in telomerase-
inhibited human tumor cells. Genes Dev. 1999 13: 
2388-2399 

5) Ignacio Flores, Andres Canela, Elsa Vera, Agueda 
Tejera, George Cotsarelis, María A. Blasco. The 
longest telomeres: a general signature of adult 
stem cell compartments. Genes Dev. 2008 March 
1; 22(5): 654–667. 

6) Bode-Böger SM, Martens-Lobenhoffer J, Täger M, 
Schröder H, Scalera F. Aspirin reduces endothelial 
cell senescence. Biochem Biophys Res Commun. 
2005 Sep 9;334(4):1226-32. 

7) Ergün Mehmet A: Replikatif Yaşlanma, Hücresel 
Senesens ve Apoptozis: Sonuçları ve 
Hastalıklardaki Önemi, Türkiye Klinikleri J Med Sci 
2008;28 

8) http://en.wikipedia.org/wiki/Senescence 

 



                                                                              CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ | BAHAR SAYISI 2009 | CİLT 2 | SAYI 2                                                                                                                                
 

44 
 

       ATEROSKLEROZ VE HİPERTANSİYON 

Yasin Yılmaz, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 4. Sınıf 

 

GİRİŞ 

     Çağımızın hastalıklarından olan ateroskleroz ve 

hipertansiyon, endotel disfonksiyonun klinikteki iki 

önemli göstergesi olmakla birlikte birbirleriyle 

progresyon açısından korele olmasıyla da ortak 

paydada önem taşımaktadırlar. 

Ateroskleroz kendisini klinikte  “Koroner Arter 

Hastalığı” olarak gösterir ve ölüm nedenlerinin 

başında yer alır *1+.  

Özellikle son yıllarda yapılan mikrovasküler düzeydeki 

çalışmalarla açığa kavuşturulan; endotel kaynaklı 

konstriktör ve dilatör faktörlerin orantısızlığı ile 

beraber olan endotel disfonksiyonu, hem 

aterosklerozun hem de hipertansiyonun temelini 

oluşturduğu için tedavide ACE-İnhibitörlerinin 

kullanımı ayrı bir öneme sahiptir. 

ATEROGENEZİS 

     Ateroskleroz, artık yapılan çalışmalarla 

ispatlanmıştır ki, kronik inflamatuar bir süreçtir [2]. 

Ve bu inflamatuar süreç temel olarak vasküler yapının 

endoteli içeren intima tabakasında meydana gelir.  

Çeşitli mekanizmalarla (ör. Stres, inflamasyon) 

disfonksiyon gösteren endotel dokusuna 

lipoproteinlerin birikmesiyle “atherom”  denilen 

plaklar oluşur. Biriken lipit partikülleri bir takım 

kimyasal modifikasyonlar ( ör. Oksidasyon, non-

enzimatik glikolizasyon) geçirerek lokal inflamasyona 

yol açar. İnflamasyona yanıt olarak, inflamasyon 

bölgesine lökositler gibi inflamatuar hücreler 

adhezyon yaparak süreci asıl olarak başlatmış olurlar. 

Fakat bu adhezyonda sadece modifiye lipoproteinlerin 

salgıladığı kemo-attraktan maddeler değil, arteryel 

duvardan salınan sitokinler de rol oynar. 

İntima tabakasında biriken lökositler, modifiye lipit 

partiküllerini alarak önce makrofajlara sonra lipit 

yüklü köpük hücrelere dönüşürler. 

Media tabakasında bulunan düz kas hücreleri 

hipertrofiye uğrayarak intimaya migre eder. 

Migrasyona uğrayan kas hücreleri kollajen extraselüler 

matriks üreterek köpük hücrelerini saran fibröz kapsül 

oluşturur. Böylelikle sert bir aterosklerotik plak oluşur. 

HİPERTANSİYON 

   Sistolik basıncın ≥140 mmHg, Diyastolik basıncın ≥90 

mmHg olmasıyla beliren sistemik ve patolojik bir 

durumdur [3]. Nedenleri renovaskuler, kortikoadrenal 

veya gebelik ile ilişkili olabilir.  

Sistolik her 10 mmHg veya Diyastolik her 5 mmHg 

artışta 1/3 oranında strok ve 1/5 oranında koroner 

kalp hastalığı riski artmaktadır *4+. 

HİPERTANSİYON VE  “VASCULAR REMODELING” 

     “Vascular Remodeling” olarak bilinen damarların 

yeniden yapılanmasına yol açan mekanik uyaranlar 

Gerilim Stresi ve Kayma Stresidir [5]. Ve bu streslerin 

asıl belirleyicisi ise kan basıncıdır. Kan akımındaki 

değişiklikler bu streslerde değişikliklere yol açar.  

Gerilim stresini dengelemek için damar fizyolojik 

olarak kalınlaşır *6+. Bu kalınlaşma Media 

tabakasındaki düz kas hücrelerinin hipertrofisi ile 

mümkün olmaktadır. 

