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Türk Histoloji ve Embriyoloji 
Ailesinin Değerli Üyeleri, 

16. Dönem Yönetim Ku-
rulu olarak, dönemimizde 

yayına hazırlanan bültenimizin ikinci ve toplamda 
da dokuzuncu sayısını sizlere sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Bu sayımızda yönetim kurulumuzun ge-
çen dört ay içerisinde neler yaptığını, sizlerle hangi 
ortamlarda biraraya geldiğimizi hatırlatmaya çalıştık. 

“Eğiticilerin Eğitimi” başlığı altında hazırladığımız 
seminerlerimiz ilk başladığımız günden itibaren ar-
tan bir katılımcı sayısıyla ve keyifle devam ediyor. 
Bu süreçte alanında uzman üç değerli hocamızı se-
minerlerimizde ağırladık. Konuşmalara katılamayan 
üyelerimiz için bu sunumların kısa özetlerini bu sayı-
mızda bulabilirsiniz. Sayın Prof. Dr. Hüseyin Aktuğ, 
Prof. Dr. Sait Polat ve Prof. Dr. Oya Evirgen hocala-
rımıza güzel sunumları için teşekkür ederken; 100’e 
yakın katılımcıyı 2 saatten fazla bir süreyle ekrana 
kilitlediklerini de hatırlatmak isterim. 

“Sınırların Dışında(n), Laboratuvarın İçinde(n)” baş-
lığıyla ekranlarımıza taşıdığımız çok değerli Türk 
bilim insanlarımızın yurt dışındaki başarılarını dinle-
meye devam ediyoruz. Bu süreçte, Doç. Dr. Bülent 
Özpolat, Doç. Dr. Tarık Özbolat ve Doç. Dr. Hande 
Özdinler hocalarımızın tecrübelerini ve laboratuvar-
larında ne kadar güzel işlere imza attıklarını gördük. 
Ailemizin tüm hoca ve asistanlarına önemli bir imkan 
olarak sunulan bu çevrimiçi toplantıların da kaza-
nımlarını üyelerimizden aldığımız güzel mesajlarla 
öğrenmek bize yolumuzda ilerlemek adına güç kat-
maktadır.

Bu süreçte bir ilke imza atarak; 28-31 Ekim 2021 
tarihlerinde Adrasan Akdeniz Üniversitesi Avrupa 
Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde, 
“ATA’NIN İZİNDE; USTALARIN YOLUNDA” başlık-
lı toplantımızda keyifle bir araya geldik. Bu toplan-
tımızda üç gün boyunca Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yolunda ilerlediğimizi, Histoloji ve Embriyoloji 
ailesinin birlik, beraberlik içinde her daim el ele daha 
iyiye nasıl gidebileceğini konuştuk. Birbirimizden na-
sıl feyz alabileceğimizi; yeni bir işe başlarken (kitap 
yazımı, kitap çevirisi veya yeni bir şirket kurma) ne-
lere dikkat etmemiz gerektiğini; bilim disiplinimizde 
eğitime olan yaklaşımı daha üst seviyelere nasıl ta-
şıyabileceğimizi tartıştık. Bilimsel yönünün ağırlığına 
ve yoğun programa rağmen, Cumhuriyetimizin ilan 

edildiği bu anlamlı ve özel günün de hakkını vererek, 
bolca Ata’mızı andık. 29 Ekim akşamı bayraklarla 
ve marşlarla akşam yemeğinde keyifle Cumhuriyet 
Bayramımızı kutladık. Hep birlikte unutulmaz bir “29 
Ekim Toplantısı” yaptığımızı dernek sayfamızda ya-
yınladığımız sadece birkaç fotoğrafta yüzlerimizdeki 
mutluluktan anlayabilirsiniz. Burada da bazı kareleri 
sizlerle paylaşmak istedik. Devamlılığını istediğimiz 
bu toplantımızın bir sonraki için bizleri takipte kalınız.  

Bu toplantımızda, kitap yazımında tecrübeli üç ho-
camızın yaptığı konuşma katılımcılar tarafından çok 
değerli bulundu ve bunun tüm ailemiz ile paylaşıl-
ması adına adım atılmasına karar verildi. Panelde 
konuşan Sayın Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Meltem 
Kuruş ve Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil çok büyük bir öz-
veri ile ailemize kazandırmak üzere kitap çıkartmak 
adına çalışmaya başladılar. Bu sayının röportajında 
Prof. Dr. Alp Can hocamız “Histoloji ve Embriyolo-
ji Alanındaki Eserler” kitabının hikayesini sizler için 
anlattı. 

Bu sayımızda da ailemize yeni katılan üyelerimizi, 
yurt dışı görevlendirmelerini, değişen bölüm baş-
kanlarımızı, hocalarımızın düzenledikleri kurs ve ak-
tiviteleri ve hocalarımızın yayınladıkları yeni kitaplar 
hakkında bilgileri bulabilirsiniz. 

Yüz yüze yapmayı planladığımız ancak koşullar 
doğrultusunda çevrimiçine dönüştürmek zorunda 
kaldığımız ilk uluslararası kongremizin sayfası da ar-
tık ulaşılabilir durumda ve sizlere NICHE2022’yi tak-
tim etmekten mutluluk duyuyoruz. Alanında önemli 
isimlerin davetli konuşmacı olarak yer alacağı kong-
remiz sizlerin katılımıyla bilimsel anlamda daha da 
zenginleşecektir. 

16. Dönem Yönetim Kurulu olarak, görevi devraldığı-
mız günden beri aynı heyecan ve azimle çalışmaya 
devam ediyor, sizlere ulaşabilmek ve yeni projeler 
üretebilmek adına uğraşıyoruz. Türk Histoloji ve 
Embriyoloji ailesinin desteği ile ilerlemeye devam 
edecek ve yeni projelerimizle karşınızda olmaya ça-
lışacağız. Bizlerden bilgi alabilmek için lütfen dernek 
sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takipte ka-
lınız. 
Bültenimizin 16. Döneme ait ikinci sayısını sizlerle 
paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyor, en derin sev-
gi ve saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER

Başkanımız'dan...
16. Dönem Yönetim Kurulu Adına, Başkan
Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER
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Aramıza Katılanlar

Bu dönemde Derneğimize 25 yeni üyemiz katılmıştır.
Kendilerine “THED Ailesine Hoşgeldiniz” diyoruz.

Bilge Serdaroğlu / Ankara Ü.
Serpil Telci / İstanbul Ü.  
Nazlıcan Bozdemir / Ankara Ü.
Ayşe Hande Yozgat / Ankara Ü.
İbrahim Alptekin / Ankara Ü.
Bahar Şahin Cansoy / Ankara Ü.
Elmas Yaren Suiçmez / Ankara Ü.
Ezel Erkan / Ankara Ü.
Fatma Mert / Ankara Ü.
Dilge Küçükcan / Çukurova Ü. 
Nebahat İnce / Çukurova Ü. 
Ebru Konak / Çukurova Ü. 
Melek Yeşim AK / Süleyman Demirel Ü. 
Dilek Ulusoy Karatopuk / Süleyman Demirel Ü. 
Ahmet Can Verel / Süleyman Demirel Ü. 
Ali Mustafaoğlu / Süleyman Demirel Ü.
Süreyya Özdemir Başaran / Dicle Ü.
Özge Kaplan / Dicle Ü.
Gizem Kaya / Çukurova Ü.
Onur Alp Kuloğlu / Hacettepe Ü
Merve Ayan / Hacettepe Ü
Ayşenur Daniş / Hacettepe Ü
Erblina Nikshiqi / Hacettepe Ü
Gamze Erdoğan / Dicle Ü.
Seval Kaya / Dicle Ü.

Akademik aşama kaydeden, ödül alan, projeleri kabul 
edilen, Anabilim Dalı Başkanlığına atanan üyelerimiz

Yüksek Lisans Mezunları; 

Kerem Yanar 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Emre Çetindağ 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Türkan Yanık 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Gizem Korkmaz 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Begüm Durkut 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Alexandra Cernomorcenco 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Yeşim Bilmez 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Melike Uçak 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Seda Işıklar 
(Bursa Uludağ Üni. Tıp Fak. Üreme Biyolojisi ve Klinik 
Embriyoloji AD)

Doktora Ünvanını Alanlar; 

Dr. İnci Kahyaoğlu 
(Gazi Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Dr. Hüseyin Erdinç Beşikçioğlu 
(Gazi Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Dr. İsmail Türkoğlu 
(Gazi Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Dr. Aslı OKAN 
(Yozgat Bozok Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Dr. Leyla Kılınç 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Dr. Soner Çelik 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Dr. Aslı Okan Oflamaz 
(Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Tamamlayanlar;

Dr. Elif Seda Özdemir 
(Gazi Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)

Akademik Aşama Kaydedenler;
Doktor Öğretim Üyesi Ünvanını Alanlar; 
S. Esra Özkoçer 
(Gazi Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Gürkan Yiğittürk 
(Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Duygu Dayanır 
(Gazi Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Emin Kaymak 
(Yozgat Bozok Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)
Duygu Gök Yurtseven 
(Bursa Uludağ Üni. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)

Bilim Doçenti Ünvanını Alanlar; 

Ahmet Ceylan 
(Ankara Ünv. Veteriner Fak. Hist. ve Emb. AD)
Nazlı Çil 
(Pamukkale Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)

Profesör Ünvanını Alanlar; 

Selçuk TUNİK 
(Dicle Ünv. Tıp Fak. Hist. ve Emb. AD)

Ödül Alanlar;

Dr. Öğr. Üyesi Serçin Karahüseyinoğlu (Koç Ünv. Tıp Fak. 
Histoloji ve Embriyoloji AD) Türk Elektron Mikroskopi Der-
neği (TEMD)’nin “Prof. Dr. Türkan ERBENGİ Araştırma 
Ödülü”nü biyolojik bilimler alanında alarak birinci olmuş-
tur (2021). 
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Dr. Öğr. Üyesi Merve Elmas (Acıbadem Mehmet Ali Ay-
dınlar Ü. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD) 22-24 
Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenmiş olan ''1st Internatio-
nal Microscopy and Spectroscopy Congress'' de  Mikrog-
raf yarışmasında 2. Ödülü almaya hak kazanmıştır.

Yurt Dışı Görevlendirme Kazananlar;

Arş. Gör. Dr. Melike Özgül Önal (Muğla Sıtkı Koçman 
Ünv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD) 1 yıl süreyle 
Minnesota Üniversitesi Hornel Enstitüsü Kanser Kök Hüc-
releri ve Nekroptosis Laboratuvarında görevlendirilmiştir. 

Arş. Gör. Dr. Tuna Önal (Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Histoloji 
ve Embriyoloji AD) TÜBİTAK 2219 programı kapsamında 
postdoktora çalışmalarını Minnesota Üniversitesi Hornel 
Enstitüsü Kanser Kök Hücreleri ve Nekroptosis Laboratu-
varında yürütecektir.

Tübitak 1001 Projesi Kabul Edilenler;

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı Tübitak-1001 (SBAG) 
(İstinye Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD)
Tubitak 1003 projesi kabul edilenler;
Prof. Dr. Serap Arbak (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD)

Tebrik;

Prof. Dr. Alp Can (Ankara Ünv. Tıp Fak. Histoloji ve Emb-
riyoloji AbD), Stanford Üniversitesi'nde John PA Loanidis 
ve ark. tarafından gerçekleştirilen güncellenmiş araştırma 
kapsamında “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesin-
de yer almıştır. Hocamızı tebrik eder, başarılarının deva-
mını dileriz.

Prof. Dr. H. Seda Vatansever (Manisa Celal Bayar Ü. Tıp 
Fak. Histoloji Embriyoloji AD Başkanı) TÜBİTAK SBAG 
Danışma kurulu üyesi olarak atanmıştır. Hocamızı tebrik 
eder, görevinde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. Tıp Fakültesi Histoloji 
ve Embriyoloji Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Serap Ar-
bak 17.11.2021 tarihi itibari ile Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü Başkanlığı görevine atanmıştır. Aynı 
zamanda Türk Elektron Mikroskopi Derneği 2021-2023 
Dönemi Yönetim Kurulu Üyeliğine Eylül 2021 tarihinde 
seçilmiştir. Kasım 2021 tarihinde TÜBİTAK BİDEB Danış-
ma  Kurulu Üyeliğine yeniden atanmış olup, Aralık 2021 
tarihi itibari ile TÜBİTAK 2248 Mentör Programına Mentör 
olarak atanmıştır. Hocamızı tebrik ediyor ve yeni görevle-
rinde başarılar diliyoruz.

Değerli THED bülteni okuyucuları,

Dört aylık bir aradan sonra, 16. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak bültenimizin yeni sayısıyla sizlere ula-
şıyor olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu dört aylık 
süreçte bilimsel yönden çok dolu, sizlerin de yoğun 
katılım gösterdiği webinarlar düzenledik. Bültenimi-
zin bu sayısında, webinarların kısa özetlerini bulabi-
leceksiniz. Ekim ayında Adrasan’da gerçekleştirmiş 
olduğumuz ve yeniden birbirimizi görebilme, hasret 
giderebilme imkanı bulduğumuz, değerli hocaları-
mızın güzel sunumlarını dinlediğimiz "Ata'nın izinde 
ustaların yolunda" toplantımızda sunulan konuları 
ve fotoğraf karelerini de sizlerle paylaştık. Bunla-
rın yanı sıra, bizden haberler köşemizde akademik 
yükselme alan hocalarımızı, yeni mezunlarımızı ve 
aramıza yeni katılan üyelerimizi görebileceksiniz. 

