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Değerli Üyelerimiz,

Bültenin bu sayısında sayın Prof. Dr. Hikmet Akkız  

2. Çukurova Hepatosellüler karsinoma kongresi haber-

lerini ve bu konuda yapılacak güzel çalışmaların müjdesi-

ni veriyor. Sayın dernek başkanımız Ramazan İdilman da  

3 Mart İstanbul’da başarılı bir şekilde gerçekleşen  

TASL-EASL Educational Conference’dan notlar sunacak. 

Derneğimizin Bölgesel Eğitim Toplantılarımızdan biri Erzu-

rum’da 24 Mart’ta gerçekleştirildi. Bu toplantı notları ve 

fotolarını da sizler için hazırladık. Bu sayının gerçekleşmesi 

için emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla...

Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR

EDİTÖRDEN

İlkini Şubat 2017’de 

düzenlediğimiz, 

bilimsel programı, yüksek katı-

lımcı sayısı, dinamik ve interaktif 

oturumları ve üst düzey sözlü 

bildirileri ile siz meslektaşlarımı-

zın büyük takdirini toplayan ilk 

kongrenin ardından 2. Çukurova 

HCC Kongresini 23 – 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Ada-

na Sheraton Grand Hotel Kongre Merkezinde Çukurova 

Üniversitesi ve ilgili Ulusal Derneklerin işbirliği ve uluslara-

rası katılımla gerçekleştirdik.

Bilimsel Programı kongrenin ana teması olan ‘’Hepatosellü-

ler Karsinoma Biyolojisini Anlamak: Hasta Yönetimine Neler 

Sunacak?’ ’ başlığı ile uyumlu olarak karaciğer kanserinin 

Prof. Dr. Hikmet AKKIZ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi,

Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

“2. ÇUKUROVA
HEPATOSELLÜLER

KARSİNOMA KONGRESİ”NİN 
ARDINDAN

Devamı 2 ve 3. Sayfada...
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ruz. Temel bilim konuşmaları HCC’nin moleküler biyolojisi 

konusunda temel bilgileri öğrenmenin gerek translasyonel 

hepatologlar gerekse hepatobiliyer cerrahlar için bir zorun-

luluk olduğu gerçeğini gözler önüne serdi,

Global HCC epidemiyoloji ve Türkiye Verileri , Kronik HBV 

infeksiyonu ve HCV infeksiyonlu hastalarda uygulanan an-

tiviral tedavilerin prevantif etkinlikleri, NASH – HCC ilişkisi, 

Diagnostik, prediktif ve prognostik biyomarker’lar, Evre-

leme Sistemleri ve Moleküler Sınıflaması , Türkiye verileri 

ışığında bir analiz, hepatologların sundukları önemli ve ol-

dukça ilgi çeken başlıklardı.

Radyoloji ve özellikle girişimsel radyoloji son 20 yılda 

HCC’nın tanısı, yönetimi ve takibinde yakaladığı çıkışı sür-

dürüyor. Başlangıçta, üstünlüğünün olmadığı kabul edilen 

hepatosit – spesifik kontrastlı görüntüleme çalışmalarının 

günümüzde çok yaygın kullanıldığını gözlemekteyiz. Bu-

gün, gerek Transarteryel Kemoembolizasyon (TAKE) gerek-

se Transarteryel Radyoembolizasyon (TARE) HCC’nın yöne-

timinde en yaygın kullanılan tedavi modaliteleridir. Bunun 

temel nedeni, HCC tanısı konulduğunda genellikle Ara 

Evre Tümör ( Intermediate tm) olması ve bu evrede standart 

tedavinin bu uygulamalar olması, ayrıca, her iki tedavi me-

tadununda downstaging (evre küçültme) ya da transplant 

bekleme listesindeki hastalarda tümörün progresyonunu 

önlemek hedefli köprü amaçlı kullanılmalarıdır.Bu alanda 

önemli bir gelişme de Çok Erken Evre HCC (Evre 0) ‘de 

Ablasyonun küratif tedavi seçeneği olarak kabul edilip 1. 

basamakta yer almasıdır. Özetle, bu alan pek çok heyecan 

verici gelişmenin olduğu yükselen bir alan olmakla beraber, 

endikasyonları, komplikasyonları ve sağ kalım avantajları 

konularında var olan tartışmaların sonuçlanması için daha 

çok randomize – kontrollü çalışma sonuçlarına ihtiyacımı-

zın olduğu açıktır.