Ayrıca kan akımındaki bu değişikliklere adaptasyonu 

sağlamak için sağlam bir endotel şarttır. Çünkü 

endotel, aynı zamanda intima tabakasındaki 

değişiklikleri media tabakasına ileten bir aracı 

görevindedir. Endotelden salınan NO ve Endotelin 

adaptif dilatasyon ve konstriksiyondan sorumludur 

[7]. 

Endoteldeki disfonksiyon ve düz kas hipertrofisi bir 

yandan hipertansiyonun fizyolojik mekanizmasını 

oluştururken, diğer yandan aterosklerozun 

patofizyolojik mekanizmasını oluşturmaktadır. 
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ATEROSKLEROZ VE HİPERTANSİYON 

Vasküler yapılardaki maladaptif değişiklikler 

hipertansiyona (veya tam tersi de mümkün) ve 

hipertansiyon da ateroskleroza yol açarak birbirlerini 

karşılıklı etkilemektedirler. 

ATEROSKLEROZ EVRELERİ 

1)Endotel Disfonksiyonu 

2)Lipoprotein Birikimi 

3)Monosit-Lenfosit adhezyonu 

4)Düz kas hücre göçü 

5)Trombus oluşumu 

ENDOTEL DİSFONKSİYONU 

Endotelden salınan NO ve Endotelin’in endotel 

disfonksiyonu sonucu arasındaki orantının 

bozulmasıyla konstriksiyon ve dilatasyon 

dengesizliğine bağlı hipertansiyonun fizyolojisi belirir. 

Hipertansiyon, endotel dokunun permeabilitesini 

artırarak kandaki elemanların damar duvarına 

adhezyonunu kolaylaştırır [8]. Bu mekanizma da 

ateroskleroza katkıda bulunur. 

LİPOPROTEİN BİRİKİMİ 

Hipertansiyon sonucu artmış permeabilite ile daha 

fazla lipoprotein endotelde birikir. Yapılan çalışmalar 

göstermektedir ki, hiperkolesterolemi olmadan 

hipertansiyonun intima kalınlaşmasına ve fibröz plak 

oluşumun sağladığı fakat aterosklerotik plak 

oluşumunu direkt sağlayamadığı yöndedir *9]. 

MONOSİT-LENFOSİT ADHEZYONU 

Vasküler dokudan salınan kemokinler hipertansiyonun 

yeniden yapılandırmasıyla artar ve artmış Monosit-

lenfosit adhezyonuna neden olur. 

DÜZ KAS HÜCRE GÖÇÜ 

Hipertansiyon sonucu media tabakasında bulunan düz 

kas hücreleri hipertrofiye uğrar. İntimaya göç eden 

hipertrofik hücreler daha fazla ektraselüler matriks ve 

kollajen üreterek daha sert fibröz kılıf yaparlar. 

TROMBUS OLUŞUMU  

Hipertansiyon “shear stres” ile plak yırtılmasına yol 

açarak iskemi ve infarkta sebep olabilirler. 

TEDAVİDE ORTAK YOL 

Anjiotensin II, lökositlerin damar duvarına yapışmasını 

[10+, vasküler dokulardan IL-6 gibi kemokinlerin 

salınımını *11+, hücresel adhezyon moleküllerinin 

ekspresyonunu [12] ve serbest radikal formasyonunu 

[13+ artırarak aterosklerozun oluşması için gerekli 

inflamatuar süreci başlatır. 

Serbest radikaller, endotelin NO yararlanımını 

azaltarak endotel bağımlı vazodilatasyonda zayıflık 

yaparak erken evre aterosklerozun karakteristiğini 

oluşturur. 

Anjiotensin II, endotelin salınımını uyararak 

vazokonstriksiyon oluşturur. 

ACE-İnhibitörleri, bradikinin yıkılmasını önleyerek 

vazodilatasyona yol açtığından antihipertansif 

tedavide önemli bir rol oynar. 

ACE-İnhibitörleri ayrıca Anjiotensin II oluşmasını 

engelleyerek de kronik inflamatuar süreç olan 

aterosklerozun ilerlemesini engelleyebilir. 

SONUÇ 

Ateroskleroz ve Hipertansiyon günümüzde 

kardiyovaskuler ölüm nedenlerinin başında 

gelmektedir. 

Mikro-patofizyolojisinde endotel disfonksiyonu rol 

oynamakta ve bu ortak mekanizma üzerinden etkili bir 

tedavi protokolü çıkmaktadır. 

 Etkili bir hipertansiyon tedavisi, aynı zamanda 

aterosklerozun da oluşmasını engelleyebilmektedir. 

Yeni çalışmalar vasküler yapılanmanın ve endotel 

disfonksiyonunun birlikte tedavisini hedef almaktadır. 
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                                             RÖPORTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE NİHAYET! İLK TÜRK KADIN ÜROLOG 

Emine Ataç, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 4.Sınıf 

Başlarken… 

     Çok eğlenceli geçen Üroloji stajım sırasında 

Türkiye’de ilk defa bir kadının üroloji uzmanı olarak 

seçilecek olduğunu öğrendim. Seçim jürisinde 

fakültemizin üroloji anabilim dalı hocalarımızdan Prof. 