Bu sayının röportajında ise konuğumuz, değerli ho-
camız Prof. Dr. Alp Can oldu. Bu röportajda Prof. Dr. 
Alp Can, Prof. Dr. Meltem Kuruş ve Prof. Dr. Yiğit 
Uyanıkgil’in, 1881-2021 tarihleri arasında “Histoloji 
ve Embriyoloji Alanında Yayımlanan Eserler” başlı-
ğı altında topladıkları büyük bir arşiv çalışması olan 
kitaplarıyla ilgili bilgi edineceksiniz. Değerli hoca-
larımıza özverili çalışmaları için, Alp hocamıza da 
bizimle röportajı kabul edip tüm ekip adına soruları-
mıza içtenlikle cevap verdiği için teşekkür ediyoruz. 

Bir sonraki bültenimizde yeniden birlikte olmak di-
leğiyle hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Leman Sencar
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Topal Çelikkan

Editörlerimizden...
Dr. Öğr. Üyesi Leman Sencar- Dr. Öğr. Üyesi Ferda Topal Çelikkan
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KONDROGENEZ VE KIKIRDAK REJENERAS-
YONU SÜRECİNDE C-TİPİ  NATRİÜRETİK 
PEPTİD SİNYAL YOLUNUN ROLÜ

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN
Gazi Ü. Tıp Fak. Anatomi A.D. Ankara 
Misafir öğretim üyesi 

Osteoartrı̇t Nedı̇r?
Osteoartrit (OA), tüm dünyada en sık görülen kas-is-
kelet sistemi hastalıklarından birisi olup dünya gene-
linde milyonlarca kişiyi etkilemektedir. OA kronik bir 
hastalık olup eskiden yaşlanmanın doğal bir sonucu 
olarak gelişen dejeneratif eklem hastalığı olarak dü-
şünülürdü. Günümüzde OA’in yaşlanma, endokrin 
faktörler, sistemik hastalıklar, eklem bütünlüğünü et-
kileyen faktörler (travma vb.), genetik yatkınlık, lokal 
inflamasyon, mekanik güçler ile hücresel ve biyokim-

yasal süreçler gibi birçok faktöre bağlı olarak gelişen 
bir hastalık olduğu bilinmektedir.  

OA’de görülen primer patoloji eklem kıkırdağındaki 
degredasyon, hasar ve sonuç olarak eklem yetmezli-
ği tablosu şeklinde tanımlanabilir. OA, gelişen hasara 
ikincil olarak eklem bütünlüğünü sağlayan dokularda 
inflamasyon, hareket kısıtlılığı ve ilerleyici bir ağrı ile 
karakterizedir. Bu durum; eklem kıkırdağı, subkond-
ral kemik, marjinal bölge, sinovium, eklem içi bağlar, 
meniskusler, eklem kapsülü ve eklem çevresi kas do-
kusunun interaktif hasarlanmasını içeren patolojik bir 
süreç olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde Farmakolojik Ajanlar İle 
Osteoartrit Tedavisi
Günümüzde farmakolojik ajanlar ile OA tedavisi ge-
nellikle kronik seyir sürecindeki semptomların önlen-
mesine yöneliktir. Steroid olmayan yangı giderici ilaç-
lar (non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar, NSAİİ) ve ağrı 
kesiciler ile semptomların baskılanamadığı döneme 
erişildiğinde girişimsel ortopedik cerrahi yöntemler ile 
eklem içine kortikosteroidlerin enjeksiyonu, eklem içi 
cerrahi temizleme vb. girişimler ve son aşamaya eri-
şen vakalarda ise total eklem protezleri ile replasman 
denenmektedir (American College of Rheumatology 
Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines, 2000).

Farmakolojik ajanlar ile tedavi uygulamaları sürekli 
ve dinamik bir değişim göstermektedir. Ancak, OA’in 
temel patolojik mekanizmalarına yönelik (hastalık du-
rumunu değiştirebilir nitelikte) başarılı bir farmakolojik 
tedavi yaklaşımının bulunmadığı ve mevcut farmako-
lojik uygulamaların daha çok semptomların ortadan 
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kaldırılmasına ve hayat kalitesinin arttırılmasına yö-
nelik olduğu gerçeği güncel derlemelerin temel çıka-
rımı olmaya devam etmektedir. Bu alanda geliştirile-
cek yeni farmakolojik ajanların; profilaktik etkiye ve/
veya progresyonu yavaşlatıcı etkiye ve/veya gelişen 
kıkırdak hasarını geri döndürücü (hastalık durumu-
nu değiştirebilir, iyileştirebilir) özelliklere sahip olması 
beklenmektedir.

Bu kapsamda yürütülmekte olan projemizin amacı, 
OA sürecindeki temel sorun olan ilerleyici eklem kı-
kırdağı hasarı üzerinde potansiyel koruyucu etkiye 
sahip olabileceği düşünülen C-tipi natriüretik peptid 
(CNP)’in etkinliğini spontan OA-fare modeli üzerinde 
test etmektir.

CNP ve Kıkırdak Doku İlişkisi
Grubumuzun da katkı verdiği bir dizi bilimsel araştır-
ma, CNP’nin kemiklerin hiyalin kıkırdak yapısındaki 
epifiz büyüme plaklarında boyuna uzamayı sağlayan 
endokondral kemikleşme sürecinde kıkırdak hücrele-
rinin çoğalması, hücreler arası madde sentezi ve kı-
kırdak hücrelerinin erişkin form almaları süreçlerinde 
etkin rol oynadığını göstermiştir. 

CNP’nin endokondral kemik gelişimi üzerindeki bu 
uyarıcı etkilerinden yola çıkılarak, en sık görülen dwar-
fizm türü olan akondroplazinin tedavisinde sentetik 
CNP uygulamasının tedavi edici etkileri gösterilmiş ve 
BioMarin Pharmaceutical Inc. tarafından ilk olarak Av-
rupa’da kullanıma giren, ardından da A.B.D.’de FDA 
onayı alan “VOXZOGO” isimli ilaç ile sentetik CNP 
hastalar üzerinde kullanılmaya başlanmıştır (https://
investors.biomarin.com/2021-11-19-BioMarin-Re-
ceives-FDA-Approval-for-VOXZOGO-TM-voso-
ritide-for-Injection,-Indicated-to-Increase-Line-
ar-Growth-in-Children-with-Achondroplasia-A-
ged-5-and-Up-with-Open-Growth-Plates). 

Yürütmekte olduğumuz projede OA’den korunmada 
ve/veya OA gelişmiş olgularda tedavide CNP kulla-
nımının önerilmesinin önemli bir nedeni, eklem kıkır-
dağı ile epifiz kıkırdağının gelişimsel olarak aynı kö-
kenden gelen ve anatomik olarak birbirlerine oldukça 
yakın bölgelerde bulunan dokular olmalarından kay-
naklanmaktadır. Femur ve tibia gibi uzun kemiklerin 
endokondral kemikleşmeleri sürecinde, kemiklerin 
epifiz bölgelerinde yer alan sekonder kemikleşme 
merkezlerinin ekleme bakan yüzlerinde eklem kıkır-
dağı gelişirken, epifiz ile diyafiz arasında kalan böl-
gelerde epifiz büyüme plağı gelişimi görülür. Sistemik 

olarak uygulanan CNP epifiz büyüme plağına ulaşıyor 
ve olumlu etkiler gösteriyorsa benzer şekilde hasar-
lanmaya yatkın eklem kıkırdağına da ulaşabilir ve kı-
kırdağı koruyucu ve/veya hasarlı kıkırdağı tedavi edici 
etkiler ortaya koyabilir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Histoloji ve Emb-
riyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarlarında, BioMarin 
Pharmaceutical Inc. ile gerçekleştirilmiş olan anlaşma 
ile temin edilmiş olan sentetik CNP analoğu kullanıla-
rak, C57Bl/6 fare modeli üzerinde gerçekleştirmekte 
olduğumuz T.C. Sağlık Bakanlığı destekli projemiz, 
Doktora Öğrencimiz Gülben AKCAN’ın tez çalışması 
olarak tamamlanma aşamasına gelmiş olup, yüz gül-
dürücü sonuçlar elde edilmiştir ve yakın zamanda ya-
yına hazırlanmak üzere çalışmalar sürmektedir. 

HÜCRE DİNAMİĞİ VE HÜCRE 
DAVRANIŞI ÜZERİNE BÜTÜNSEL BAKIŞ

Prof Dr. Hüseyin Aktuğ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji A.D. İzmir

Hücre; çevreyle madde alış verişi yapabilme yeti-
si ve gelişme yetisi gösteren, kendi populasyonunu 
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büyütme ve kendi kendine üreme yeteneğine sahip, 
hareket edebilen ve uyarılabilen bir durumda olan ya-
pıdır. Her hücre, hücre dışı sinyal moleküllerinin öz-
gül kombinasyonuna yanıt verecek şekilde hücre içi 
dinamiklerle cevaba programlıdır. Hücre polaritesi; 
hücre içindeki şekil, yapı ve fonksiyondaki mekansal 
farklılıkları ifade eder. Hemen hemen tüm hücre tip-
leri, bir çeşit polarite sergiler. Hücre polaritesi hücre 
içindeki asimetrileri ifade eder. Hücre yapısı, şekli ve 
içeriği de bundan oldukça etkilenir. Hücre bölünme 
paternleri incelendiğinde asimetrik ve simetrik bölün-
me biçimleri karşımıza çıkar. Asimetrik bölünme;be-
lirleyici anahtar faktörler ve organeller açısından eşit  
olmayan bölünme (Numb, Brat, PAR, aPKC) olarak 
tanımlanır.Gelişim ve Farklılaşma; Asimetrik bölünme 
ve progenitör hücrelerinin farklılaşması ile  anahtar 
polarite proteinlerinin eşit olmayan dağılımı gelişim ve 
farklılaşma konularında önem taşımaktadır. Organiz-
mada fonksiyonel ve yapı olarak farklılaşmada planar 
polaritenin gerekliliği ile karşılaşılmaktadır.(Göz, Ku-
lak, Kanat vb…) Hücre migrasyonu yine önemli bir 
kavram olup;Cdc42, Rac and PAR gibi proteinlerin 
polarite aracılığı ile up-regulasyonu ve redistribusyo-
nu mevcuttur. Hücre içi iskeletten aktin organizasyonu 
ve mikroçevrenin buna etkisi sinyale doğru migras-
yon başlamasında öne çıkmaktadır. Özelleşmiş bazı 
hücre türlerinin, spermin daima polarize olması gibi, 
silya-flagella yapılarının migrasyona yardımcı olması 
örnek olarak sunulabilir. Diğer hücrelerde lamellipod 
ve filopodlar aracılığı ile stimuluslara cevap, Rho ai-
lesi proteinlerinin aktivasyonu ve bunun da aktin zin-
cirleri üzerine büyüme ve yapışma üstünden etkisi de 
önem taşımaktadır. Senkronize hücre hareketlerinde 
hücre-hücre temasının devamı da ek olarak gerekli bir 
durumdur.

Kendini Yenileme (Self-renewal); İki ana mekanizma 
üzerinden sağlanır. Obligatory asymmetric replicati-
on: Kök hücre bölünür bir tane kök hücre diğeri dife-
ransiye yavru hücre oluşur. Stochastic differentiation:-
Bir kök hücreden iki diferansiye yavru hücre, diğer kök 
hücreden iki (orijinal-eş) kök hücre oluşur. Hücresel 

Metabolizma; Metabolizma, hücrenin madde ve ener-
ji kaynaklarının idame süreci olarak tanımlanabilir. 
Enerji ve çeşitleri ile bunların yönetildiği biyokimyasal 
süreçlerdir. Termodinamik; maddelerdeki enerji dönü-
şümlerinin incelenmesi süreci olarak değerlendirilen 
bir süreçtir. İncelenen maddeye sistem, bunun dışın-
da kalan objelere de çevre adı verilir. Entropi ve biyo-
lojik düzen arasındaki ilişki oldukça önem gösterilen 
bir alan olarak öne çıkmaktadır. Organizmalar çevre-
leri ile enerji ve madde alışverişi yaparlar. Daha az 
organize maddeleri kullanarak daha düzenli yapılar 
oluştururlar (örn; protein sentezi). Meydana gelen her 
enerji dönüşümü entropide artış oluşturur. Metabo-
lizma fonksiyonunun en iyi bilinen örneklerinden biri 
Warburg etkisidir. Bu özel metabolik durum yüksek 
oranda proliferasyon gösteren kanser hücreleri ve 
embriyo gelişiminde yaygın olarak görülmektedir.

Sonuç olarak; hücre polaritesi, hücre pozisyonu, lo-
kal mikro çevre etkileri, sinyal aktivitesi, hücre meta-
bolizması, epigenetik ve transkripsiyonel faktörler ile 
bunların karşılıklı etkileşimlerinin hepsi bir bütün ola-
rak “HÜCRE KADERİNİ- CELL FATE” belirlemektedir. 
Hücre kaderi üzerine mekanik faktörlerin, hücre dışı 
komponentlerin ve biyofiziksel değişkenlerin araştırıl-
ması da günümüzde hücre biyolojisinin anlaşılmasına 
katkı sağlayarak büyük bir ivmeyle gelişme göster-
mektedir. Multidisipliner bakış açısı ile hücre içinde 
ve dışında fizik, kimya ve biyolojik süreçlerin takibi ve 
entegrasyonu mutlak gerekli olarak karşımızda dur-
maktadır.

