
Türk Dermatoloji Derneğinin bu yıl 26.sını düzenlediği Ulusal Der-
matoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlendi. Kongre, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Ana Bilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirildi. 

Deri ve zührevi hastalıklar ailesini bir araya getiren bu toplantı, 
alanlarında deneyimli ve tanınmış ulusal ve uluslararası akademis-
yenlerin katılımıyla hem bilimsel hem de sosyal içerik yönünden fay-
dalı bir kongre oldu.  

Kongre kapsamında 21 Ekim günü saat 11.00-12.00 arasında su-
nulan ve Farmatek firmasının koşulsuz destek sağladığı uydu sem-
pozyumunun konuşmacıları, Prof. Dr. Akın Aktaş ve Uzman Turist 
Rehberi Uysal Kırcıl idi. Prof. Dr. Akın Aktaş, takrolimusun muhtelif 
endikasyonlarından, Uysal Kırcıl ise Göbeklitepe’nin arkeolojik öne-
minden bahsetti.  

Uydu sempozyumun ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Akın Aktaş, tak-
rolimus etken maddesinin dermatolojideki önemi ve endikasyonları 
ile ilgili şunları söyledi:

Konuşmaların tamamına ulaşmak için :
http://www.loopdermatoloji.com/sempozyum/
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“Ülkemizde kullanılmakta olan iki kalsinörin inhibitöründen biri 
olan takrolimus, dermatolojide birçok alanda kullanılan makrolakton 
grubu bir immünsüpresandır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi  tarafın-
dan 2000 yılında onaylanan takrolimus, şubat ayında kullanılmaya 

başlanmıştır. Diğer bir kalsinörin inhibitörü olan pimekrolimus ise 
2002 yılından bu yana kullanılmaktadır. Bu preparatların etkinlik ve 
güvenirlilikleri birçok çalışmada sunulmuş olup, steroidlerin sahip ol-
duğu yan etkilerin (örneğin; atrofi) çoğunu da göstermezler. 

Takrolimus, Streptomyces tsukubaensis adı verilen bir bakterinin 
ürettiği, immünsüpresan bir maddedir. İlk zamanlarda organ trans-
plantasyonunda oral olarak verilmiş, ancak daha sonra topikal form-
ları da piyasaya sunulmuştur.  

Takrolimus proteinlerden fosfat grubunu ayıran kalsinörin enzi-
minin potent inhibitörüdür. Kalsinörin, birçok sitokin ve mast hücre 
degradasyonunda rol aldığından immünsüpresyon için mükemmel 
bir hedeftir. Aynı zamanda kollajen sentezinde yer almadığı için atro-
fiye neden olmamaktadır.”
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Kazanılmış Bağışıklık

Prof. Dr. Akın Aktaş, takrolimusun endikasyonları arasında özellikle 
atopik dermatitin (hem alevlenmeleri hem de önlenmesi) olduğunun 
altını çizdi. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesinde 
olan endikasyonları arasında vitiligo, inatçı seboreik dermatit, disko-
id lupus eritematozus olduğunu, ayrıca kontakt dermatit, psöriasis, 
alopesi areata, rozasea ve liken planus gibi cilt hastalıklarında da 
kullanılabileceğini belirtti. 

Takrolimusun endikasyon dışı, “off-label” uygulamaları da olduğu 
söyleyen Prof. Dr. Aktaş, bu tür kullanımlar için daha ziyade olgular 
şeklinde çalışmaların olduğunu belirtti. (1) 



Nekrobiozis lipoidika• 
Pitriazis likenoides• 
Paraneoplastik pemfigus• 
Dermatomyozit• 
Hailey - hailey• 
Liken planus pigmentosus• 
Pitriazis alba• 
Genital pruritus• 
Liken simpleks kronikus, mf...• 

Balanitis kserotika obliterans• 
İntertrigo• 
Üremik pruritus• 
Kronik aktinik dermatitis• 
Granüloma annülare• 
Liken amiloid• 
Eozinofilik püstüler follikülit• 
Retüküler eritematosus musinosis• 