Dr. Bülent Çetinel de bulunuyordu ve 27 Mart 2009’da 

Dokuz Eylül Üniversitesinde Türkiye’nin ilk kadın 

üroloji uzmanı Dr. Hatice Sıçramaz-Arıkan seçildi. Her 

şey çok heyecan vericiydi. Ama bir o kadar da 

şaşırtıcıydı. Bu ilk neden bu kadar geç gerçekleşmişti? 

Türkiye’de bu kadar erkek kadın-doğum uzmanı 

varken tek bir tane kadın üroloji uzmanı 

bulunmaktaydı. Kadın hekimlerin ürolojiyi uzmanlık 

alanı olarak tercih etmemesi Türkiye’ye özgü müydü? 

Türkiye nüfusuna sayıca yakın olan batı Avrupa ülkesi 

Almanya’ya bakılınca hemen her şehrinde bir kadın 

üroloji uzmanı görülüyor. Ama bu sayı erkek üroloji 

uzmanların yanında yine çok az kalıyor. Almanya’da ilk 

alman bayan üroloji profesörü daha yeni seçildi. Peki, 

kadın hekimler niçin ürolojiyi uzmanlık alanı olarak  

 

 

seçmiyorlar?  Bu soruya bir yanıt bulamadım ama 

Türkiye’de ilk kadın üroloji uzmanı unvanını taşıyan Dr. 

Hatice Sıçramaz Arıkan’dan neden ürolojiyi seçmiş 

olduğunu öğrendim.  

Biyografi 

    1977  İskenderun doğumlu olan ve ilk orta ve lise 

öğrenimini İskenderun‘da tamamlayan Dr.Arıkan, 

1996‘da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp 

eğitimini aldı.  

   2003 yılında başladığı DEÜTF Ürolojide uzmanlık 

eğitimini 2009 da tamamladı. 

 

Öğrenim hayıtınız boyunca idealist bir insan mıydınız 

ve ürolog olmak idealiniz miydi?  

Eminecim merhabalar,  

Sorularını keyifle yanıtlıcam …  

İlk sorudan başlayalım. Ürolog olmaya tıp fakültesi 4. 

sınıfta karar verdim ve bu fikrimden de inatla 
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vazgeçmedim. Üroloji  kararı almamın tek müsebbibi 

sayın hocam Prof.Dr.Orhan Göğüş’dür. Aslında 

kendisiyle bu konuda hiç birebir konuşmamız olmadı 

ama  o kadar hayranlık duyulacak bir insandı ki bana 

bu tercihi yaptırdı …  

Üroloji secmenizde en etkili unsur nedir?  

Sonuçta fakülte bitmeye yaklaşınca insan ister istemez 

uzman olacağı branşı seçmeye başlıyor  ben de dedim 

ki ben başka bir uzmanlıkta mutlu olamam, en önemli 

unsur burda mutlu ve başarılı olacağıma inandım. 

 

Türkiye‘de bu kadar erkek kadın-doğum uzmanı var 

iken tek kadın ürolog sizsiniz. Bunda toplumsal ve 

kültürel unsurların etkili olduğunu düşünüyor 

musunuz?  

Bunu da çok ilginç karşılıyorum , çok şaşırıyorum hatta 

bunu ilk öğrendiğimde nasıl olur koskoca cumhuriyet 

tarihinde bir tane bile bayan ürolog nasıl olmaz 

demiştim. Kültürel unsurlarla ilgili değil,  ‘’ biz kapalı 

toplumuz o yüzden  üroloji tercih edilmemiş’’ gibi bir 

yorumu kabul etmiyorum. 

Bu tercihi yapmak cesaret de gerektirmez. Bunu 

anlayamıyorum, uğraştığımız  insan vücudu ve bunun 

genitali, erkeği, kadını olmaz. 

Toplumun size bakis acisi nedir?  

Ben yaklaşık 5 yıldır ürolojideyim ve hastalarımdan 

yana hiç  sıkıntım olmadı. Eğer bunu yaşasaydım 

sanırım devam etmezdim.  

 

Muayene ettiğiniz kişiler çoğunlukla kadın mi erkek 

mi?  

Hem erkek hem kadın hastaları muayene ediyorum. 

Son zamanlarda kadın hasta sayısı arttı sanırım bu da 

kadın hastalara  olan ilgimin artmasından kaynaklandı. 

 

Muayene etmek istediginiz erkeklerin size yaklaşımı 

nasıl? Bu konuda hastalarınızla problem yaşıyor 

musunuz? Bu sorunları erkek olsaydınız yaşar 

mıydınız?  

Doktor kendinden emin, cesur olmalı ve hastasına 
güven vermeli. Benim hiçbir erkek veya kadın hastayla 
problemim olmadı.  

Hekimin hasta karşısında duruşu çok önemli. 

 

Aileniz ve eşiniz ürolog olmanızda sizi destekliyor 

mu?  

Her zaman, onlar  başından beri bana inanan yegane 

kişiler. 

 

 

Yoğun olduğunuz halde bana vakit ayırdığınız ve 

sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. 