Kongrenin en dinamik ve tartışmalı oturumları HCC’nın 

cerrahi yönetimi ile ilgili oturumlardı. Bu başlıkla ilgili geliş-

meler çok önemli ve daha ayrıntılı olarak aktarmak isterim : 

a) HCC’nın cerrahi tedavisinde uygulanan ameliyatlarda, 

rezeksiyon / transplantasyon , temel alınan endikasyon 

kriterleri artık çok sınırlayacı ve katı bulunuyor. Özellik-

le, transplantasyon endikasyonunda Milan Kriterleri’nin 

çok katı olduğu ve genişletilmesinin zorunlu olduğu 

moleküler temelinden yeni tanı metadlarına, hastaya özel 

tedavilerden radyolojik ve cerrahi uygulamalara uzanan bir 

bakış açısıyla , kısacası multidisipliner bir anlayışla hazırla-

dık. Bu bağlamda, kongremize temel bilim araştırmacıla-

rı, hepatologlar, gastroenterologlar, tıbbi onkologlar, tıbbi 

patologlar, radyologlar, nükleer tıp doktorları, karaciğer 

transplant cerrahları katıldılar.

Modern tıp kanser ile mücadelede önemli bir yol almış olsa 

da henüz yürümemiz gereken çok uzun bir yol var. Bu uzun 

yolun daha kısa sürede tamamlanabilmesi için işbirliği çok 

önemli. Bu nedenle üniversiteler, araştırma enstitüleri , has-

taneler ve endüstrinin ortak çalışma ve araştırmalara önce-

lik vermesi gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün verilerine göre kanser 

insidansı ve kanser – ilişkili ölümlerde artış devam ediyor.

Her yıl dünyada 8.8 milyon insan kanser nedeniyle hayatını 

kaybediyor.

2008 yılında 12.7 milyon yeni hasta ve 7.6 milyon kansere 

bağlı ölüm, 2012 yılında 14.1 milyon yeni hasta ve 8.2 mil-

yon kansere bağlı ölüm rapor edildi. 2025 yılında ise 19.3 

milyon yeni kanser hastası ve 11.5 milyon kanser – ilişkili 

mortalite öngörülmektedir.

HCC insidansında da dramatik bir artış gözleniyor; her yıl 

850 000 yeni HCC hastası ve 800 000 HCC’ye bağlı morta-

lite bildirilmektedir. Global olarak en sık görülen 5. kanser 

olup kansere bağlı ölümlerin 2. sıklıkta nedeni oluşturmak-

tadır.Hastaların %83’ü ekonomik olarak gelişmekte olan 

ülkelerde yaşamaktadır, özellikle Çin dünya HCC yükünün 

%50’ini oluşturmaktadır. 

HCC’nın moleküler temelini anlamanın ne kadar önemli 

olduğunu Çukurova HCC 2018’de bir kez daha gözledik. 

Ayrıca, direnç mekanizmalarının, moleküler hadefli teda-

vilerin, tümörün biyolojik davranışının anlamını bu alanın 

uluslararası bilimcilerinden dinledik. Bu konuda, İzmir Bi-

yotıp ve Genom Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik ABD, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji 

ve Genetik ABD, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Bi-

yoloji ve Genetik ABD öğretim üyelerine ço teşekkür edi-

yoruz. Ayrıca, verdikleri mükemmel konferanslar nedeniy-

le Dr. Aykut Üren , Washington Üniversitesi ve Dr. Stefan 

Dimitrov’a, Gronobe Üniversitesi, teşekkürlerimizi sunuyo-
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a) HCC tanılı hastalardan Biyolojik Örnekleri (HCC doku-

su, Stroma, Kan) evrensel standartlarda almak, banka-

lamak , tranportlarını gerçekleştirmek

b) Bankaladığımız Biyolojik Örneklerden ‘’Türkiye HCC 

Moleküler Karakteristiği’’ araştırmasını gerçekleştirmek. 