Diğer Endikasyon Dışı Kullanımları

Göbeklitepe’ ye Son Yolcular

Prof. Dr. Akın Aktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, takrolimusun pimekroli-
musa kıyasla daha iyi tolere edilebilen ve daha etkili bir ajan olduğu 
gösterilmiştir. (2) Vitiligo ve psöriyaziste özellikle yüz lezyonlarında; 
liken planusta oral ve vulvar bölge lezyonlarında ve lupus eritemato-
zusta diskoid yüz lezyonlarında etkili olduğu gösterilmiştir. Takroli-
musun sistemik emilimine dair yapılan klinik etkinlik çalışmalarında, 
takrolimusun kan konsantrasyon değeri 1 ng/mL’nin altında saptan-
mıştır. Ciddi bir yan etkisi olmayan takrolimus, uygulama yerinde 
geçici irritasyona yol açabilmekte, ayrıca yanma hissi, sıcaklık hissi ve 
bazı durumlarda da akne, folikülit ve herpes virüs enfeksiyonlarına 
neden olabilmektedir. Gebelik kategorisi C olan takrolimusun, kont-
rendikasyonları arasında hipersensitivite bulunmasının yanı sıra iki 
yaşından küçük çocuklarda ve aktif cilt enfeksiyonu bulunan kişilerde 
kullanılmaması önerilmektedir. 

Sonuç olarak takrolimus, potent steroidlere eş değer ve düşük po-
tense sahip steroidlerden daha yüksek etkiye sahiptir.  Kollajen sen-
tezini baskılamadığından, atrofiye neden olmayan, yüz ve kıvrımlı 
bölgelerde minimum yan etkiyle kullanılan bir preparattır. Uzun dö-
nemde kullanımı uygundur ve profilaktik kullanımla alevlenmeleri 
önleyici etkiye sahiptir. Vitiligo tedavisinde takrolimusun avantajları 
arasında evde kullanılabilir olması, yüz ve boyun bölgelerindeki lez-
yonlarda etkili olması, ve fototerapi ile kombine olarak kullanılabilen 
bir preparat olması gösterilebilir.” 

Tarihin akışını değiştiren keşif: Göbeklitepe
Uydu sempozyumunun ikinci bölümünde Uzman Rehber Uysal 

Kırcıl, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık 15-20 km kuzeydoğusunda 
keşfedilmesiyle tarihin akışını değiştiren Göbeklitepe’nin arkeolojik 
öneminden bahsetti., Örencik köyü yakınlarında yer alan ve dünya-
nın bilinen en eski kült yapılar topluluğuna ev sahipliği yapmış olan 
Göbeklitepe’nin arkeolojik öneminden bahsetti. Uysal Kırcıl, bu ko-
nuyla ilgili şunları söyledi:

“1994 yılına kadar sessizliğini koruyan bu arkeolojik yapı, köylüle-
rin duvar örmek için kullandığı taşların, günümüzden 12 bin yıl önce 
insan eliyle somun şekli verilerek duvar yapımında kullanılan taşlar 
olduğu gerçeğinin keşfedilmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ka-
zıların başlamasıyla, yuvarlak planda tapınak olarak nitelendirilen 
yapılar ve duvarların iç kısmına yerleştirilmiş, sayıları 10-12 arasında 
değişen T-şeklinde dikilitaşlar ortaya çıktı.

Bu bölge içerisindeki her bir yuvarlak yapı “açma” olarak tanımlan-
mıştır ve her biri ayrı bir tapınağı temsil etmektedir. Şu ana kadar, bu 
açmalardan altı yedi tanesi kazılarak gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu işi 
çok önemli ve inanılmaz kılan durumlardan biri de bu tapınaklardan 
her birinin 12 bin yıl öncesinden başlayarak 10 yıllık sürelerde kulla-
nılıp, insanlardan tarafından tamamen örtülmüş ve yanına, üstüne 
ya da içerisine yeni bir daire yapılmış olmasıdır. En sonunda ise MÖ 
8500 yıllarında bütün tepeyi olduğu gibi gömerek 1.500 yıl süren 
inançtan tamamen ayrılmış ve oraya dönmemişlerdir. Bunların hiçbi-
rinin nedeni bilinmemekle birlikle keşfedilmeyi beklemektedir.