SAĞLIK BİLİMLERİNDE 
DOKTORA EĞİTİMİNE GÜNCEL BAKIŞ    
                                         
Prof. Dr. Sait Polat
Çukurova Ü. Tıp Fak.
Histoloji ve Embriyoloji A.D. Adana

Yeni bir bin yılın başlangıcında olduğumuz bu günler-
de, toplumların birbirleri ile olan rekabetleri artık bilim 
ve teknoloji alanlarında, sahip oldukları yetişmiş insan 
gücü ve kurumlarla olmaktadır. Gelişmiş toplumlarda 
bilim ve teknolojik ilerleme ve kalkınmanın sonucu 
olarak, insanların bilgiye ulaşması kolaylaşmış, an-
cak bilimsel çalışmalardan elde edilen ürünler, bilgiyi 
üreten toplumlar için artı bir değer oluşturarak, diğer 
toplumlar üzerinde hakim konuma geçme gerçeği-
ni ortaya çıkarmıştır. Günümüzde bilişim teknolojisi 
gücünü çağdaş bilgilerle donanmış, özgür düşünebi-
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len, üstün beyin niteliklerine sahip insandan almak-
tadır. Bilim ve teknoloji üreten ülke olmanın ön şartı, 
bilimsel düşünceyi yaşam felsefesi haline getirmeye 
bağlıdır. Dolayısıyla, bilime ve bilim insanına değer 
verme, toplumların eğitim ve kültürü ile birlikte geli-
şen uzun bir süreçtir. Son yıllarda tüm dünyada ve ül-
kemizde doktora eğitiminde sistemli olarak ilgi çekici 
değişimler gözlenmektedir. Doktora eğitiminde, daha 
çok araştırma odaklı, multidisiplinler ve sektörlerle iş-
birliğine dayanan, oldukça kapsamlı, nitelik ve nicelik 
olarak geliştirilen doktora programları amaçlanmak-
tadır. Dünyada en çok doktora mezununu 2017 yılı 
verilerine göre; 71.000 mezun ile ABD, 28.000 me-
zun ile Almanya ve Birleşik Krallık vermektedir. OECD 
ülkelerinde doktora mezunlarında toplamda %8’lik bir 
artış gözlenmektedir. Ancak ülkeler doktora mezunu 
sayısını artırma gayreti içinde iken, mezunların sonra-
sında işe yerleşmelerinde, bütün ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de önemli sorunlar gözlenmektedir. Genel-
likle doktora mezunlarının %80’i akademide kalmak 
istemekte, bu nedenle yeni doktora alanlarının tema-
tik olarak ülkelerin sosyoekonomik kalkınmasına de-
ğer katacak alanlara göre yeniden belirlenmesi önem 
kazanmaktadır.

Bilindiği kadarıyla dünyada ilk doktora derecesi 
1150’de Paris’te verildi, 1652’de Leipzig-Alman-

ya’da Erhard Weigel ilk doktorant olarak kayda geçti. 
1800’de Almanya Humboldt Üniversitesinde dr.phil 
unvanı verildi, 1861’de İngiltere Oxford Üniversite-
sinde doktora derecesi geliştirildi ve 1947 yılından 
bu yana da bütün dünyaya yayıldı. Türkiye Cumhu-
riyetinde 1933 yılında Darülfünun kapatılarak yerine 
İstanbul Üniversitesi, 1944 yılında ise Yüksek Mü-
hendis Mektebi, İTÜ olarak kuruldu. 1946 yılında, An-
kara Üniversitesi kuruldu ve 1950 yılından sonra da 
diğer üniversiteler kurulmaya başlandı. Ülkemizde ilk 
doktora 1937’de Ankara Ziraat Enstitüsünde yapıldı. 
Ziraat Enstitüsü daha sonra A.Ü. Ziraat Fakültesine 
dönüştürüldü. İstanbul Üniversitesinde ilk doktora 
1939’da, İTÜ de 1952 yılında yapıldı. Doktora eğitimi 
başlangıçta Alman geleneğine (Avrupa klasiği) göre 
yürütüldü, 1981 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ile Amerikan sistemine geçildi.

Doctor of Philosophy, PhD, Ph.D., veya Dphil unvanı; 
orijinal ve bağımsız araştırma sonuçlarının yazılı ve 
sözlü olarak savunulup kazanıldığı en üst akademik 
unvan olarak tanımlanır. Doktora programı, öğrenciye 
bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, veri-
leri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum 
yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için 
gerekli becerileri kazandırır. Modern anlamda dokto-
ra, izlem altında araştırma yolu ile gerçekleşen, araş-
tırma eğitiminden oluşan, bir eğitim olarak tanımlanır. 
Dolayısıyla doktora eğitimi; bilgi üretme, yayma, araş-
tırma ve inovasyon çalışmaları ile bilim insanları ve 
gelecek nesilleri eğitecek akademisyenleri yetiştirme 
ve sektörler için nitelikli insan gücü yaratma işlevleri-
ne sahiptir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre ülkemiz-
de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle, 129 Devlet 
ve 74 Vakıf Üniversitesi bulunmaktadır. Üniversitele-
rimizde toplam 106148 Doktora öğrencisi eğitim yap-
makta, bu öğrencilerden 15061’i sağlık bilimleri ala-
nında öğrenim görmektedir. 13 Aralık 2021 tarihinde 
YÖK, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Progra-
mı kapsamında; Araştırma Kapasitesi, Araştırma Ka-
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litesi, Etkileşim ve İş Birliği alanlarına ait 32 gösterge-
de, üniversitelerimizi değerlendirilmiş ve 20 devlet ve 
3 vakıf üniversitesini «Araştırma Üniversitesi» olarak 
belirlemiştir. Ülkemizdeki toplam Doktora yapan öğ-
rencilerin %40’ı ile Sağlık Bilimleri alanındaki doktora 
yapan öğrencilerin %56’sı Araştırma Üniversitelerinde 
öğrenim görmektedir. Doktora öğrencilerinin sayıları 
ve nitelikleri ile Üniversitelerin Araştırma sayıları ile 
bilgi ve teknoloji üretimi arasında pozitif bir korelasyo-
nun varlığı belirlenmiştir.

Avrupa’da 1999 yılında Bologna bildirgesi ile eğitim 
reformu başlatılmış, 2003 yılında Berlin’de bu süreç 
lisansüstü eğitimi de içerecek şekilde genişletilmiştir. 
2006 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) dokto-
ra programları projesi, 2008 yılında Avrupa Üniversi-
teler Birliği Doktora Konseyinin (EUA-CDE) kurulması 
ve her yıl düzenlenen toplantılar sonucunda, eğitim ile 
ilgili önemli çalışmalar yapılmış ve doktora eğitiminin, 
Avrupa Üniversiteler Birliğinin temel önceliği olduğu 
ve bu eğitimin bilgi ile donatılmış Avrupa’nın temeli 
olacağı kabul edilmiştir. Avrupa Sisteminde Biyotıp ve 
Sağlık Bilimleri Doktora Eğitimi Organizasyonu-ORP-
HEUS, 2004 yılında Zagrep’te kurulmuş, daha sonra-
ki yıllarda yapılan toplantılar sonucunda, 2012 yılında 
ortak bir kitap yayımlanarak, doktora eğitimi standart-
ları a) Temel standartlar, b) Kalite geliştirme standart-
ları olarak belirlenmiştir. Daha sonraki yıllarda üniver-
sitelerde ve ilgili kuruluşlarda ORPHEUS'un üyeleri ile 
düzenlenen 20'den fazla çalıştay ve toplantıdan elde 
edilen bilgiler ışığında, 2020 yılında doktora eğitimi 
ile ilgili güncel versiyon yayımlanmıştır. Doktora eği-
timi ile ilgili standartlar: 1-Araştırma ortamı, 2-Prog-
ram çıktıları, 3-Doktora kabul koşulları, 4-Doktora 
eğitim programı, 5-Danışmanlık kriterleri, 6- Doktora 
tezi, 7-Değerlendirme ve 8- Kurum yapısı başlığı al-
tında toplanarak, standartlar yerine öneriler teriminin 
kullanımı uygun bulunmuştur. Bu önerilerde özetle; 
Doktora programının başarısının uygun bir araştırma 
ortamına bağlı olduğu, programın adaylara nitelikli 
bir araştırmacı olmaları için yeterlikler sağlaması ge-
rektiği, adayların şeffaf ve rekabetçi bir temel süre-
cinde seçilmesini, doktora eğitim programının, dersler 
ve özgün araştırmalar yanında, analitik ve eleştirel 
düşünmeyi geliştiren diğer etkinliklere dayanmasını, 
doktora danışmanının nitelikli ve aktif akademisyenler 
arasından seçilmesini, doktora tezinin adayın ulus-
lararası düzeyde, bilimsel olarak anlamlı, bağımsız 
ve özgün araştırma yapma ve eleştirel becerilerinin 
değerlendirilmesi için temel oluşturmasını, tezin ba-
ğımsız ve alanında uzman jüri üyelerince değerlendi-

rilmesi ile doktora veren kurum yapısının, kaynakları, 
destekleri,  iç ve dış denetimde incelemeye açık, şef-
faf bir yönetim anlayışına sahip olması gerektiği vur-
gulanmıştır.

Ülkemizde SBE kapsamında, Histoloji ve Embriyoloji 
alanında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle, 39 
devlet ve 4 vakıf üniversitesinde toplam 356 dokto-
ra öğrencisi bulunmakta olup, bu öğrencilerin %38’i 
Araştırma Üniversitelerinde eğitim görmektedir. 2015 
yılında THED Başkanlığı tarafından şahsımın koordi-
natörlüğünde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi His-
toloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında “Yüksek Lisans 
ve Doktora Eğitim Çalıştayı” yapılmış ve sonuçta 
bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapora göre düzenlenen 
«Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programı ve Çalış-
ma Karneleri hazırlanarak, Dernek Başkanlığı tarafın-
dan tüm Anabilim Dallarımıza gönderilmiştir. Ülkemiz-
de halen, Sağlık Bilimleri alanında; Tıp (Temel Tıp ve 
Klinik Tıp Bilimleri), Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlıkla ilgili Enstitüler 
ve Enstitülere bağlı multidisipliner programlarda, dok-
tora eğitimi sürdürülmektedir. Sağlık Bilimleri alanında 
biz neredeyiz? Mevcut koşullar ve uygulama ilkelerin-
de ne gibi değişiklikler var? sorularını sorduğumuzda; 
SCI indekslerinde yayın sayılarında artış, TUBİTAK 
ve diğer fonlardaki artışlar, araştırmaların niteliği ile 
doktora eğitimine toplumun ve yönetim kadrolarının, 
ülkenin gelişme ve kalkınmasında doktoranın öne-
mine dair bakış açılarında bazı önemli ilerlemelerin 
kaydedildiği görülmektedir. Bununla birlikte, halen 
gündemde olan mevzuata göre yürütülen doktora eği-
timinde, başvuru koşulları, öğrenci sayısı ve niteliği, 
doktora eğitim destekleri, kadro ve diğer istihdam so-
runları, danışman seçim kriterleri, doktora dersleri ve 
tez konularının niteliği ile tezlerin yayına dönüştürül-
mesi konularında iyileştirme ve yeni düzenlemelerin 
yapılması da, ihtiyacın ötesinde bir zorunluluktur.

YARA İYİLEŞMESİ

Prof. Dr. Oya Evirgen
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji A.D. Ankara 

Herhangi bir organ veya dokunun  fiziksel, kimyasal 
veya mekanik etkilerle  hücresel, anatomik ve fonk-
siyonel bütünlüğünün bozulmasına YARA denir. Yara 
iyileşmesi dokunun normal yapısını ve fonksiyonunu 
restore etmek üzere yaralanmaya karşı vücudun ver-
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diği cevaptır. Yara iyileşmesi sırasıyla birbirini takip 
eden ve kısmen iç içe geçmiş

1-Vasküler evre-Hemostaz
2-İnflamatuar evre 
3-Proliferatif-Granülasyon dokusu oluşumu evresi  
4-Yeniden modellenme- Matürasyon evresi olmak 
üzere 4 evrede gerçekleşir.

Yara iyileşme sürecinde iyileşme basamaklarının ke-
sintiye uğraması  yaranın iyileşemeyerek kronik yara 
haline dönüşmesine sebep olur.  Kronik yaralar geliş-
miş ülkelerde nüfusun önemli bir bölümünü etkileyen 
yaşam kalitesini bozan ve tedavi maliyeti yüksek olan 
bir sağlık sorunudur 

Yara iyileşme sürecinin araştırılmasında,  etkili  faktör-
lerin ve yara  tedavisi için   geliştirilecek farmakolojik 

ajanların etkisinin incelenmesinde in vitro ve in vivo 
deney modelleri kullanılmaktadır.

İn vitro deneysel modeller. İki boyutlu (2D)  hücre  kül-
türü modellerinde tek tabakalı (epitel, endotel hücre-
leri) hücre kültürlerinde yara modelinin oluşturulması 
sonrasında time-lapse mikroskobik görüntüleme (za-
man atlamalı canlı hücre görüntüleme) ile yara boşlu-
ğunun kapanması ve /veya hücre göçü izlenir.