Her iki projenin tamamlanması halinde Türk hekimleri ve 

araştırmacıları olarak evrensel bilime önemli katkılar suna-

cağımızı inanıyoruz.

Genel kanı, 2. Çukurova HCC Kongresinin ulusal kongre 

standartlarını çok aşan bir bilimsel etkinlik olduğu yönünde. 

Bir çok saygın bilimci kongremizi ‘’ Bilimsel Değer’’ olarak 

tanımladı. Bu ‘’değer’’ düzenleme kurulu üyelerinin, kürsü-

yü hak eden konuşmacılarımızın, oturum başkanlarımızın, 

soru, katkı ve eleştirileriyle katılımcılarımızın ve endüstrinin 

ortak eseri. Bu değerin, kendi dinamiklerini yaratmaya baş-

lamasından, ‘’ Türkiye HCC Biyobanka Projesi’’ ve ‘’ Türkiye 

HCC Moleküler Profili’’ gibi, büyük memnuniyet duymakta-

yız. Temel amaç; bu alanda evrensel bilime önemli katkıda 

bulunmak. 

HCC 2018 kongresine katkıda bulunan tüm meslekdaşları-

mıza teşekkür ediyor,

HCC 2019 kongresi için, Milli Mücadelenin ve Cumhuri-

yetimizin sembol şehirlerinden biri olan Güzel Adana’da 

buluşmayı diliyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına

tüm dünyada kabul edilen bir görüş. Bu nedenle geniş-

letilmiş kriterler, Koliforniya Üniversitesi San Fransisco 

Kriterleri, Toronto Kriterleri, Kyoto Kriterleri gibi, yaygın 

kabul görmekte. Transplant Merkezlerimiz farklı endi-

kasyon kriterleri uygulamakta, ve artık bu konuda ‘’one 

size fits all’’ kuralı geçerli değil.

b) Transplantasyon Merkezleri, rezeksiyon ve karaciğer na-

kil uygulamalarının 1 yıl ve 5 yıllık nüks ve sağ kalım ve-

rilerini sundular. Veriler uluslararası bulgularla uyumlu. 

Sergilenen büyük emeği ve başarıyı yürekten alkışladık. 

Merkezlerin veri sonuçları arasında bazı farklılıklar ay-

rıntılı olarak tartışıldı.

c) Bu oturumlarda en dikkat çekici gelişme ; artık tek başı-

na tümör morfolojisinin ameliyat kararında ve post op. 

klinik sonuçları predikte etmekte çok yetersiz kaldığı, 

bu nedenle tümör biyolojisini bilmenin zorunlu olduğu 

görüşünün bizzat cerrahlar tarafından dile getirilmesi 

idi. 

d) HCC’nın Cerrahi Yönetimi konulu oturumların bir diğer 

önemli yönü, Temel Bilim Araştırmacılarının bu oturum-

lara gösterdikleri büyük ilgiydi. 

Çukurova HCC 2018 Kongresini taçlandıran toplantı ise 

25 Şubat 2018’de saat 07:30 – 09:00 arasında gerçekleş-

tirilen ‘’ Türkiye HCC Biyobanka Projesi’’ başlıklı toplantı 

oldu. Farklı disiplinlerden 22 merkezimizin davet edilmesi-

ne rağmen 36 merkezimizin katılımı ile gerçekleşen yüksek 

düzeyde interaktif bir bilimsel aktivite oldu. Bu proje ile iki 

bilimsel çalışmayı planladık:
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Değerli üyelerimiz, sizlerin desteği ve katkısı ile Mart 2017 

tarihinden itibaren AASLD ve EASL gibi uluslar arası paydaş-

larımız ile düzenli olarak her yıl ülkemizde ortak bir bilimsel 

aktivite yapmaktayız. Bu başarılı toplantıların sonraki yıllar-

da daha büyük bilimsel aktivitelerin ülkemizde yapılması-

nı sağlayacağı inancındayız. Bunun bir göstergesi olarak, 

AASLD 2017 toplantısı sırasında AASLD Yönetim Kurulu 

ile yaptığımız ortak toplantıda, Mart 2019 tarihinde İstan-

bul’da “TASL - AASLD Connection: Best of AASLD 2018, 

Regional Meeting” yapılması ve AASLD 2018 toplantısında 

seçilecek en güzel sunuların İstanbul’da yapılacak olan top-

lantıda sunulması kararlaştırıldı. Bu toplantıya ülkemizden 

ve bölgemizde yer alan komşu ülkelerden hepatolojiye gö-

nül veren bilim insanlarının katılması beklenmektedir. 

