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Değerli Meslektaşlarım

2020 yılının ilk bülteninde yine ilginizi çekeceğini umduğumuz yazılarımız var. 10-11.Ocak 

2020 de 8. Hepatoloji Okulu  yapıldı. Yağlı karaciğer  hastalığı A dan Z ye işlendi. Bu okuldan 

haberler okul  müdür yardımcısıDoç DR.Genco Gençdal  tarafından özetlendi. Prof Dr  Yusuf 

Yılmaz, Doç Dr. Müjdat Zeybel ve Doç Dr Genco Gençdal’ın düzenlemiş olduğu bu okul her 

aşamasında çok yoğun  emek, bilimsel düzey, dikkat  ve özenle  hazırlanmıştı, kendilerini teb-

rik ediyorum, katılanların da çok faydalandığını düşünüyorum.

Bu sayımızda diğer yazı da da Doç Dr. Levent Doğanay koordinatörlüğünü yaptığı genomik 

laboratuvar (GLAB) hakkında bilgiler verdi. Gastroeneteroloji-Hepatoloji alanında bu labora-

tuvarda  Lynch sendromu, Ailesel Polipozis Koli, Herediter Polipozis Sendromları, Wilson, PFIC, 

Hemokramotozis, Glikojen Depo Hastalıkları, Nadir Genetik Metabolik Hastalıkların tanısı için  

gerekli testleri yapabileceklerini bildirdi. Bu laboratuvar hem nadir hastalıkları ortaya koymak 

hem de  ileri çalışmaların yapılabilmesi için hem ülkemiz  hem de camiamız için çok değerli 

olup, GLAB ekibine başarılarının devamını dilerim. Gelecek sayımızda da (Nisan) Levent hoca 

yeni projeler oluşturulması, kabul  ettirilebilmesi ve  destek bulunması konusunda önemli 

noktaları ve önerileri paylaşacak.

Ülkemizin güzel köşelerinden Cunda adasında güzel bir müzeden fotolarımız var. O taraflara 

giderseniz Rahmi M. Koç müzesi’ne gitmenizi tavsiye ederim.

Bültenimize katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR

EDİTÖRDEN
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Değerli Meslektaşlarım;

Bildiğiniz üzere 8.Hepatoloji Okulu - Yağlı karaciğer toplan-

tısı 10-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul Wyndham Grand 

Kalamış Marina Otel’de gerçekleştirildi. Bu toplantı TKAD 

Yönetim Kurulunun 2019  yılında aldığı “Hedefe Yönelik 

Eğitim” planlanması doğrultusunda yılda 3 kez düzenlenme-

sine  karar verdiği  hepatoloji okullarının ilki idi. Toplantının 

planlaması TKAD tarafından görevlendirilen okul müdürü 

Prof Dr.Yusuf Yılmaz ve yardımcıları Doç.Dr.Müjdat Zeybel ve 

Doç.Dr.Genco Gençdal   tarafından yapıldı. 

Bu okul ile birlikte ülkemizdeki ilk geniş kapsamlı multi-di-

sipliner non-alkolik  yağlı  karaciğer (NAFLD) toplantısı  son 

derece başarılı bir şekilde gerçeklemiş oldu. 200’ün üze-

rindeki katılımcıların arasında Gastroenteroloji, Hepatoloji, 

Endokrinoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Moleküler biyoloji 

ve Genetik, Patoloji, Radyoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Has-

talıkları ve Biyoinformatik gibi çok değişik disiplinlerden bi-

lim insanları katıldı. Katılım ilk dakikasından sonuna kadar 

son derece yoğun gerçekleştiği için düzenlenen  oturumları  

bazen ayakta izlemek  zorunda  kalan katılımcılar oldu. Ko-

nuşmacılar  ve  katılımcılar  arasında  önceden  hedeflendiği  

gibi üst seviyede  bilgi  paylaşımı gerçekleştirilmiş oldu.  