Üç boyutlu (3D) hücre kültürü (yapay deri) modelle-
ri dermal ve  epidermal hücreleri içeren iki tabakalı 
hücre kültürleridir. Endotel, fibroblast ve keratinosit  
hücrelerinin  tek tek veya kombine olarak kullanıldığı 
modellerde uyaranlara verilen   cevap (proliferasyon 
kollajen üretimi, kontraksiyon) araştırılır. 

İn vivo Deneysel modeller Akut ve Kronik doku ona-
rımını en iyi taklit eden  koşulları sağladıklarından 
en fazla tercih edilen modellerdir. En çok kullanılan 
deney hayvanları Kemirgenler (Fare,Sıçan), Tavşan 
ve Domuzdur. Kemirgenler ve Tavşanda yara iyileş-
mesi kontraksiyonla (panniculus carnosus) olur. Do-
muz anatomik ve fizyolojik  olarak epidermal kalınlık, 
dermal/epidermal kalınlık oranı, dermal  kıl follikülleri 
ve biyokimyasal olarak kollajen ve elsatik lif  içeriği 
açısından insan derisine en fazla benzeyen deney 
hayvanıdır. Yara iyileşmesi insandakine benzer şe-
kilde  granülasyon dokusu ile olur. İn vitro deneysel 
çalışmalarda akut yara modelleri (insizyonel, eksiz-
yonel, yanık, donuk) ve yara iyileşmesinin bozulduğu 
koşulları taklit eden (malnutrisyon, obezite /metabo-
lik sendrom, diabetik, İskemik, enfekte, bası yara-
sı) kronik yara modelleri oluşturularak yara iyileşme 
süreçlerine etkili faktörler alınan doku örneklerinde  
histopatolojik- histomorfometrik olarak değerlendirilip 
ölçülebilir.    

Makroskopik değerlendirilme, yaranın gözlenerek 
skorlanması, ve yara boyutlarının ölçümü (cetvelle,-
yara kopyalama-planimetre,yara fotoğraflama) son-
rası yara iyileşme hızının (wound healing rate-WHR) 
hesaplanmasıyla yapılır. Hem klinik hem de deneysel 
çalışmalarda kullanılır    

Mikroskopik  değerlendirme için tüm yara bölgesi  bi-
yopsi ile alınır. Uygun histolojik takip işlemleri sonra-
sı rutin Hematoksilen-Eozin, kollajen için Masson ve 
Gomori Trikrom, VanGieson, Picrosirius Elastik lif için 
Orcein, Verhoeff özel boya teknikleriyle ve immüno-
histokimyasal  yöntemlerle boyanan doku kesitleri Işık 
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mikroskobu, fuloresan mikroskobu, konfokal mikros-
kobu ile incelenir. Ultrastrüktürel düzeyde incelemeler 
araldit bloklardan elde edilen ince kesitlerde Geçirimli 
Elektron Mikroskobuyla (TEM) ve yüzey kaplaması 
yapıldıktan sonra Taramalı Elektron Mikroskobuyla 
(SEM) yapılır. 

Histomorfolojik-Histopatolojik değerlendirmede litera-
türde en sık semi-quantitaive histolojik skorlama sis-
temi kullanılır. Yara  iyileşme süreci evrelerinde geli-
şen hücre ve doku değişikliklerinin derecelendirilerek 
(yoğun:1, hafif:2, az:3 vb) tanımlanması  sayısal veri 
elde edilmesini ve  grupların karşılastırılabilmesini 
sağlar. Temel histolojik  parametreler olarak Epider-
miste   Reepitelizasyon -  epidermal differansiasyon 
Dermiste İnflamasyon(nötrofil,makrofaj,lenfosit infilt-
rasyonu),Anjiyogenez- yeni damar oluşumu , Fibrob-
last proliferasyonu ve oryantasyonu, Granulasyon 
dokusu özellikleri  ekstrasellüler matriks  oluşumu, 
Ekstrasellüler Matriks  modellenmesi  – kollajen lif 
miktarı ve oryantasyonu  incelenir  

Toplam yara iyileşmesi skoru TYİS : incelenen para-
metrelerin sayısal skor değerlerinin toplamı ile elde 
edilir.

Histomorfometrik değerlendirmede Işık mikroskobun-
da alınan  dijital görüntülerin bilgisayara aktarılması 
sonrasında uygun yazılım programı ile  epidermis 
ve dermis tabakalarında yapılan ölçümler kullanılır. 
Ölçümler sonrası hesaplanan Yara derinliği indeksi 
(WSI) yüksekse granülasyon dokusu az gelişmiştir 
ve yara derinliği fazladır.  Yüzeyel yara kontraksiyon 
indeksi(SCI), Derin yara kontraksiyon indeksi (DCI),-
Toplam yara kontraksiyon indeksi (WCI) ve Global 
yara iyileşme indeksi (GHI=SCI+DCI-WSI) değerleri-
nin  0’a yakın oluşu zayıf gecikmiş yara iyileşmesini  
1’e yakın değerler  skar oluşumu ve dermisin yeniden 
modellenmesinin  tam olduğunu ifade eder. Yara kont-
raksiyonu iyileşme sürecinin başlangıcında önemlidir. 
Tam yara iyileşmesi dermis kalınlığının artışına bağ-
lıdır. Yara iyileşme sürecinde hücresel ve ekstrase-
lüler matriks etkileşimlerinin araştırılmasında, yara 
tedavisinde etkili olabilecek ajanların ve dozlarının 
belirlenmesinde halen altın standart olan histopatolo-
jik değerlendirmeler önemini korumaktadır. Yapılacak 
deneysel çalışmalarda incelenecek histolojik para-
metrelerin seçimi çalışmanın bilimsel sonucuna katkı 
sunacak şekilde yapılmalıdır.   

ZEBRA BALIĞINDA ERKEN GELİŞİM SÜRE-
CİNDE KARDİYAK KÖK HÜCRELERİNİN TEK 
HÜCRE SEVİYESİNDE HARİTALANMASI

Hakan Coşkun, PhD
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi
Boston Çocuk Hastanesi
Kardiyoloji Bölümü Boston, MA, ABD

16. Dönem THED Yönetim Kurulu, asistan ve öğren-
cilerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimizin hem bilgi 
hem keyif alabileceği yeni bir seminer etkinliğimiz oluş-
turulmuştur. Harvard Ü. Tıp Fakültesi, Boston Çocuk 
Hastanesi, Kardiyoloji Bölümünde doktora sonrası 
araştırmalarını sürdüren Dr. Hakan COŞKUN “Zebra 
Balığında Erken Gelişim Sırasında Kardiyak Kök Hüc-
relerin Tek Hücre Seviyesinde Haritalanması” başlıklı 
aşağıdaki konuşmasıyla 8 Ekim 2021, saat 21.00’de ilk 
seminerimize çevrimiçi olarak konuk olmuştur. 

Zebra Balığında Erken Gelişim Sürecinde 
Kardiyak Kök Hücrelerinin Tek Hücre 
Seviyesinde Haritalanması

Embriyonik gelişim sürecinde en erken farklılaşan ve 
işlev gösteren ilk organ kalptir. Gastrülasyon evresi-
ne paralel olarak başlayan farklılaşma sürecini birinci 
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kalp tüpünün oluşması izler ve ilk atımlar bu aşama-
da başlar. Sonrasında ikincil kalp alanı hücreleri kal-
bin yapısına katılmaya devam eder ve bazı morfolojik 
değişimlere paralel bir şekilde kalp gelişimi tamamla-
nır. Kalbin morfolojisi ve çalışma şekli ele alındığında 
oldukça karmaşık ve heterojen bir yapılaşma görürüz. 
Erken gelişim sürecindeki kalp öncül hücrelerine baktı-
ğımızda da karşımıza oldukça heterojen bir farklılaşma 
hiyerarşisi çıkmakta. Örneğin zebra balığında yapılan 
çalışmalarda önemli bir kalp öncül hücre belirteci olan, 
nkx2.5 transkripsiyon faktörünü ifade eden hücrelerin 
bir kısmı kardiyomiyositlere farklılaşırken, bir kısmı da 
kalbin ana arter damarlarını oluşturmak üzere faringe-
al ark arterlerinin oluşumuna katıldığı gösterilmiştir. Bu 
süreçte başka bir transkripsiyon faktörü olan tbx1 ifa-
desinin bazı nkx2.5 pozitif hücreleri faringeal ark arter-
lerinin oluşumuna yönlendirdiği belirtilmiştir. Tbx1 gen 
ifadesi baskılandığında faringeal ark arterler gelişme-
diğinden dolayı kalp damar problemleri görülmektedir. 
Bu bağlamda, hücreler aynı moleküler belirteçleri ifade 
etse de kendi içlerinde heterojen bir hiyerarşiye sahip 
olduklarını söyleyebiliriz. Bu heterojeniteyi ortaya çı-
karmak ve hücre farklılaşma sürecini daha iyi anlamak 
için günümüzde oldukça güçlü bir teknik olan tek hüc-
reli RNA dizileme tekniğini kullanılmakta. Biz de labo-
ratuvarımızda zebra balığını model organizma olarak 
kullanarak, erken embriyonik dönemde farklılaşan kalp 
öncül hücrelerini tek hücre seviyesinde incelemekteyiz. 

Zebra balığı, transparan olması, fazla sayıda üreme-
si, gelişim sürecinin hızlı olması ve insan genleri ile 
büyük benzerlik göstermesi gibi özellikleri ile günü-
müzde oldukça yaygın olarak kullanılan model orga-
nizmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda rejene-
rasyon çalışmaları, genetik taramalar, gen susturma, 
transgenik modelleme, genetik modifikasyonlar, dav-
ranış çalışmaları, gelişim biyolojisi, embriyonik has-
talık modelleme, ilaç taramaları, kanser ve yetişkin 
hastalık modellemeleri gibi bilimsel çalışmalarda kul-
lanılmaktadır. Bunlara ek olarak kalp gelişimi, iskemi 
sonrası kalp hücrelerinin yenilenmesi ve kalp hastalık 
modellerinin geliştirilmesinde de oldukça önemli bir 

model olarak karsımıza çıkmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan çalışmalar sonucunda kp1 
geninin erken dönem kalp öncül hücrelerinde ifade 
edildiği gösterilmiştir. Gelişim sürecini takip ettiğimiz-
de, kp1 pozitif kalp öncül hücrelerinin bazıları ventri-
kül yapısına katılırken bazıları da aort damarı ve aortik 
kapakçık yapısına katıldığını gözlemledik. Bu sürecin 
nasıl yönetildiğini ve bu heterojeniteyi anlamak adına 
kp1 hedef genin ifadesini yeşil floresan protein belir-
teci ile görünür kılan bir transgenik zebra balığı mode-
li oluşturarak bu hücreleri erken embriyonik dönemin 
farklı aşamalarında floresan işaretli hücre toplama yön-
temi ile topladık. Elde ettiğimiz hücreleri, inDrop siste-
mi kullanarak tek hücre seviyesinde mRNA profilini 
incelemek üzere barkodlar ile işaretledikten sonra dizi 
analizine gönderdik. Tek hücre seviyesinde elde ettiği-
miz transkripsiyonel veriyi analiz ettiğimizde kardiyomi-
yosit, mezoderm, endotel, epidermis, nöral ve kuyruk 
ucu olmak toplamda altı farklı hücre gurubu olduğunu 
gözlemledik. Bazı belirteç genler kullanarak mesoderm 
grubunu üç farklı alt grupta tekrar analiz ettiğimizde 
kendi içinde homojen olarak görünen bu hücrelerin, 
farklı hücre tiplerine farklılaşabilme özelliklerini in sili-
ko olarak tespit ettik. Yaptığımız analizler sonucunda 
seçtiğimiz bazı belirteç genleri ile fonksiyonel deneyler 
yapıp kalp ve damar gelişimi üzerine olan etkilerini in-
celedik. Bu genlerden bir tanesi olan mg1 geni ifade-
sini Crispr/Cas9 tekniğini ile susturduğumuzda birincil 
kalp tüpü normal bir şekilde gelişirken, faringeal ark da-
marlarının gelişmediği gözlemledik. Bu bağlamda tek 
hücre seviyesinde yaptığımız analizler sonucunda kp1 
kalp öncül hücre belirteçlerini ifade eden hücrelerden 
mg1 geni ifade eden hücreler kalp damar yapısına ka-
tılırken diğer hücre gurubu birincil kap tüpü oluşumuna 
katılabilir yorumunu yapmak mümkün. Henüz ön ça-
lışmaları yapılan projemizin kısa süre içinde literatüre 
katkı yapacağını düşünmekteyiz.

KANSER TEDAVİSİNDE 
GENETİK YAKLAŞIMLAR

Doç. Dr. Bület Özpolat
Kanser ve Deneysel Tedaviler Bölümü
MD Anderson Kanser Enstitüsü
Houston, Teksas, ABD

16 Kasım 2021 tarihinde “Sınırların Dışında(n), Labo-
ratuvarın İçinde(n)” seminer etkinlikleri kapsamında 
Dr. Bülent Özpolat konuğumuz oldu. Dr. Özpolat biz-
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lere “Kanser Tedavisinde Genetik Yaklaşımlar” başlık-
lı oldukça bilgilendirici bir konuşma yaptı. Dr. Özpo-
lat ilk olarak kanserin dünyadaki artan insidansından 
bahsederek gelecek yıllarda kanserin insan sağlığı 
açısında ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşacağına dik-
kati çekti. Ardından çalışma alanlarından birini oluştu-
ran Ökaryotik Elongasyon Faktörü 2 Kinaz (eEF2K)’ın 
pankreas, akciğer ve meme kanserindeki rollerinden 
ve eEF2K’ın inhibisyonu ile tümör proliferasyonu, ina-
vazyonu ve migrasyonunu azalttıklarını gösterdikleri 
çalışmalarını bizlere aktardı. 