Değerli üyelerimiz, bu bağlamda her yılın Mart ayında ya-

pılacak olan TKAD uluslar arası bilimsel toplantısına siz de-

ğerli üyelerimizin katılımını beklemekteyiz.

Değerli Üyelerimiz;

3 Mart 2018 tarihinde İstanbul 

Swiss Otel’de TASL-EASL der-

neklerinin birlikte düzenledikle-

ri “Educational Activity” isimli 

muhteşem bir bilimsel şölen ya-

şandı. Toplantının bilimsel zen-

ginliği, değerliliği ve özgüllüğü 

hakkında toplantı sırasında ve 

sonrasında çok sayıda pozitif geri bildirimler almış bulun-

maktayız. Yüksek katılım, özenle seçilmiş konular, konuş-

macılar tarafından emek verilerek hazırlanmış sunular ve 

katılımcıların interaktif katılımı toplantının başarılı geçmesi-

ni sağlamıştır. Toplantıya katılan misafir konuşmacılar Harry 

Antoniades, Alexandre Louvet, Jonel Trebicka, ve Andrea 

De Gottardi, katılımcıların yüksek ilgi, soru ve katkıların-

dan memnun kaldıklarını belirtmiş, memnuniyetlerini EASL 

Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletmişlerdir. Yönetim Ku-

rulumuz adına ulusal ve uluslar arası tüm konuşmacılara 

ve siz değerli katılımcılara bu zengin toplantının gerçek-

leşmesine katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu 

başarıda katkısı olan ilaç endüstrisine ve Global Turizm’e de 

çok teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN
TKAD Yönetim Kurulu Adına/Başkan

3 MART 2018 TASL-EASL
TOPLANTISININ ARDINDAN
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Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR
TKAD Yönetim Kurulu Adına

TKAD BÖLGESEL
TOPLANTILARI

TKAD’ın eğitim amaçlı son bölgesel top-

lantısı 24 Mart’ta Erzurum Palandöken-

de yapıldı. Toplantının sekreterliğini Prof 

Dr Hakan Dursun yaptı. Akut karaciğer 

yetmezliğinin  işlendiği toplantıda ül-

kemizin çok değerli hocaları  görev aldı 

akut karaciğer yetmezliğine yol açan 

toksik nedenler,  tedavi yaklaşımı ve ka-

raciğer transplantasyonu endikasyonları 

gibi konular çeşitli yönleri ile olgular eş-

liğinde tartışıldı. Atatürk Üniversitesi Tıp 

fakültesinde Transplantasyon programı-

nın  başarılı bir şekilde devam etmesi ve 

50 ye yakın alveoler kist hidatiğe bağlı 

transplantasyon olması da merkezin en 

önemli özelliklerinden biri idi. Toplantıya 

katılım sayısı da yüksekti özellikle genç 

meslektaşlarımız için faydalı bir toplantı 

olduğunu düşünüyorum.

Toplantı bitiminde Erzurum şehir turumuz 

ve özellikle kurtuluş savaşının en mühim 

adımlarından olan Erzurum kongresinin 

yapıldığı müzeyi ziyaret etmek hepimizi 

duygulandırdı ve ulu önderimiz Mustafa 

Kemal Atatük’ü saygı ve özlemle andık.

Bu güzel ve başarılı  toplantı ardından öncelikle   Sayın Prof 

Dr Nihat Okçu ve Prof Dr Hakan Dursun’a  ve toplantıya 

katılan, görev alan tüm hocalarımıza TKAD yönetim kurulu 

adına çok teşekkür ederim. Bölgesel toplantılarımızın de-

vam edeceği müjdesi ile tüm üyelerimize sevgi ve saygıla-

rımla...
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Biraz da Gülelim...