Ülkemizde bayan ürologlara ihtiyac olduğunu ve 

kadınların da bu bölüme yönlendirilmesi gerektiğini 

düşüniyorum. İlk Türk kadın ürolog olma ünvanını 

kazanmak çok gurur verici olmalı. Bu yolda 

başarılarınızın devamını dileriz. 

 Ben teşekkür ederim, çok kibarsın, sana da 

başarılar diliyorum. 

 Bu röportajın gerçekleşmesini sağlayan ve bu noktada 

desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Bülent Çetinel’e çok 

teşekkür ederim. 
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                                       KİTAP KÖŞESİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR HAFIZACININ ZİHNİ 
 

Can Sarıca, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 4. Sınıf 

      Beklenmedik bir fikirdi. Kantinde otururken birinin 

gelip bana derginin yeni sayısının çıkacağını 

söylemesiyle ortaya çıktı. İçimden bu yeni sayıda 

neden bir kitap köşesi yapmayalım ki diye geçirdim ve 

ilk adımı atmaya karar verdim. 

       Sizlerle paylaşmak istediğim kitabın ismi “Bir 

Hafızacının Zihni (The Mind Of A Mnemonist)”. Kitap, 

nöropsikolojinin temellerini atmış ünlü Rus 

nöropsikolog A. R. Luria tarafından yazılmış. Hafızayla 

ilgili tıp literatürünün temel taşlarından olan ve 

zamanı içinde hafıza ile ilgili birçok gözlemi içeren ve 

birçok bilinmeyeni ortaya koyan bu kitap tıp tarihi için 

özellikle nöroloji alanında büyük bir öneme sahip. 

Bilimsel içeriği ve kalitesinin yanında bu kitabı yazmam 

için çok özel bir neden var; A. R. Luria’nın yazım stili.  

       Buraya kadar bilimsel bir vaka kitabı hakkında 

yazıyormuşum gibi hissettirmiş olabilirim. Ama kitabı 

sizin de elinize aldığınızda fark edeceğiniz üzere kitap 

bir vaka kitabından çok çok ötede. Kitabın kapağında 

yazar olarak Luria yerine Kafka yazsaydı “Aa ne güzel 

bir öykü, Kafka çok güzel bir karakter yaratmış” 

diyeceğiniz türden bir kitap bu. Demek istediğim A. R. 

Luria kitabı yazarken monoton bir tıp vakası yazmak 

yerine kendi tabiriyle romantik bir bilim kitabı 

(romantic science) yazmış. Kitapta anlattığı kişiyi 

klasik, duygusuz, sadece tipi ilgilendiren yönlerini öne 

çıkaran bir anlatım tarzıyla anlatıp onu bir vaka olarak 

görmektense onu bir insanmış “gibi” anlatmayı tercih 

ediyor. Kitabın bölüm isimlerinden bile bu kolayca 

anlaşılıyor; Onun Hafızası, Onun Dünyası, Onun Zihni, 

Onun Davranış Kontrolü, Onun Kişiliği.  

      Kitapta ele aldığı kişi, S. , öncesinde bir gazetede 

muhabir olarak çalışıyor ve kaza eseri onun eşsiz 

hafızası derginin editörünce fark ediliyor ve 

araştırılması için Luria’ya gönderiliyor. Yıllar süren çok 

kapsamlı araştırmalar sonucunda onun hafızasının 

sineztezi (synesthesia) yani duyulan seslerin görsel 

imgelere dönüştürülmesi üzerine kurulduğu 

anlaşılıyor. Daha sonraları profesyonel bir hafızacı 

(mnemonist, para karşılığı hafızasının gücünü 

gösterdiği şovlar yapan) olan S. ‘nin zihninin bilinen 

tüm çalışma mekanizması bu kitapta toplanmış ve bu 

mekanizmalara nasıl ulaşıldığı da çeşitli örneklerle 

açıklanmış.  

     Kitap çok kısa olmasına rağmen (150 sayfa civarı) 

okurken devamlı kendime bir şeyler sorarken 

bulduğum için kendimi okumam biraz vaktimi aldı. S. 
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‘nin beni en çok etkileyen yanı hiçbir şeyi 

unutmamasıydı. Normal insanlarda olan inhibisyon 

mekanizması, yani yeni bir şey öğrendiğinde önceden 

öğrendiğin şeyi unutman S.’ de söz konusu değildi. 

Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi; hiçbir şeyi 

unutmamak. Hele benim gibi iki gün sonra farmakoloji 

sınavına girecekseniz. Ama hemen tahmin edersiniz ki 

bu özelliğin de dezavantajları var. Günde 5-6 gösteri 

yapmak zorunda kalan S. , ilk gösterilerde kendisine 

ezberlemesi için söylenilenleri karıştırıp son gösteride 

söyleyebiliyordu. Zihninden silmek istediği bir şeyi ilk 

başlarda çok uğraşmasına rağmen silemiyordu. Birçok 

yöntem denemişti başlarda, hatta bizim hatırlamak 

için yazdığımız küçük notları, o unutacaklarım diye 

yazmaya başlamıştı. Sonunda çok uğraşarak başarmıştı 

hafızasından bir şeyler silebilmeyi. Peki, bu inhibisyon 

mekanizmalarından önce bizim zihinlerimizde onunkisi 

gibi miydi? Hiçbir şeyi unutmuyor muyduk? Yoksa 

bizim zihinlerimizde evrimleşip ileri de tüm insanlar 

onun gibi mi olacaktı? Bunlar gibi birçok soru 

soracağınızı düşünüyorum kitabı okurken.  