Dr. Özpolat’ın sunumunun ikinci kısmını ise kodlan-
mayan RNA’lar (Long Non-Coding RNA’lar, siRNA’lar 
ve mikroRNA’lar) ve nanopartiküller oluşturmaktaydı. 
Özellikle kanser tedavisinde nanopartiküller yardımıy-
la siRNA ve mikroRNA’lar aracılı hedefli tedavilerin kli-
nikteki yeri ve yapılan çalışmaların kliniğe ne derece 
yansıdıkları üzerine bilgiler paylaştı. Nanopartiküllerin 
kargo molekülü olarak kullanımındaki avantaj ve de-
zavantajları ve farklı nanopartiküllerin kullanım amaç-
ları ile bilgiler oldukça dikkat çekiciydi. 
siRNA’lar ve mikroRNA’ların hücre içerisindeki çalış-
ma mekanizmaları, kanser tedavisindeki yerleri ve 
klinikte kullanım sıklıkları ile bilgilere yer verdiği sunu-
munda   mikroRNA’ların farklı kanser türlerinde fark-
lı roller üstelenebilecekleri, bir mikroRNA’nın birden 

fazla molekülün aynı anda düzenlenmesinde sorumlu 
olabileceği de konu başlıkları arasında yer aldı. 

Bütün bunların yanı sıra Dr. Özpolat’ın laboratuvarın-
da çalıştıkları mikroRNA’ların farklı kanser türlerindeki 
tümör ilerlemesi üzerindeki etkileri hakkında bilgi al-
mak heyecan vericiydi.  

Dr. Bülent Özpolat’a bizlerle paylaştıkları bilgilendirici 
ve keyifli sunum için teşekkür eder çalışmalarında ba-
şarılar dileriz. 

3B BİYOYAZICI İLE 
YAPAY ORGAN BASIMI  

Doç. Dr. İ. Tarık Özbolat
Pennsylvania Üniversitesi
Beyin Cerrahisi Nöral Mühendislik Merkezi,
Materyal Araştırma Enstitüsü, Penns, ABD

“Sınırların Dışında(n), Laboratuvarın İçinde(n)” semi-
ner etkinliğimizin 3. konuğu; “3B Biyoyazıcı ile Yapay 
Organ Basımı” başlıklı konuşması ile ABD PennState 
Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Tarık Özbolatdı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina ve Endüst-
ri Mühendislikleri programını çift ana dal ile bitiren 
Doç. Dr. Özbolat, Buffalo Üniversitesinden 2011 yılın-
da doktora derecesini almıştır. Yaklaşık 2007den bu 
yana biyoyazıcılar ile doku üretimi konusunda çalışan 
ve bu alanda yazılmış başta en kapsamlı kitap olmak 
üzere 120nin üzerinde akademik yayını olan Doç. 
Dr. Özbolat, yaptığı çalışmalarla 2014 ASME Pi Tau 
Sigma Altın Madalya Ödülü, 2014 ASME Chao & Tri-
gger Genç İmalat Mühendisi Ödülü, 2014 İmalat Mü-
hendisleri Birliği Yılın Genç Üretim Mühendisi Ödülü, 
2015 3B Yazılım konusunda Yılın Genç Bilim insanı 
Ödülü, 2014 ABD Ulusal Bilim Vakfı Kariyer Ödülü, 
2015 Uluslararası Endüstri Mühendisleri Enstitüsü Yı-
lın Genç Bilim İnsanı Ödülü, Hartz Ailesi Kariyer Ödü-
lü gibi pek çok uluslararası ödüller almıştır.
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Dr. Özbolat webinarımızda, bilim dünyasında son za-
manlarda oldukça popüler olan üç boyutlu biyoyazıcı-
ların teknik özellikleri, basım süreci ve 3B yazıcıların 
cerrahi esnasında kullanımının nasıl olduğunu an-
lattıktan sonra; kemik, kıkırdak, damar, kılcal damar, 
deri, pankreas ve tümör konularında sürmekte olan 
yapay doku ve organ üretimi çalışmaları hakkında ka-
tılımcıları bilgilendirdi.

Mühendis, eczacı, biyolog ve pek çok alandan bilim 
insanı bulunduğu ekibi ile 3B biyoyazıcılar ve kulla-
nım alanlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü aktaran 
Dr. Özbolat, hücre, organ ve doku basımı işlemlerini 
yapan bu yazıcıların üretimini de yaptıklarını belirtti. 
Laboratuvarında akciğer, deri, kemik, kıkırdak, pank-
reas, tümör modelleri, kalp, deri dokuları ya da ikisinin 
birlikte olduğu dokular dahil on iki çeşit doku basıldı-
ğını belirten Dr. Özbolat her bir doku için hedeflenen 
çalışmaların farklı olduğunu dile getirdi: 

“Laboratuvarımızda birçok çeşitte doku basıyoruz ve 
hepsinde hedeflenen nokta farklı. Örneğin; oluşturu-
lan 3B akciğer modelinde pnömoni gibi daha çok ak-
ciğer hastalıklarının tedavilerinin çalışılabileceği doku 
modeli yapıp bunların denenmesini sağlıyoruz. Kan-
ser tedavisinde de ilaçları, immün terapileri, klinikte 
hastada denemeden önce ilaçların nasıl yanıt geliş-

tireceğini küçük dokular üzerinde inceleyebiliyoruz. 
Eczacılıkta, farklı ilaçların geliştirilmesi için pankreas 
modeli basıyoruz. Bu basım ile Tip1 ve Tip2 diyabet 
için üretilen ilaçlar, pankreastaki insülin üreten hüc-
relere nasıl etki edeceğini gözlemleyebiliyoruz.  Akci-
ğer, pankreas gibi bazı organlarda test amaçlı dokular 
üretirken, transplant için organlar da üretmeye çalı-
şıyoruz. Henüz hasta üzerinde bir çalışma yapmadık 
ancak basmış olduğumuz modeller ile in vivo hayvan 
deneyleri yapıyoruz. Yakın zamanda küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan çalışmalarına başladık. Amacımız, 
basılan tüm modelleri direkt olarak kliniğe dahil ede-
bilmek”.

Yaptıkları çalışmalarda biyoyazıcılarla dokuyu direkt 
olarak canlının üzerine basabildiklerini anlatan Dr. 
Özbolat, kemik ve diş hekimliği alanındaki çalışma-
ları destekleyen İsviçre Osteoloji Vakfından aldıkları 
projede altı kollu bir biyoyazıcıyla, hasarlı biyo mal-
zemeyi tarayıp oraya dokuyu yazdıklarını ve dokunun 
yazıldığı bölgenin 6-8 hafta sonrasında tamir olduğu-
nu gördüklerini söyledi.

Laboratuvar olarak 3B biyoyazıcılarla kıkırdak ve deri 
basımında önde olduklarını dile getirerek; “Yakın za-
manda, biyoyazıcılarla basılan, damarlaşma olmayan 
dokuların kliniğe yansıtılması sağlanabilecek. Örne-
ğin, kulak ve burundaki, diz kapağındaki kıkırdak do-
kuları tamir edebilecek yamalar yapabileceğiz. Yara-
lanmalar, yanıklar, diyabete bağlı iyileşmeyen yaralar 
için deri basılabilecek ve kullanılabilecek. Deri, diğer 
organlara göre çok basit bir organ. Kalp, pankreas, 
karaciğer gibi fonksiyonel olarak karışık organların 
yapımı daha uzun belki önümüzdeki 20 yıllık dönemi 
alabilir. 10 yıl öncesine kadar sadece hücre basabi-
liyorken şu an doku basıyoruz. Belki 10 yıl sonra da 
damarlı, fonksiyonel olarak karışık organları basıp, 
3B modeller ile fonksiyonel çalışmalar yapabileceğiz” 
dedi.

Doç. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, kapsamlı bir anlatım 
gerçekleştirerek, 100ü aşkın katılımcıya oldukça kıy-
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metli bilgiler aktardı. 3B biyoyazıcılar ile doku bası-
mının hücre sinyal yolaklarının ve dokular arasındaki 
fonksiyonel işleyişin aydınlatılmasında oldukça önem-
li bilgiler sağlıyor olmasının yanı sıra; yakın gelecekte 
kliniğe uyarlanabilecek olması bilim dünyası için ol-
dukça önemli ve bir o kadar heyecan verici.

ALS’YE NEDEN ÇÖZÜM BULUNAMIYOR?’

Doç. Dr. Hande ÖZDİNLER
Northwestern Üniversitesi
ALS Araştırma Merkezi Yöneticisi
Illinois, ABD

Sınırların dışından laboratuvarın içinden webinar et-
kinliğimizin ocak ayı konuğu Amerika Birleşik Dev-
letleri Northwestern Üniversitesi ALS (Amiyotrofik 
Lateral Skleroz) araştırma merkezinin kurucusu ve 
yöneticisi, değerli bilim insanı Doç Dr. Hande Özdinler 
oldu. 

Dr. Hande Özdinler Boğaziçi Üniversitesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik mezunu olup, aynı üniversitede 
Genetik Biyoteknoloji’sinde yüksek lisansını tamam-
lamış ve Louisiana Üniversitesinde hücre biyolojisi, 

anatomi ve sinir bilimleri dalında doktorasını yapmış-
tır. Doktora sonrası Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Beyin Cerrahisinde araştırmacı olarak çalışmaya baş-
lamıştır. Aynı zamanda Doç. Dr. Hande Özdinler Har-
vard Sinir Sistemi Onarım Merkezi tarafından ödüllen-
dirilen ilk Türk kadın bilim insanımızdır.

Dr. Hande Özdinler ‘ALS’ye neden çözüm bulunamı-
yor?’ başlıklı konuşmasında bizlere öncelikle ALS’nin 
ortaya çıkış mekanizmalarını ve etkin bir tedavi proto-
kolünün günümüze kadar neden bulunamadığını açık-
ladı. Bu hastalıktan özellikle etkilenen nöronların be-
yin korteksinde üst motor nöronlar olarak adlandırılan 
nöronlar olduğunu, bu nöronların, omurilikte bulunan 
ve kasla bağlantı kuran alt motor nöronlarla etkileşimi 
sayesinde gerçekleşen hareketin - işi yapan omurilik 
olsa da- aslında beyinde başladığını anlattı. ALS’de 
hem üst hem de alt motor nöronlarda dejenerasyo-
nun olduğunu ve bu sebeple diğer nörodejeneratif 
hastalıklardan farklı olduğunu ve çok hızlı ilerlediğini 
belirtti. Asıl etkilenenin üst motor nöronlar olduğunu, 
bu nöronların beynin sözcüleri olarak davranığını ve 
bu sözcü nöronlar fonksiyon görmezse beyin-omu-
rilik bağlantısının bozulduğunu ve hastaların yatağa 
bağımlı hale geldiğini kanıtlayabilmek Dr. Özdinler ve 
arkadaşları için uzun bir zaman almış. Çünkü başla-
dıklarında üst motor nöronların neden öldüğüne dair 
hiçbir çalışma yokmuş. Dr. Özdinler, bu durumun te-
davi protokolü geliştirmeye başlamalarında biraz ge-
cikmeye neden olduğunu açıkladı.

Neden ALS’de üst motor nöronlar diğerlerinden daha 
önce ve daha hızlı dejenere oluyor, bu seçici yok ol-
manın nedeni nedir? sorusuyla beraber çalışmaları-
nın şekillendiğini söyleyebiliriz.

Beyindeki bazı nöronların seçici olarak daha hassas 
oldukları ve daha hızlı yapısal değişimler gösterdik-
leri keşfedilince hayvan modelleri oluşturulmaya baş-
lanmış ve bu modeller üzerinden ALS’de neden üst 
motorların neden ölmeye başladığı ve histolojik gö-
rünümlerinin nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. 
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ALS’de ortaya çıkan 145 farklı mutasyonla ilgili hay-
van modeli bulunmaktadır. Bu ALS modelleri üzerin-
den yapılan çalışmalarda üst motor nöronların apikal 
dendritlerinde dejenerasyon ve vakuolizayon olduğu 
görülmüş. Fare modellerinin yanı sıra maya hücresin-
de nörodejenerasyon çalışması yapılan araştırmalar 
da ilaç geliştirme çalışmalarına ışık tutmuştur. Dr. 
Özdinler tedavi protokolü oluşturmada ve hastalığın 
etki mekanzimasını açıklamada model organizmala-
rın doğru seçilmesi gerektiğinin önemini de vurguladı. 
Dr. Özdinler ALS nin çok heterojen bir hastalık oldu-
ğunu, hastalığı gen mutasyonlarına göre anlamanın 
mümkün olmadığını, mutasyonlara neden olan gen-
lerin kodladığı proteinlerin birbirleriyle ilişkileri nedir, 
bu proteinler hangi hücresel aktivitelerde rol oynuyor, 
bunu göstermeye çalıştıklarını belirtti. ALS’yi gen de-
ğil protein ve domain üzerinden çözmeye çalıştıkla-
rını, enzimatik aktiviteler üzerinden ilişkilerini ortaya 
koyarak hücrenin ölümüne nasıl yol açtığını ortaya 
koyduklarını söyledi.