İlk panelde dünyada  Türkiye’de  NAFLD sıklığı  ile  ilgili 

güncel verileri  katılımcılara  aktarıldı. Türkiye’de  ve  dün-

yada  bu  konuda  yapılmış  öncü  çalışmaların  verileri  an-

latıldı. Prof.Dr. Bülent Değertekin ülkemizdeki  NAFLD  ile  

ilgili  yapılmış  3  büyük  çalışmayı  ayrıntılarıyla  sundu. Bu  

çalışmaların  verileri NAFLD sıklığı için  beklenen  değerlerin  

üzerinde  çıktığından  ilgi  ve  merakla karşılandı, hararetli  

tartışmalar  yaşandı. Prof.Dr. Adil Mardinoğlu’nun sunduğu 

“NASH’te  Omics çalışmaları” ile  ilgili  sunumunun yanı 

sıra konuşmasında  TUSEB’in  yeni  epidemiyolojik çalışma-

sına ADYKH’nın da dahil edileceği ve bu çalışmanın ultra-

sonografinin yanı sıra transient elastografi ile de destekle-

yeceğinin müjdesini  verdi.Okulda NAFLD/NASH   ile  ilgili  

çalışmalar  yapan çok değerli bilim insanları davet edilerek 

multidisipliner  yaklaşım, farklı  bakış  açılarının katılımcılara  

sunulması  gerçekleştirilmiş  oldu. Zaman  zaman  bu  ko-

nuşmalarda  yaşanan  tartışma  bölümlerinde  taraflar farklı  
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renme ve tartışma fırsatı yakaladılar. Prof.Dr.Yüksel Peker  

tarafından  Uyku  apne  sendromu, Prof.Dr.Fırat  Bayraktar 

taradından Tip 2  DM  tedavisi ve Prof.Dr.Dilek Gogas Yavuz 

tarafından  obeziteye odaklı bakış açıları tartışıldı. 

Kongrenin  son panelinde ise Doç Dr.Aziz Bora  Karip 

NASH’te  metabolik  cerrahiyi ve finalde  Prof.Dr.Murat  

Akyıldız NASH’e bağlı karaciğer hastalığında Türkiye’de 

karaciğer nakli deneyimlerini sundular. Başarılı ve  etkili  

birçok  sunuma  ev sahipliği  yapan  bir  hepatoloji  okulu  

gerçekleştirildi. Bu  okul  ile  ülkemizde  yağlı  karaciğer  

hastalığı  ile  ilgili  farkındalılığın artttıldığı ve  multidisipliner  

iletişimin  güçlenmesi sağlanmış  oldu. Bu  toplantı  ile gast-

roenteroloji  fellowları  başta  olmak  üzere  endokrinoloji  

fellowları, iç hastalıkları  asistanları gibi aktif  eğitim alan  

kesime NAFLD A’dan Z’ye  anlatılarak, temel  bilgiler  ve kli-

nik  yaklaşımlar,   güncel  veriler konuya  hakim  uzmanlar  

tarafından  aktarılmış oldu. Bize  bu  fırsatı  veren  TKAD  

yönetim  kurulu  üyelerine  teşekkürlerimi sunarak yazımı  

sonlandırıyorum. 

görüşlerini  ortaya  koyma  ve  savunma, paylaşma  fırsatı  

buldular. Bazen  bu  tartışmalar  sonucunda  yeni  görüşler  

ve  fikirler  ortaya  çıktı. Tıpkı  Prof Dr.Muşturay Karaçalatın-

caba  tarafından  radyolojik  görüntüleme  yöntemleri  ve  

özellikle  MR  bazlı  görüntülemelerle  ilgili  çok  kıymetli  

bilgiler  ve  veriler paylaşıldığı  konuşma  gibi,  bu  konuşma 

sonrasında  gerçekleşen   hararetli tartışmalar  dinleyicileri  

oldukça keyiflendirdi. Yurtdışındaki değerli meslektaşımız 

Prof.Dr.Ali Canbay  ‘NAFLD ve HCC’  adlı  konuşması  ve  

samimi anlatım tarzı ile  katılımcıları  kendisine hayran  bı-

raktı. Çok verimli  geçen ilk günün sonunda  konuşmacılar  

ve  katılımcılar Günaydın Restoran’da  gerçekleştirilen gala  

yemeği ile  tekrar buluşup hoş  vakit  geçirdiler. 

11 ocak Cumartesi  sabahı bir  önceki  günü  aratmayacak  

dolulukta  katılımcı  ile  hepatoloji  okulunun ikinci  günü  

oturumları  başladı. İlk  panel Prof.Dr.Ali Canbay  hocamızın  

NAFLD  ve  karaciğer  dışı  maligniteler  adlı  histopatolojik  

yolakları ve  güncel  literatürü içeren  ayrıntılı  konuşması  

ile  başladı. Katılımcılar NAFLD’da farklı bakış açılarını öğ-

Doç Dr Genco Gençdal
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belli başlı kanser sendromlarına tanının konduğu referans mer-

kezlerden biri haline gelmiştir.