     Özetle, bilimsel içeriğinin yanında getirmiş olduğu 

yeni türle, Oliver Sacks gibi birçok kitabı Türkçeye 

çevrilmiş birçok yazara örnek teşkil etmesi sebebiyle 

bu kitap klasikler arasındaki yerini almış durumda. 

Vaktiniz olursa ve Türkiye’de bulabilirseniz (kitap 

henüz Türkçeye kazandırılmadı, Pandora 

Kitapevi’nden veya internetten Harvard Press 

basımına ulaşabilirsiniz.) okumanızı tavsiye ederim. 
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                                    MÜZİK KÖŞESİ 

 

 

 

 

 

 

 

   

ROCK MÜZİK VE TARİHİ 

Mehmet Gökhan Çulha, İstanbul Üniversitesi, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 4. Sınıf 

       Rock müzik, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya 

çıkmış (1950'lerin başlarında), genellikle elektrogitar, 

basgitar ve bateri gibi enstrümanlarla beraber vokal 

melodi taşıyan popüler müzik formudur. Org ve 

piyano gibi klavyeli enstrümanlara da Rock'ta sıkça 

rastlanılabilir. Saksafon gibi üflemeli çalgılar Rock'ın ilk 

hallerinde oldukça sık kullanılmış olsa da yeni rock 

türlerinde nadiren görülürler. 

Rock müzik, genellikle tek başına yapılmaz. Sanatçı 

ismi olarak ortaya tek bir ad çıkabilir ama genellikle bu 

müzik türü, bir grupla yapılır. Vokalist/solist (şarkı 

söyleyen kişi) 'nin yanı sıra, elektro gitarist, bass 

gitarist, bateri, bir ya da iki ritim gitarist ve klavye 

(piyano, org, elektro-piyano vs.) vardır. 

1800'lerin sonunda Afrika'dan kopartılarak, başka 

kıtalara köle olarak getirilen topluluklar, bundan 

sonraki yaşamlarının devamında bir de kökenleri etnik 

öğelere dayanan müzik türü oluşturdu."Blues" adı 

verilen bu müzik geniş bir zenci kitlesi tarafından 

üretilip yorumlanmaya başladı. Temelde rock müziğin 

alt yapısı gibi davul, bass gitar ve gitardan oluşan 

yapıya sahipken, sound daha elastik, daha anlaşılır ve 

temizdi. Sözlerde ise genelde bir Tanrıya yakarış ve 

kabulleniş söz konusuydu. Zaman içerisinde zencilerin 

hâkim olduğu bu müziğe beyazlar da yöneldi; ama 

hiçbir zaman bir zenci blues sanatçısı kadar başarılı 

olamadılar. 

Daha çok beyaz insanın yaptığı ve daha neşeli, 

hareketli bir sounda sahip olan Rock'n Roll ile 

Blues'un eşleşmesiyle karşımıza hala çok kişi 

tarafından kabul gören "Rhythm&Blues"u çıkardı. 

Tüm bu dönemlere baktığımızda Blues'dan Rock'n 

Roll’a; Rock’n Roll'dan Rhythm&Blues'a albümleri hala 

çok kişi tarafından alıcı bulan John Mayall, B.B. King, 

Chuck Berry, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, 

Muddy Waters gibi efsane sanatçılar karşımıza 

çıkmaktadır. 

Rock'n Roll; ragtime, blues, boogie, country, gospel 

gibi müzikal alt türlerin harmanlanması sonucu 

oluşmuştur. Bu alt türlerden Rock’a geçişteki son yapı 
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taşı R&B'dur(Rhtyhm and Blues).Bu geçiş esnasındaki 

en önemli kişilerden biri Robert Johnson'dır. 

1943-51 yılları arasında güneyden kuzeye yapılan 

göçler esnasında piyanoyla nefeslilerle tanışan delta 

blues icracıları Rock'n Roll'a geçişteki son müzik türü 

olan R&B'u oluştururlar. Bu müzik türü genel olarak 

bütün siyah müzik sitillerinin karışımından blues 

armonik yapısı ve formülü oluşmuştur. Başlangıçta 

sadece siyahların radyo istasyonlarında ve sokaklarda 

yaşayan R&B; orta sınıf beyaz gençlerin bu müziği 

alışkanlık haline getirmesiyle birlikte popüler hale 

gelir. Rock'n Roll'un R&B'den farklılaşıp kendine özgü 

bir müzik türü halini almasını sağlayan en önemli 

kişiler Elvis Presley ve Chuck Berry'dir. 

Fakat endüstri Rock'n Roll'u çok çabuk yutmuştur. 