Bu araştırmalar sonunda ALS’de dört temel durumun 
ortaya çıktığını gösterdiklerini belirtti:

 1. Mitokondriyon devamlılığı bozuluyor
 2. ER stresi meydana geliyor, proteinler yanlış 
katlanıyor
 3. Aksonal transport bozuluyor
 4. Hücre iskeleti bütünlüğü bozuluyor

Northwestern Üniversitesi kimya profesörü Richard B. 
Silverman ile yaptıkları çalışmalar sonucunda beyin-
deki üst motor nöronları iyileştiren bir kimyasal bileşik 
geliştirmişler. NU-9 adını verdikleri bu kimyasal, hay-
vanlar üzerinde olumlu sonuç vererek hem mitokond-
riyal hasarı hem de endoplazmik retikulum stresini 
ortadan kaldırdığını ve böylece nöronlarda iyileşme 
görüldüğünü açıkladı. Üst motor nöronlarında hücre 
gövdesinin genişlediğini ve sinir hücrelerinin uzantısı 
olan delikler kaybolmaya başladığını söyledi. 60 gün-
lük bir NU-9 tedavisinden sonra hastalıklı nöronlar 
sağlıklı kontrol nöronlarına benzemeye başladığını ve 
NU9 verilen farelerde üst motor nöronların canlılıkla-
rını geri kazandığı ve hayvanların nöromotor işlevle-
rinde düzelme ortaya çıktığını anlattı.

Bu çalışmayla birlikte geliştirilen NU-9 tedavi protoko-
lünün, ALS’nin yanında Parkinson, Alzheimer, Spinal 
Müsküler Atrofi (SMA) ve Kalıtsal Spastik Parapleji 
(HSP) gibi nöron hastalıkları için de umut olduğunu 
bildirdi. 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Bülteni
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WEBİNARLARIMIZ İÇİN 
GÖNDERİLEN GERİBİLDİRİMLER

16. Dönem THED Yönetim Kurulu olarak, webinarlar hakkında katılımcılarımızın değerlendirmeleri bizim 
için çok önemli. Bu nedenle geribildirimleri almak için webinarların sonunda bir anket linki paylaşıyoruz. 
Zaman ayırıp bizimle düşüncelerini paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu geribildirimlere dayanarak 
sizlerle de paylaşmak istediğimiz bazı noktalar şu şekilde:

• Webinar kaydedilmesi ve sonrasında izlenebilmesi hakkında: 

Webinarlarda konukların yayınlanmamış verileri bulunmakta, konuklarımıza ve tüm katılımcılarımıza karşı 
etik ve yasal sorumluluklarımız nedeniyle webinarları kayıt altına almıyoruz. Webinar sonunda tartışma bö-
lümleriyle verimli zaman geçirildiğini düşünmekteyiz. Bültenimizde webinar sonrası konuk konuşmacıdan 
aldığımız özet bilgilerin webinarı izleyemeyenler için faydalı olacağına inanıyoruz. 

• THED üyelik durumu: Geribildirimlerde dernek üyesi olmayan katılımcıların webinarlarımıza katılması bizi 
memnun etmekle birlikte, yeni üyelerin aramıza katılmasının derneğimizi güçlendireceğinin bilincindeyiz. 
Bu nedenle etkinliklerimizin sosyal medya duyurularında üyelik sayfamızın linkini de ekliyoruz. 
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Kitabı hazırlarken çıkış noktanız ne oldu? Kitabı 
hazırlama öykünüzden söz eder misiniz?

Çalışmakta olduğumuz bilim disiplininde çok sayıda 
eser yayımlandığına hepimiz tanık oluyoruz. Üstelik 
alanımız sadece tıp fakültesiyle sınırlı değil; başta 
veteriner fakülteleri olmak üzere diş hekimliği ve 
fen fakültelerinde de histoloji ve embriyoloji dersleri 
mevcut. Bu da bizi üniversite eğitiminde daha fazla 
söz sahibi kılıyor. 

Biz, kitap denen materyalin giderek azalmaya ve 
yerine kâğıdı basılı olmayan bilgi notlarının almaya 
başladığı bir dönemeçte, Türkçe literatüre ne oranda, 
ne zamandan bu yana katkı verdiğimizi anlamaya 
dönük bir çalışma yapmak ve aynı zamanda bundan 
sonra kitap yazmayı düşünen bilim insanlarımıza 
da bir fikir vermek amacıyla bu çalışmayı yürüttük. 
Bunu yaparken salt yayımlanan eserlerin dökümünü 
yapmak değil aynı zamanda yazılı belge üzerinden 
alanımızın tarihini elimizdeki tüm araştırma imkanla-
rını kullanarak gözler önüne sermek istedik.

Başlangıç noktamız 28-31 Ekim 2021 tarihinde 
THED’in Antalya-Adrasan’da düzenlemiş olduğu 
toplantı oldu. Dernek Yönetimi orada biz yazarların 
alanımızda yazılan kitaplara ilişkin bir panel konuş-
ması yapmamızı rica etti. Biz de çok kısa zamanda 
bir liste hazırlayarak orada sunduk. Bu çok olumlu 
karşılanınca Antalya’dan döner dönmez her yazar 
kendi anabilim dalı ve yakın çevresinde bulabildiği 
tüm eserlerin dökümünü yapmaya ve kapak fotoğ-
raflarını internette açtığımız bir ortak alana yükle-
meye başladı. Dört-beş hafta gibi çok kısa sayılabi-
lecek bir sürede 242 esere ulaştık. Bunlardan bazısı 
için ben 3 kez Milli Kütüphane’ye gittim ve Nadir 
Basma Eserler Bölümünde tek kopyası olduğunu 
bildiğimiz Arapça harflerle yazılmış, 1800’lü yıllarda 
yayınlanan muhteşem eserlere ulaştım. Kitabın ba-
şında önce bu eserlere yer verdik. Bunun dışında 
az sayıda da olsa internetten kitap satın aldık, yeni 
hizmete sunulan toplukatalog.gov.tr adresinden 
Türkiye’deki tüm kütüphanelere ulaşarak aradığı-

mız eserleri oralarda bulduk (örneğin, Erzurum Ata-
türk Üniv.). Bir yandan eserleri bir araya getirirken 
bir yandan da düşündüğümüz kitabı tasarlamaya 
başladık. Tüm çalışma 20 Ekim 2021’de başladı ve 
20 Aralık 2021’de sona erdi. Daha sonra projeyi ya-
yıncıya teslim ettik.

Kitap, Histoloji ve Embriyoloji alanının tarihsel ge-
lişimine ışık tutan ilk geniş çalışma diyebilir miyiz?

Bu kitabı yazarken ve bilgileri derlerken daha önce-
ki yıllarda değerli hocalarımızın kitap veya kısa not 
şeklinde yayımladığı bazı derlemelerden çok yarar-
landık. Bunlara Sunuş Bölümünün sonunda yer ver-
dik. Bu eserlerde büyük oranda doğru olan bilgilerin 
bazılarının da yanlış ve eksik olduğunu, bunun da 
ötesinde herhangi bir görsel veri barındırmadığını 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla, elimizdeki internet ve veri 
tabanı sorgulama teknolojilerinin de gücüyle tarihe 
tekrar dönüp bakmanın ve bazı noktalara yeniden 
ışık tutmanın çok yararlı olacağına ikna olduk. 

En büyük eksikliğin, yayınevlerinin kendi bastıkla-
rı eserleri bile saklamamış olmasıydı. Fiziksel ola-
rak bir kopyasını bile bulamadığımız eserler oldu. 
Hatta, yazarında bile bulamadığımız eserlerle kar-
şılaştık; birkaç eserin sadece kapak fotoğrafına ula-
şılabildik. Geldiğimiz nokta itibariyle gönlümüz çok 
rahat. Bulamadığımız hiçbir eser olmadı diyebilirim. 

Yani okuyucularımız tam bir listeyle karşı karşıya. 

Röportaj
Prof. Dr. Alp CAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji AD. Öğretim Üyesi
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Kitabın içeriğinden, hangi bölümlerden oluştu-
ğundan söz eder misiniz?

Arşiv çalışmasına başlarken kendimize bir sınır 
çizmeye karar verdik. Alanımızda yazılmış eserleri 
toplarken 140 yıl içinde farklı yayın biçimleri, konu 
içerikleri ve yazım şekilleriyle karşılaştık. Bu liste-
nin kapsamını histoloji ve embriyoloji alanları temel 
olmak üzere tıp, veteriner, diş hekimliği ve fen fakül-
telerinde bu alanda ders veren ve eğitim-öğretim et-
kinliklerinde fiilen çalışan bilim insanlarının yazmış 
olduğu kitap, atlas ve benzeri basılıp yayınlanmış 
eserlerle sınırlı tuttuk. Buna karşın, laboratuvar kı-
lavuzu ve notlarını, TUS, DUS ve benzeri sınavlar 
için hazırlanmış açıklamalı soru kitaplarını, dar bir 
öğrenci grubu için yazılmış föy ve notları, bizim dı-
şımızdaki alanlarda çalışan kişilerin yazdığı eserleri 
kapsam dışında bıraktık. Örnek vermek gerekirse; 
bir fen fakültesi biyoloji bölümü öğretim üyesinin 
yazdığı histoloji kitabı veya tıp fakültesi histoloji ve 
embriyoloji öğretim üyesinin hücre veya mikrosko-
pi konusunda yazdığı kitap listede yer alırken, tıp 
fakültesinin tıbbi biyoloji anabilim alanından bir öğ-
retim üyesinin yazdığı hücre kitabı kapsam dışında 
tutuldu.

Alanımızın basılı tarihine topluca baktığımızda 203 
adet özgün (telif) esere karşın sadece 39 çeviri ese-
rin yayımlandığını görüyoruz. Bu durum alanımız 
yazarlarının kendi konusunda ne denli yetkin olduk-

larının bir kanıtı sayılabilir. Çeviri eser yayımlamak 
her ne kadar önemli olsa da özgün eserler her za-
man daha değerli kabul edilir. Öte yandan hücre, 
kök hücre ve sitoloji alanlarında verilen eser sayısı 
18 olarak karşımıza çıktı. Kuşkusuz bu alanın tek 
yazarı biz histoloji ve embriyoloji uzmanları değiliz; 
bizlerin yanı sıra moleküler biyologlar ve tıbbi bi-
yologlar da bu alanda eserler ortaya koymuşlar ve 
bunu bundan sonra da sürdüreceklerdir. Ancak in 
vitro fertilizasyon ve klinik embriyoloji konuları ço-
ğunlukla bizim alanımızın profesyonelleri tarafın-
dan kaleme alınmış durumda. Piyasada bu konuda 
yazılmış kitapların neredeyse tümünde yer almak-
tayız. Elinizdeki bu arşiv çalışmasının sonuçlarına 
göre 8 adet telif eser ve 1 adet çeviri eser bizler 
tarafından Türkçe literatüre kazandırılmış durumda. 
Son olarak mikroskopi alanında verilen eserlere göz 
attığımızda, özellikle yaşam bilimleri alanında kul-
lanılan ışık ve elektron mikroskoplar ve buna ilişkin 
preparasyon hazırlama tekniklerinde toplam 9 eser 
karşımıza çıktı. Bunların hemen hepsi özgün eser-
ler olarak literatüre katkı sağlamış durumda.

Bilgileri bir araya getirirken yayımlanmış eserlerin 
sahiplerinden vefat etmiş olanlara saygı gereği ve 
onları bizim ve bizden sonra gelecek kuşaklara ta-
nıtmak amacıyla kitabın sonunda “Yitirdiğimiz Ya-
zarlarımız” adlı bir bölümde fotoğraflarına yer ver-
meyi uygun gördük.
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Özetle; bu kitapta yedi bölüm yer almakta. Bunlar 
sırayla; İlk Yazarlar (Müellifler), İlk Kitaplar ve Atlas-
lar, Histoloji, Embriyoloji ve Histokimya Alanında-
ki Özgün Eserler, Histoloji, Embriyoloji ve Gelişim 
Biyolojisi Alanındaki Çeviri Eserler, Hücre, Sitoloji 
ve Kök Hücre Alanlarındaki Eserler, İn vitro Fertili-
zasyon ve Klinik Embriyoloji Alanlarındaki Eserler, 
Mikroskopi Alanındaki Eserler ve Yitirdiğimiz Yazar-
larımız olmak üzere yer aldı. Sonuçta 94 sayfalık bir 
eser oraya çıkmış oldu.

Kitap, bilimsel anlamda araştırmacılara ne gibi 
katkılar sunacak?