Takip eden süreçte, 2016 yılında kazanılan ikinci proje “Kanser 

Odaklı Veri Çözümleme Genomik Analiz AR-Ge ve Genombilim 

Eğitimi kapasite arttırma projesi ‘ÇAARE’” ile kurulan yenilikçi 

laboratuvar sistemlerinin sağlık sistemine entegre edilmesi he-

deflenmiştir. Nadir genetik hastalıklar, somatik mutasyon tara-

maları, dolaşan tümör DNA’sı saptanması, Tüm Genom Dizilen-

mesi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bu projede, kliniklerin yeni 

sistemlerle üretilen genetik veriyi yorumlayabilmeleri, klinik ka-

rar alma süreçlerinde kullanabilmeleri konularında da eğitimler 

düzenlenmiştir. Klinik genetik konseyler düzenlenerek yeni nesil 

DNA dizilme sonuçları ışığında hasta tanısının konması ve klinik 

takiplerinin yapılması sağlanmıştır. 

Genomik Laboratuvar (GLAB), 2015 yılında İstanbul Kalkınma 

Ajansı’ndan kazanılan proje desteği İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 

ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığında kurulmuştur (1). Ha-

lihazırda Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ve İstanbul 

Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji ve Genetik 

Araştırmalar Merkezi (MOBGAM)’nde kurulu laboratuvar alan-

larında çalışmalarına devam eden GLAB öncelikli olarak ailesel 

kanser sendromlarına yönelik ileri düzey genetik çözümlemeleri 

ile çalışmalarına başlamıştır. “Bireye Özgü Ailesel Kanser Send-

romlarını Taramaya Yönelik İleri Düzey Genetik Laboratuvar Kur-

ma Projesi: GLAB” ile kamuda ilk kez kurulan ve hayata geçirilen 

yeni nesil DNA dizilme sistemleri büyük gen bölgelerinin doğ-

ru ve maliyet etkin bir şekilde analiz edilmesine olanak sağla-

maktadır. GLAB kurulduğu andan itibaren ülkemizde Herediter 

Meme-Over kanseri, Lynch Sendromu, Ailesel Polipozis Koli gibi 

Doç. Dr. Levent Doğanay

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP ODAKLI
GENOMİK LABORATUVARIN

SAĞLIK SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
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yaralanabilmek için hastaların Ümraniye EAH’de Gastroentero-

loji, Tıbbi Genetik, Genetik Kanser polikliniklerine başvurması 

gerekmektedir.

Şu an GLAB’ta 4 Tıbbi Genetik Uzmanı, 2 Çocuk Genetik Uzma-

nı, 5 moleküler biyolog (doktora öğrencileri), 2 araştırma hem-

şiresi, 2 laboratuvar teknisyeni, 2 flebotomist, ek olarak idari ve 

yardımcı personeller görev almaktadır. Verilen rutin tanı hizme-

tinin yanı sıra GLAB’ta Tübitak, Tüseb, İSTKA gibi fon sağlayıcı 

kurumlardan kazanılan desteklerle farklı araştırma projeleri yü-

rütülmektedir.   

Projeler ile elde edilen deneyim sonrası GLAB, genetik tanı mer-

kezi ruhsatı da alarak Sağlık Bakanlığı’nın ileri düzey genetik 

tanı testlerinin yapıldığı bir laboratuvar vasfını kazanmıştır. Şu 

an laboratuvarda Klinik Ekzom Dizileme, Non-invaziv Prenatal 

Tanı, Kanser tanı ve takibinde Likit Biyopsi testleri dahil pek çok 

genetik test yapılmaktadır. Gastroenteroloji Hepatoloji alanın-

da, Lynch sendromu, Ailesel Polipozis Koli, Herediter Polipozis 

Sendromları, Wilson, PFIC, Hemokramotozis, Glikojen Depo 

Hastalalıkları, Nadir Genetik Metabolik Hastalıkların tanısı yeni 

nesil DNA dizileme yöntemi ile konmaktadır. Bu laboratuvardan 

KAYNAKLAR

1. Doganay L, Ozdil K, Memisoglu K, et al. Integrating personalized genomics into Turkish healthcare system: a cancer-oriented pilot activity of Istanbul 

Northern Anatolian Public Hospitals with GLAB. North Clin Istanb. 2017;4:1-3.
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