Araştırmacıların çoğu 1950'lerin sonunun Rock'n Roll 

müziğinin de sonu olduğu konusunda görüş birliğine 

varmışlardır. 1950'lerin sonunda en ünlü Rock'n Roll 

müzisyenlerinden olan Elvis Presley askerde Buddy 

Holly ölmüş Chuck Berry ise hapistedir. 1959-63 yılları 

arasında rock müziğinde bir boşluk yaşanmış olarak 

düşünülebilir. Fakat işte tam bu yıllarda sonradan '60 

gençliğinin lideri' unvanını alan bir müzisyen Bob 

Dylan ortaya çıkar. Dylan'ın ilk üç albümündeki 

müzikler ne folk müziği ne de Rock'n Roll müziği 

içerisinde tanımlanmıştır. Dylan şarkılarında siyah 

düşmanlığının inatla sürmesinden savaşın 

anlamsızlığından sevginin öneminden dünyanın 

güzelliklerinin hızla yitip gitmesinden bahsetmiştir. 

Amerika'da gerçekleşen bu müzikal gelişimler bütün 

dünya gençliğini ama en çok İngiliz gençliğini 

etkilemiştir. Çocukluklarından beri Rock'n Roll 

müziğiyle büyüyen İngiliz gençleri arasından birçok 

müzisyen çıkmış; bunlar Beatles, Rolling Stones, 

Animals gibi ilk rock topluluklarını kurmuşlardır. 

1960'ların sonu dünyada gençlik hareketleri olarak 

nitelendirebileceğimiz bir başkaldırının en üst düzeye 

eriştiği yıllardır. Gitgide büyüyen nükleer savaş tehdidi 

Amerika'nın Vietnam'ı acımasızca savaşa sürüklemesi 

birçok Vietnamlının ve Amerikalının bu savaşta ölmesi 

çarkları harekete geçirmiş çiçek gücü hareketi böyle 

bir ortamda ortaya çıkmıştır. Artık rock müziğin 

konusu ağırlıklı olarak dünya sorunları ve çözüm 

yollarını da içermektedir. Ünlü 'savaşma seviş' sloganı 

bu hareketin bir ürünüdür. Çiçek gücünü 

oluşturanların çoğunluğu orta sınıf beyaz gençlerdir. 

Bu insanlar 'hippi' olarak adlandırılmışlardır. 

65-70 arasında kurulan Pink Floyd, Deep Purple, Led 

Zeppelin gibi gruplar da artık mega rock gruplarıdır. 

Bu gruplar sayesinde rock hiç olmadığı kadar popüler 

olup ciddiye alınmaya başlanmıştır. Rock müzisyenleri 

kendilerini klasik müzik icracıları gibi görmeleri de bu 

döneme rastlar. Bu mega rock grupları ne yaparsa 

yapsın sattığından dolayı plak şirketleri yenilere hiç 

şans tanımamakta veya tanısalar bile müziklerini onlar 

gibi yapma şartı koymuşlardır. 

İşte punk rock tam bu sıralarda kendini gösterir. Punk 

da diğer hiçbir rock türünde görülmeyen şiddet 

kargaşa ve kaos vardır. Punk Rock'ın karanlık kanadını 

gözler önüne sermiştir. 60'lı yıllarda Newyork'un garaj 

gruplarından çıkan Velvet Underground Punk'ın ilk 

tohumlarını atan grup olarak gösterilebilir. Ancak bu 

görüşü ilk punk topluluklarından biri olan Sex Pistols 

kabul etmeyerek tepki göstermiştir. 

80'lere gelindiğinde bir çok rock müzik türü icra 

halindeyken bir heavy metal patlaması yaşanır.Bence 

heavy metal müziğini anlatan en iyi sözcük 'kargaşa' 

dır. Bütün heavy metal gruplarının faaliyet alanları 

farklıdır. Bu müzik türünün içinde komünizm, faşizm, 

anarşizm, devrimcilik, sadizm gibi birbirinden çok 

kopuk anlamları bulmak mümkündür. Heavy metal bu 

çok renkliliği sayesinde birçok alt dallara ayrılmıştır. 

Fakat hepsinde ortak olan bir şey vardır; küfür. Kimi 

devlete kimi siyahlara kimi tabulara küfür eder ama 

muhakkak küfür eder. 

90'lara gelindiğinde beklenen yeni rock anlayışı 

Amerika'nın Seatle adlı kentinden gelir. Bu kentte 

kurulan garaj gruplarının önce Amerika’ya sonra bütün 

dünyaya açılması ile birlikte bir 'grunge' çılgınlığı 

yaşanır. Hele Nirvana'nın Nevermind albümü bu yeni 

alternatif rock'ı bütün dünyaya kabul ettirir. Bugün 

Pearl Jam, Soundgarden, Faith, No Morered, Hot 

Chilli Peppers, Therapy gibi gruplar sayesinde rock 

tekrar bir canlanma içerisine girmiştir. 
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                                                                REHBERLİK 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN YURTDIŞI  

DESTEĞİ ALMA REHBERİ 

Berke Özücer, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 5. Sınıf 

Merhabalar, ben şimdiye kadar Amerika, İspanya, 

Fransa ve Hollanda’da katıldığım kongrelerin her 

birinde aşağıdaki süreçle yol paramı ve günlük 

yevmiyemi aldım. Aşağıda detaylandırdığım sürecin 

daha iyi anlaşılmasıyla daha çok yurt dışı kongre 

katılımının yolunu açarak kulübümüzün bilimselliğine 

katkıda bulunacağını tahmin ediyorum. Umarım daha 

fazla bilimsellik ve üretkenlik için faydalı olacaktır. 