Ortaya çıkan devasa liste büyük bir koleksiyon ol-
manın yanı sıra kanımızca bundan sonra kitap veya 
atlas yayınlayacak olan kişiler için de göz atılması 
gereken bir belge olma özelliğini taşımakta. Liste-
de en dikkati çeken noktanın eserlerin çok büyük 
bir bölümünün öğrenci düzeyinde yazılmış olması. 
Bir başka deyişle; temel okuyucu olarak sürekli ye-
nilenen öğrenciler kabul edilip bunlara yönelik ola-
rak çok temel bilgilerin sunulmuş olması. Kuşkusuz 
bu tür kaynak kitapların varlığı bu alanların temel 
eğitimlerinde büyük bir boşluk doldurmakta. Bunun 
yayınevleri açısından da ekonomik bir kazanç ko-
nusu olduğu çok açık. Yayınevleri sürekli yenilenen 
okuyucuyu (fakültelerin birinci ve ikinci sınıfına baş-
layan öğrenciler) tercih ediyor ve baskı sayılarını 
öğrenci sayısına göre belirliyor. Yazar da buna göre 
telif ücreti alıyor. Ancak geldiğimiz noktada histoloji 
veya embriyoloji gibi çok geniş kapsamı olan konu-
ların yanı sıra daha dar alanda yazılmış eserlere de 
talep olabilir, olmalı da. Son yıllarda çıkan bazı eser-
lerin buna yönelik olduğunu görmek çok sevindirici. 
Umarız bu eserlerin yazarları emeklerinin maddi ve 
manevi karşılığını alıyorlardır.

1881-2021 tarihleri arasında “Histoloji ve Emb-
riyoloji Alanında Yayımlanan Eserler”de alanın 
gelişimi anlamında en çok dikkatinizi çeken/sizi 
etkileyen nokta neydi?

En dikkati çeken nokta, bence, alan bilgilerinin ne 
oranda geliştiği ve bunun da kitaplara nasıl yansıdı-
ğı idi. 1940-60’lı yıllardaki eserler, beklendiği üzere 
çok sınırlı bilgi ve görseller içerirken, günümüzde 
1000 sayfayı geçen histoloji kitaplarını görüyoruz. 
Ancak, kapsamı gereği, fen fakültelerindeki histoloji 
ve embriyoloji bilgilerinin verildiği kitaplar hâlâ çok 
özet niteliğinde.

İkinci olarak; terimlerin değişimine tanık olduk. İlk 
dönemler Fransızcadan tercüme Arapça, sonra bir 

dönem Almanca ve son olarak da İngilizcenin etkisi 
altında kalan bilim terminolojisinin bir yansıması da 
bizim alanımızda görülüyor. Örneğin; ilm-i ruşeym 
veya mebhas-ül cenin adıyla başlayan embriyoloji 
dersleri, 1935’te embryologia veya embrioloji, daha 
sonra embryoloji ve son olarak embriyoloji olarak 
evrilmiş. Bunu görmek ilginçti, gerçekten. Kitapların 
içeriğine bakacak olursak buna benzer yüzlerce te-
rimin evrimi ortaya çıkarılabilir. İsteriz ki, içimizden 
birileri bu alanda bir çalışma yapsın.
 
Kitap hazırlama sürecinde sizi en çok zorlayan 
durum ne oldu?

Aslında çok yorulduğumuzu söyleyemem. Çok moti-
ve ve enerjisi yüksek bir süreç oldu. 50’ye yakın ho-
camıza bizzat ulaşarak kendi kitaplarına veya kendi 
çevrelerindeki kütüphanelere bakmalarını rica ettik. 
Bu konuda hem THED Yönetim Kurulu’na hem de 
katkı veren tüm hocalarımıza sonsuz teşekkürler. 
Bu vesileyle vurgulamak isterim ki; bu kitapta adı 
geçen eserlerin tümünü bir kütüphanede veya özel 
bir arşivde toplamak çok güzel olurdu. En azından 
şunu dileriz ki; elinde bu eserleri olan kişiler veya 
kurumlar özellikle emekli olmaları veya taşınmaları 
durumunda bu eserleri bir sonraki kuşağa güven-
le teslim etsinler. Belki de 1990 yılından bu yana 
kesintisiz olarak bayrak yarışı biçiminde çalışan 
meslek derneğimizde (Türk Histoloji ve Embriyoloji 
Derneği) bir kütüphane oluşturularak eserlerin en 
azından birer orijinal kopyasının envanter ve koru-
ma altına alınması sağlansın. 

Kitap hazırlama sürecinde başınıza ilginç bir olay 
geldi mi? 

Sürecin tamamı ilginçti diyebilirim. Bizler de çok şey 
öğrendik. Bilgimiz arttı ve özellikle eski kitaplara 
olan algımız değişti. Araştırmalarımız ilerledikçe ve 
eksikler birer birer tamamlandıkça bilim alanımıza 
kazandırmaya çalıştığımız bu eseri ortaya çıkarma 
heyecanımız arttı.

Kitabın veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde 
çok değerli emeklerini büyük bir heyecan ve özve-
riyle harcayan diğer iki yazarımız Prof. Dr. Meltem 
Kuruş ve Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil adına da tüm mes-
lektaşlarımıza iyi okumalar dileriz.

Bizden sonraki kuşaklara kılavuz olması dileğimizle;
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ADRASAN TOPLANTISI

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) Yönetim 
Kurulu olarak, değerli üyelerimizin de katılımıyla 28-
31 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya'nın Adrasan 
beldesinde “Ata’nın İzinde; Ustaların Yolunda” baş-
lıklı bilimsel toplantıyı düzenledik. Toplantı, Hacette-
pe Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat Yurdakök’ün “Hekim Gözüyle Atatürk” 
konuşmasıyla başladı. Murat Yurdakök, sunumunda 
Atatürk’ün gençliğinden ebedi uykusuna kadar geçen 
sürede geçirdiği hastalıkları hekim gözüyle masaya 
yatırarak, yıllar içinde yaşadığı tüm sağlık problem-
lerini en ince detayına kadar anlattı. Atatürk’ü izle-
yen hekimlerinden hiçbirinin yeterli belge bırakma-
mış olmasının bir çok noktayı karanlık bıraktığını ve 
gerçeklerin çarpıtılarak yorumlanmasına yol açtığını 
ifade eden Prof. Dr. Yurdakök, günümüzün tıbbi bil-
gileriyle, o zamanın tıbbi bilgilerini karşılaştırmanın 
hatalı olduğunu vurguladı. 

Toplantının ikinci günü yapılan ilk oturumda “Histo-
loji ve Embriyoloji Araştırma Alanında Kanıta Dayalı 
Eğitim” başlığıyla Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Petek Korkusuz, alanın lisansüstü eğitimde pira-
midin neresinde olduğunu ve bu basamaklarda nasıl 
çalışmalar yapıldığını örnekleriyle aktardı. Korkusuz, 
temel bilim araştırmalarının klinik çalışmalara zemin 

hazırlayabileceğini ve dönüştürülebileceğini, bunun 
çalışmaları kanıt piramidinde üst basamaklara taşı-
yabileceğini ifade etti.

THED 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Gamze Tanrıöver ise “Bilim Tarihimizde Dönüm 
Noktası: Atatürk’ün Liderliğinde Üniversite Reformu” 
başlıklı sunumunda Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 
yılından 1982’ye kadar akademinin gelişimini top-
lantıya katılan akademisyenlere aktardı. Tanrıöver, 
cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışına gönderilip, tek-
rar Türkiye’ye dönen bilim neferlerinin ülkede yükse-
köğretimin gelişimi için desteklendiğini ifade etti. O 
yıllarda yurt dışından Türkiye’ye gelen bilim insanları-
nın üniversitelerdeki akademisyenleri, öğrencileri ve 
bilim ortamını gözlemleyerek geri bildirimler verdikle-
rini kaydeden Tanrıöver, bu yapıcı eleştirilerin Atatürk 
tarafından değerlendirilerek üniversite reformu çalış-
malarına hız verildiğini anlattı. Sunumunda üniversi-
te reformunun Türkiye’ye kazandırdıklarını ele alan 
Tanrıöver, bu çerçevede yükseköğretimin güncel du-
rumunu paylaştı. 

Söz konusu tarihsel sürecin konuşulduğu oturumun 
ardından “Bilim Disiplinimizde Kitap Yazımında veya 
Çevirisinde Temel İlkeler” başlığı altında Ankara Üni-
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versitesi’nden Prof. Dr. Alp Can, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meltem Kuruş, Ege Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil özgün kitap ya-
zımı, editörlüğü ve kitap çevirisi başlıklarında dene-
yimlerini aktardı.  Adrasan’daki toplantının ardından 
Prof. Dr. Can, Prof. Dr. Kuruş ile Prof. Dr. Uyanıkgil, 
yoğun mesai harcayarak Türkiye’de 1881-2021 yılları 
arasında “Histoloji ve Embriyoloji Alanında Yayımla-
nan Eserler”i bir araya getirerek kitaplaştırdı. 

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Elmas, 29 
Ekim’de yaptığı “Aşkın Kokusu” isimli sunumunda 
toplantıya katılan akademisyenleri duyudan duy-
guya, duygudan duyuya bir yolculuğa çıkardı. Prof. 
Dr. Elmas, sunumunda toplantı katılımcılarına aşkın 
kimyası ve nörolojisi üzerine şaşırtıcı ve unutulmaz 
bilgiler aktardı. Prof. Dr. Elmas, bu duygunun insan 
beyninde ve bedeninde yarattığı etkileri yapılan araş-
tırmalardan örnekler vererek ortaya koydu.
Adrasan’daki üç günlük toplantıya katılan üyelerimiz, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü-
nün coşkusunu ise Atıcı Restoran’da canlı müzik eş-
liğinde kutladı. 

Toplantının 30 Ekim’deki son günü, “Geçmişten Ge-
leceğe Eğitim Modellemeleri (Çevrimiçi Eğitim Modeli 
Dahil)” paneliyle başladı. Acıbadem Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Serap Arbak, Yozgat Bozok Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Züleyha Doğanyiğit, Koç Üniversite-
si’nden Dr. Öğr. Üyesi Serçin Karahüseyinoğlu genel 
olarak tıp fakültesi lisans eğitiminin ayrıntılarından, 
Histoloji ve Embriyoloji’nin söz konusu bütün içeri-
sindeki yerinden, lisans ve lisansüstü eğitimdeki alt 
yapı olanaklarından söz etti. Konuşmacılar, çevrimiçi 
eğitimle akademik hayatımıza gelen yenilikler ve uy-
gulamalardan da örnekler verdi. 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
A. Çevik Tufan ve Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Necdet Demir, “Girişimcilikte Gelişenler” başlığında 
yaptıkları sunumda şirket kurma sürecinde yaşadıkla-
rı deneyimleri paylaştı.  Prof. Dr. Tufan, ACT Biotech 
Şirketinin kuruluş sürecinde yaşadıklarını anlatarak, 
kazandığı tecrübeleri ve deneyimleri aktardı. Prof. 
Dr. Demir ise ND Biyolojik ve Medikal Ürünleri Tıbbi 
Cihazlar Araştırma Laboratuvarları Deney Hizmetle-
ri Şirketinin yaptığı deneysel çalışmaları anlatma fır-
satı buldu. Prof. Dr. Demir, şirketin ilaç ve medikal 
cihaz geliştirme araştırmaları, biyo uyumluluk testleri, 
moleküler ve mikroskobik laboratuvar hizmetleri sun-
duğunu ifade etti. 

Sanko Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı 
da “Derneklerden Cumhuriyet’e” başlıklı sunumunda 
Mondros Mütarekesinden Kurtuluş Savaşına giden 
süreçte Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve mü-
cadeleyi anlattı. Prof. Dr. Sırmalı, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Anadolu’da direnişi cemiyetlerin des-
teği ve mücadelesiyle örgütlediğine vurgu yaparak, 
İstanbul’un işgaline karşı genç tıbbiyelilerin cesaret-
lerini paylaştı. 

Adrasan toplantısının son oturumunda Histoloji ca-
miasının duayen hocası Prof. Dr. Ramazan Demir, 
“Gazi Paşayı Doğru Anlamak” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Demir, sunumunda Atatürk’ün 
Türk milletine en büyük hediyesi olan cumhuriyetin, 
laikliğin, tarih bilincinin, bilime ve sanata imkanlar 
sağlamanın, kadını toplumda hak ettiği yere taşıma-
nın önemine dikkat çekti. 

Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil’in hep birlikte söylenen şar-
kılara gitarıyla eşlik ettiği Adrasan toplantısı, Gazi 
Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Esra Savari Öz-
koçer’in hazırladığı ilginç sorulara, tüm katılımcıların 
kendi yanıtlarını verdiği keyifli etkinlikle sona erdi. 
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Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi 
emekli öğretim üye-

si Prof. Dr. Murat Yurdakök 29 Ekim’de 16. Dö-
nem THED Yönetim Kurulu olarak düzenlediğimiz 
“Ata’nın İzinde; Ustaların Yolunda” başlıklı bilimsel 
toplantıda kendi kitabı olan “Hekim Gözüyle Ata-
türk"te tarihi kaynaklardan verileri toparlamış ve 
Atatürk’ün sağlık durumunu yıl yıl ve bazı dönemleri 
gün gün irdeleyerek bizlere aktarmıştır. 

Atatürk’ün tedavisinde sorumlu (müdavi) hekimler 
Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp ve Prof. Dr. Nihat Re-
şat Belger ile onlara danışmanlık yapan (müşavir) 
hekimlerin hiçbiri Atatürk’ün sağlık durumu konu-
sunda yeterli yazılı bir belge bırakmamıştır. Bu be-
lirsizliklerden ötürü bugüne kadar Atatürk’ün sağlık 
durumu ile ilgili kapsamlı bilimsel bir kitap yayın-
lanmamıştır. Yayınlanan az sayıda kitap da genel-
likle yorum yapılmadan gözlem ve bulgularla ilgili 
hatıraların nakli şeklindedir. Bu durum kötü niyetli 
bazı kişilerin Atatürk’ün sağlığını hedef alarak ülke-
miz için yaptıklarını karalamak amacıyla dikkatleri 
başka yönlere çekerek konuyu istismar etmelerine; 
toplumda Atatürk’ün sağlığı ile ilgili eksik, yanlış ve 
yanlı bilgilendirme yapmalarına neden olmaktadır.