Öncelikle başvurmanız gereken yer CTF Dekanlık, 

Prof.Dr. Mehmet Yıldırım,  

Dosyanın İçeriği: 

a- Bir kongreye işinizle (oral / poster sunum) 

başvurmanız gerekiyor. Sonrasında gelecek 

kabul ertesinde bir ‘Resmi Davet Belgesi’ 

(Örnek: Ek - 1) istemeniz gerekli. Bu davet 

belgesi kongrenin antetli kağıdına adınız 

soyadını, sunduğunuz işin kabul olduğunu 

belirtmeli ve kongrenin hangi ülkenin hangi 

şehrinde, hangi tarihler arasında yapılacağını 

detaylandırmalıdır 

b- Dilekçe (Örnek: Ek - 2) 

c- Kongrenin internet sitesi 

d- İstanbul Üniversitesi Görevlendirme Başvuru 

Formu, 2 nüsha (Ek – 3 ): Bunu doldururken 

örneğin kongrenin tarihleri 12-14 Mart ise 11-

15’i için izin istenmeli. Bir gün öncesi bir gün 

sonrası yapılmalı. 

Dekan’lıktan dosyanız kaşelenir kaşelenmez yapmanız 

dosyanızı şuraya ulaştırmak: 

Psikiyatri binasına yakın yeni dekanlıkta girişten sonra 

sağa sapıp sonra 2. Sağdaki odada Deniz Hanım’ı 

bulmak. Bu kısmı sürece de bırakabilirsiniz ama 

dosyalarınızı kendiniz taşıyıp peşinden koşturmak her 

zaman süreci kısaltıyor.  

Perşembe günleri toplanan yönetimden 1 kabul 

edilmesi 2 bütçeye giderek bütçe varlığının onayı 3 

yönetimden kararın resmi olarak çıkmasını beklemeniz 
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gerekiyor. Bunun takibini ise Feyman hanımla 

yapabilirsiniz. (İletişim: 0212 440 0046 ya da İ.Ü. 

dâhili: 0212 440 0000 / 10160 ) Bu noktada 

yönetimden kararınız resmi olarak çıkmasını ve bu 

belgenin bir nüshasını almayı bekleyin. 

Daha sonrasında iletişim halinde bulunacağınız kişi 

Sultan Hanım (Abla): Kendisi dünya tatlısı bir insandır. 

(İletişim Dâhilîsi: 10231) Her türlü uçak bileti satın alışı 

vs. Yönetimden kararın çıktığı tarihten olması 

gerekiyor o yüzden önerim rezervasyon yaptırıp bileti 

satın almak için yönetimden kararın çıkmasını 

beklemek. 

Bu noktada yapmanız gereken şey: Kongreye keyifle 

katılmak, bilimselliğe doymak işinizi sunmak ve 

güzelce gezmektir. Ve dönüşte Sultan Abla’ya ufak da 

olsa hediyeler getirirseniz bir kartpostal vs. Çok 

hoşuna gider, müthiş bir insandır. Desteğinizi dönüşte 

alacaksınız (maalesef artık böyle): Dönüşte ne mi 

yapmanız gerekiyor? Nasıl oluyor ve ne gerekiyor? : 

Öncelikle başvurmanız gereken yer: Beyazıt, Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na (Rektörlük 

binasından girince bir sürü fakülteden geçip dümdüz 

yürüyünce futbol halı sahanın yanında) 

Dosyanın İçeriği: 

a- Dilekçe (Örnek: Ek - 4) Örnek dilekçede 

belirtildiği gibi Hesap Numaranız olmalıdır. 

b- Uçak Bilet E-Faturası (Kaşeli /imzalı - Türkçe) 

c- İ.Ü. Öğrenci Kimlik Fotokopisi (Arkalı önlü / 

yapıştırmalı) 

d- Pasaport Fotokopileri, İlk 2 sayfası ve son 

sayfasıyla Giriş Çıkış Damgaları 

e- Uçak kartı (Gidiş gelişte saklamalısınız bunu) 

f- Yolcu Bildirimi (dilekçe tarihiyle aynı olmalı 

Dekan’a imzalatılıyor) 

NE KADAR DESTEK ALACAKSINIZ?  

Üniversite kongre kayıt masraflarını ödemiyor. 

Ödediği şeyler: uçak parası gidiş, dönüş (fiyatı ne 

olursa olsun) ve günlük yevmiye (harçlık) bu da 

ülkeden ülkeye (ABD ve çeşitli Avrupa ülkeleri için 

farklı) değişiyor ve yanlış hatırlamıyorsam günlük 40 

Avro civarında. Hesabınıza TL cinsinden yatacak para 

ise bu ikisinin toplamı. 

EK — 1 Resmi Davet Belgesi 

EK —2 Dekanlık Dilekçe 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Dekanlığı’na, 

           İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 

Uğur Derman İngilizce Bölümü 0902040074 numaralı 

4. sınıf öğrencisiyim. 9 – 16 Mart 2008 tarihleri 

arasında Fransa, Chamonix’de yapılacak olan 

‘Association Of International Vascular Surgeons 26th 

Annual Meeting’ isimli kongrede ‘Long-Term Results 

of Reconstructive Surgical Procedures Following 

Peripheral Vascular Injuries and Influence on Quality 

Of Life: A Retrospective Follow-Up Study in Pediatric 

Patients’ isimli bilimsel çalışmamın sözlü sunumunu 

yapma hakkı kazandım. Bu tarihler arasında 9 – 14 

Mart arası işgünlerinde resmi olarak izinli sayılmayı ve 

konsolosluk vize işlemleri, ulaşım ve konaklama için 

yevmiye desteği isteğimi bilgilerinize arz ederim. 

Kongre hakkında detaylı bilgi içeren internet sitesi ve 

kongre yönetimi tarafından şahsım adına düzenlenmiş 

belge ve İstanbul Üniversitesi Görevlendirme Başvuru 

Formu 2 nüsha olarak ektedir. 

Saygılarımla, 

Berke Özücer 

Ek 1: http://www.aivscongress.com/ 

Ek 2: Resmi Davet Mektubu 

EK— 3: İstanbul Üniversitesi Görevlendirme Başvuru 

Formu, 2 nüsha  

EK — 4 / Dilekçe - Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’na                                                                                                                                                   
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İstanbul Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’na 

 17 – 22 Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul 

Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 0902040074 

no’lu görevli öğrencisi olarak katıldığım 6 gün süren 3. 

International Pathology Congress, 2008 kongresinin 

yolculuk masrafları ve yevmiyesinin Türkiye İş Bankası 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi (Şube Kodu: 1202) 

0261399 numaralı banka hesabıma yatırılması isteğimi 

bilgilerinize arz ederim, 

Gerekli belgelerim ektedir. 

Saygılarımla, 

Berke Özücer 

Ek 1: Uçak Bilet E-Faturası (Kaşeli /imzalı - Türkçe) 

Ek 2: İ.Ü. Öğrenci Kimlik Fotokopisi (Arkalı önlü / 

yapıştır) 

Ek 3: Pasaport Fotokopileri, Giriş Çıkış Damgaları 

Ek 4: Uçak kartı (Gidiş gelişte saklanmış olan) 

Ek 5: Yolcu Bildirimi (dilekçe tarihiyle aynı olmalı 

Dekan’a imzalatılıyor) 
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                              SİZDEN SEÇTİKLERİMİZ
                             

                      DERİN SULARDA 

     Sevmeyi öğrenmek o kadar da kolay değilmiş 
aslında 

Gönle ateş düşünce, tattığın aşk, 

Sahip çıkmazsan eğer 

Hasret olmaya mahkûm bir anda 

Hani hep beklediğin, bir hissetsem bir daha bırakmam 
dediğin aşk 

Güneş kadar yakıcı, 

Ulaşılmaz ama sıcaklığını hissettiren bir çıkmaz. 

Çabalamak gerek her şeyden önce 

Emek vermek, anlamaya çalışmak 

Samimi olmalısın en çok da 

Koymalısın egonu, gururunu bir yana 

Hissettiğini yaşayarak, 

Başkalarının ne düşündüğünün tahayyülünden uzak 
adımlarla 

Bu sefer kalbini dinlemelisin, belki de ilk sefer 

Kalbin aklı olmayabilir ama 

Hislerinin kime ait olması gerektiğini çok iyi bilir 

Artık zamanıdır sevmenin. 

                                  Feyza AVCI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                GİTME 

Olur mu hiç 

Bir akşamüstü 

Habersiz çekip de gitmek… 

Tomurcuk, tomurcukken umutlar, 

Bir deste gülümü dermeden, 

Demlenmeye yüz tutmuşken, 

Bir yudum sevgimi içmeden… 

Söylenmemiş çok söz varken, 

Bir tekini bile duymadan, 

Olur mu hiç çekip de gitmek… 

Bir İstanbul akşamında seninle 

Ağır ağır aşkımızı yudumlamadan, 

Sevgi denizinin sahilinde 

Mutluluğun ağını örmeden… 

Duman rengi gözlerine doymadan 

Olur mu hiç gitmek… 

İçten bir tebessümünü paylaşmak 

Bir bayram şenliği iken, 

Elveda diyen mektubuna, 

Bir damla gözyaşını bırakıp da gitmek 

Söyle! 

Olur mu hiç… 

                              Prof.Dr. Halil YANARDAĞ 
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Seni İzliyorum 

Köşe başındaki 

Sandalyemde oturmuş 

Büyük bir hayranlıkla 

Son kez seni izliyorum 

Bütün güzelliğinle 

Masumiyetinle 

Ölüm 

Bu kadar tatlı 

Olabilirdi seninle. 

             Yasin CEYLAN 

              

 

 