Atatürk’ün yaşamı incelendiğinde çok sayıda hasta-
lık geçirdiği görülür. Gençliğinde yakalandığı sıtma 
yaşamı boyunca oldukça sık tekrarladı. Trablus-
garp’ta sağ kolundan kurşunla yaralandı. Şarapnel-
den sıçrayan bir kireç taşı sol gözüne isabet etti, 
muhtemelen orbital sellülite neden oldu. Bu nedenle 
1912’de Viyana’ya gitti. Burada yapılan cerrahi giri-
şimin ne olduğu bilinmemekle birlikte orbita içindeki 
bir yabancı cismin çıkarılması, gelişmiş bir apsenin 
direnajı veya göz kaslarını gevşetme ameliyatı ola-
bilir. Bununla birlikte sol gözünde hafif bir şaşılık 
kaldı. 

Çanakkale Savaşı sırasında göğsünden (pnömo-
ni?) rahatsızlandı; birkaç ay yattı. Conkbayırı’nda 

bir şarapnel sağ göğsü üzerindeki cebin içinde bu-
lunan mezuniyet için annesinin hediye ettiği saate 
çarptı; yüzeyel kanama oldu.

Yirmi yaşlarında akıntılı idrar yolu enfeksiyonu, ar-
dından (solda) piyelonefrit gelişti. Bu yaşamı boyun-
ca tekrarlamalar gösterdi. 1918’de tedavi için Viya-
na’ya giderek üç hafta kaldı. Sonra kaplıca tedavisi 
için dört hafta kadar Karlsbad’da (Çekya) kaldı. 7 
Ağustos 1918’de Suriye’deki Yedinci Ordu Komu-
tanlığı’na atandı. Böbrek ağrıları ve sıtma nöbetleri 
tekrarladı. Samsun’a gitmeden önce hastalığı de-
vam ediyordu. Kan tahlili yapıldı, röntgen çekildi,“-
mide humması” (gastrit?) tanısı kondu; ne olduğu 
bilinmeyen kulak ameliyatı oldu. 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a geldiğinde böbrek ağrıları ağırlaştı; on 
sekiz gün Havza Kaplıcaları’nda kaldı. Sakarya Sa-
vaşı öncesi at tepmesi sonucu üç kaburgası kırıldı. 
1922’de Cepheyi teftiş için Konya’ya giderken Bol-
vadin’de ateşlendi, sağ böbreğinden rahatsızlandı, 
kalp atımlarında üçte bir aritmi tespit edildi. Büyük 
Taaruz’un getirdiği stres, içki, sigara, kahveye bağ-
lanan göğüs ağrıları oldu. Beş yıl sonra göğüs ağrısı 
tekrarladı, aritmileri oldu. Daha sonra göğüs ağrıla-
rının tekrarlamaması miyokard enfarktüsü geçirme-
diğini düşündürdü. Kasım 1936’de pnömoni geçirdi.

Hekim Gözüyle Atatürk
Prof. Dr. Murat Yurdakök



27

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Bülteni

1937 yılının ilk aylarında başlayan halsizlik, ka-
şıntılar ve burun kanamaları ile karaciğer hastalığı 
arasında ilişki kurulamadığından tanı konması bir 
yıl gecikti. Bu da tedavinin gecikmesine ve hasta-
lığın ilerlemesine neden oldu. Ocak 1938’de kaşın-
tıları için gittiği Yalova Kaplıcaları’nda karaciğerinin 
üç parmak büyük ve sert olduğunu belirledi. Şubat 
1938’de pnömoni oldu. Karaciğerin üç parmak, da-
lağın iki parmak ele geldiği, skleraların hafif ikterik 
olduğu, ödem ve asit olmadığı belirlendi. Siroz ta-
nısı konup, tedavi olarak istirahat ve meyve ağırlıklı 
beslenme önerildi. Mayıs 1938’de asit geliştti. Hazi-
ran ayında ateşlenmeleri oldu.

Ağustos 1938’de vena porta dalında filebit şüphesi, 
siroza bağlı akciğerlerde ödem tanısı kondu. Asit te-
davisi için o zamanın en iyi diüretik ilacı olan Salyr-
gan enjeksiyonu önerildi; ancak yapılan iki üç enjek-
siyona cevap alınamadı. Ayrıca ateş için piramidon, 
kinin verildi; karaciğer ekstresi enjeksiyonu yapıldı.

7 Eylül 1938’de parasentez ile 10.5 L asit boşaltıldı. 
Parasentezden sonra karaciğer 16 cm, düz yüzeyli 
ve sert-künt kenarlı olarak ele geliyordu. Portal hi-
pertansiyon açısından değerlendirildiğinde karın 
duvarında hafif (porto-kaval) kollateraller (parambi-
likal venler) vardı.

Üç dört gün sonra asit yeniden toplanmaya başladı, 
ödem gelişti; ateşlendi. İlk parasentezden on beş 
gün sonra solunum sıkıntısının artması nedeniyle 
kendisini izleyen hekimler karşı çıksa da ikinci pa-
rasentez ile 7 L asit boşaltıldı. Bu arada ateşlenme-
leri oluyordu. Uykuya eğilimi arttırdı. Kalp yetmezliği 
bulguları gelişti; dijital verildi. 16 Ekim 1938’de ken-
dini kaybetti; kusmaları ve ajitasyonu oldu. Pupil re-
aksiyonları azaldı. 17 Ekim 1938’de derin koma ge-
lişti; bütün refleksleri azalmıştı. Yüksek ateşi vardı. 
Ssubkutan Huile Camphre verildi. 21 Ekim 1938’de 
uyandı. 7 Kasım 1938’de artan solunum sıkıntısı 
nedeniyle hekimlerden karnındaki bütün suyun bo-
şaltılmasını istedi. Üçüncü parasentez yapıldı; 6 L 
asit boşaltıldı. Saat 18.35’de sindirilmiş kan içeren 
şiddetli kusması oldu; 21.45’de sağ tarafta hareket-
ler (konvülsiyon?) oldu. 10 Kasım 1938 saat 9.05’de 
vefat etti.

Siroz gelişmesinde çeşitli faktörler hastalığın gidişi-
nin hızlanmasına, bulguların ağırlaşmasına neden 
olur. Ancak %40-50’sinde herhangi bir neden bulu-

namaz. Risk faktörlerinden en önemlisi (%35) ara-
ya giren akut bakteriyel enfeksiyonlardır. Atatürk’ün 
son aylarında birçok kez ateşlendiği bilindiğinden 
bakteriyel enfeksiyon geçirdiği söylenebilir. Sirozlu 
hastalarda %30’a varan oranlarda görülen spontan 
bakteriyel peritonit ateşin nedeni olabilirse de bu-
nunla ilgili bir bulgudan söz edilmemektedir.

Alkol, yalnız alkole bağlı siroz gelişmesini değil, di-
ğer karaciğer hastalıklarının da ağırlaşmasına ne-
den olur. Ancak her içki içende siroz gelişmez; içki 
içenlerin sadece %3-7’sinde siroz görülür. Ayrıca 
her zaman “daha fazla alkol, daha fazla karaciğer 
zedelenmesi” kuralı geçerli değildir. Alkole bağlı 
karaciğer zedelenmesinin ortaya çıkmasında %20
-70 genetik eğilim vardır. Sigara hastalığın gidişini 
olumsuz yönde etkilerken kahve koruyucu özellikte-
dir. Atatürk’ün uzun yıllar günde fincan 10-15 fincan 
kahve, ancak üç paketten fazla sigara içtiği bilin-
mektedir.

Atatürk’ün birçok kez diş çektirdiği ve alt-üst protez 
kullandığı bilinmektedir. Bunların birisinde hepatit B 
virusu bulaşma olasılığı, o günkü koşulları düşündü-
ğümüzde çok yüksek olduğundan Atatürk’de kronik 
viral hepatit gelişmiş olabileceği düşünülebilir. En-
fekte erişkinlerin çoğu kendiliğinden düzelirken %5’i 
kronikleşir. Kronik hepatitli erişkinlerin %20-30’unda 
siroz ve/veya karaciğer kanseri gelişir. Atatürk' ün 
ölümüne yol açan sirozun temelinde o yıllarda Orta 
Doğu’da sık rastlanan şistozomiyozis olabileceği 
ileri sürülmüştür.

Gençliğinden beri sıtma hastası olan Atatürk’ün kli-
nik bulguları sıtmanın P. vivax’a bağlı olduğunu dü-
şündürmektedir. İyi tedavi edilmemiş kişilerde görü-
len kronik sıtmanın splenomegali dışında bulguları 
azdır, sadece ateş olabilir. Bununla birlikte sirozda 
hipersplenizm sıklığının %11-55 olduğu bildirilmek-
tedir. Atatürk’ün muayenelerinde bulunan dalak bü-
yüklüğünün geçirilmiş sıtmaya bağlı olduğu düşü-
nülebilir. Ancak her iki durum birlikte de olabilir.

Günümüzde siroz tanısı çeşitli görüntüleme ve la-
boratuvar incelemeleri ile konulmakta, sadece ati-
pik vakalarda biyopsi yapılması gerekmektedir. 
Atatürk’ün fizik muayene bulguları ile konan siroz 
tanısında şüphe duyulmadığından ve tedavi süre-
cini etkilemeyeceğinden biyopsi yapılması düşü-
nülmemiştir. Bununla birlikte Atatürk’ün günümüze 
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ulaşan saç, diş ve son döneminde kullandığı men-
dildeki kan örneklerinde DNA incelemesi yapılabilir; 
ölümüne neden olan karaciğer hastalığına eğilim 
yaratan ya da hastalığın ağırlaşmasına neden olan 
genetik bozukluklar incelenebilir.

Sonuç

Atatürk’ün ölüm nedeni büyük olasılıkla sirozdur. 
Sirozun alkole bağlı olduğunu gösteren kesin kanıt 
bulunmamaktadır. Ancak nedeni ne olursa olsun al-
kol karaciğer hastalığının ilerlemesini hızlandırmış-
tır. 

Atatürk’ün hastalığının ilk belirtileri 1937 başında 
açığa çıktığı, sağlık durumunun giderek bozulması-
na rağmen tanı ancak 1938 Ocak-Şubat aylarında 
hem de onu sürekli izleyen öğretim üyesi tarafın-
dan değil, dinlenmeye gittiği kurumun iç hastalıkla-
rı uzmanı tarafından konulmuştur. Atatürk’ün alkol 
almaya devam etmesi nedeniyle bir yıllık bu gecik-
me hastalığın hızla ilerlemesine yol açmış, tedavide 
beklenen başarı şansını azaltmıştır.

Başka özel hekimi olmak üzere Atatürk’ü izleyen he-
kimlerinin hastalığın gidişi ve uyguladıkları tedaviler 
konusunda yeterli kayıt bırakmamaları, en azından 
hatıralarını yazmamamaları, gerçeklerin çarpıtılarak 
yorumlanmasına yol açmıştır.

Atatürk’ün tedavisine yurt içinden ve dışından kara-
ciğer hastalıkları konusunda en tanınmış hekimler 
katılmış, zamanın en iyi tedavi yöntemleri kullanıl-
mıştır. Başka seçenek olmadığı için kullanılan ilaç-
ların karaciğer üzerinde toksik etkileri varsa da ölüm 
nedeni hastalığın doğal gidişidir. Atatürk’ün tedavi-
sinde kullanılan kullanılan ilaçlar konusunda bir ard 
niyet düşünülmemelidir. 

Günümüzün tıbbi bilgileriyle, o zamanın tıbbi bil-
gilerini karşılaştırmak hatalıdır. Bugün yan etkileri 
olmadığını sandığımız, ancak ölümcül yan etkileri 
zamanla ortaya çıkabilecek çok sayıda ilaç olduğu-
nu unutmamalıdır. 
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Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Bülteni

Medipol Ünv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji A.D. 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şule AYLA’nın yazmış 
olduğu “Sağlık Bilimleri İçin Histoloji ve Embriyoloji” 
başlıklı kitap İstanbul Tıp Kitabevi tarafından yayın-
lanmıştır.

Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji A.D. 
emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ramazan De-
mir’in editörlüğünü yaptığı “Histolojik Boyama Tek-
nikleri Başvuru Kitabı” başlıklı kitabının 2. baskısı 
yayınlanmıştır.

Duyurular

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğimizin Değerli Üyeleri,

Derneğimizde bulunan iletişim bilgilerinizin güncel olması sizlerle irtibat kurabilmemiz için çok önemlidir. 
Dernek tarafından gönderilen etkinlik duyuruları, borç bilgilendirme e-postalarının bir kısmı e-posta ad-
reslerinizin hatalı olması, kota aşımı gibi nedenlerle sizlere iletilememektedir. Bu vesile ile eğer son 1 ay 
içerisinde e-posta adresinize THED tarafından gönderilen herhangi bir e-posta gelmediyse lütfen bizde 
bulunan iletişim bilgilerinizi güncelleyiniz. 

Sağlıkla ve iletişimde kalınız.

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Nakkaş
16. Dönem THED Genel Sekreteri