Her bir yapının merkezinde, ana kayaya oyulmuş ve bir pedestal 
üzerine yerleştirilmiş, birbirine bakan iki tane taş bulunmaktadır. Bu 
taşların üzerine hayvan figürleri dışında birtakım simgeler kabartma 
olarak ya da oyularak betimlenmiştir. Bu piktogramlar çok sonraları 
evrimleşerek, önce Anadolu hiyeroglifini sonra da Mısır hiyeroglifini 
oluşturmuştur. Taşların yükseklikleri 2,5-7 m arasında değişmektedir. 
İnsanlar burayı kapatıp giderken, bu taşların üzerine birtakım oyuk-
lar yapmışlardır ve buralara muhtemelen birtakım sunular bırakarak 
gittikleri düşünülmektedir.
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Referanslar

(Totem direği şeklinde oyulmuş taşlar)

Bu buluşlar, yeraltında henüz gün ışığına çıkarılmamış 24 tane 
daha bu yapıdan olduğunu göstermektedir. Her birindeki taş sayısı 
toplam olarak 200’e yakındır. T-taşlar, birer mimarı öge olmaktan çok 
yapıların kalbini oluşturmaktadır. Bu T-taşlar üzerindeki semboller, 
simgeler ve hayvan kabartmalarının hepsinin birer mesaj ilettiği dü-
şünülmektedir. Hayvan motiflerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, 
yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Bu T-şeklindeki 
dikilitaşlara orta noktadan bakıldığında, T’nin yukarıdaki yatay çizgi-
sinin önü insan alnına benzer ve bunlar antropomorfik  (insan şeklin-
de) taşlar olarak kabul edilmektedir. Antropomorfik denmesinin bir 
diğer nedeni de yan taraflarında dirsek şeklini almış kabartmaların 
bulunmasıdır.

(Totem direği şeklinde oyulmuş taşlar)

(Totem direği şeklinde oyulmuş taşlar)
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Bu bölgenin, Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın A evresine (MÖ 
9600-7300), yani günümüzden en azından 11.600 yıl öncesine da-
yandığı ileri sürülmektedir. Uygarlığın gelişmesinde ve insanoğlunun 
evriminde bu çağ Neolitik Devrim olarak adlandırılmaktadır ve bu 
devrimin 500 bin yıl önce insanoğlunun ateşi keşfetmesine benzer 
olduğu düşünülmektedir. 

Bir yerleşim değil kült merkezi olarak tanımlanan Göbekli-tepe’nin, 
tarım ve hayvancılığa geçiş aşamasına yakın olan son avcı grupları 
tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır. Göbeklitepe’nin arka planın-
da bir sosyal düzenin, koordinasyonun ve organizasyonun olduğuna 
inanılmaktadır.

Peygamberler şehri olarak anılan Şanlıurfa’daki bu bölgeden ilk 
kez, 1980 yılında Peter Benedict tarafından yayımlanan “Survey Work 
in Southeastern Anatolia” adlı makalede söz edilmiştir. Daha sonra 
1994 yılında Heidelberg Üniversitesinden Klaus Schmidt tarafından 
bölgede bir araştırma daha yapılmıştır. Prof. Dr. Schmidt, bu tepede 
çakmak taşlarının oyulmasıyla oluşan birtakım yongaları ve çakmak 
taşlarını fark etmiş ve burasının insan eliyle örtülmüş bir tepe oldu-
ğunu anlamıştır. Ancak o zaman bölgenin anıtsal karakteristiği ve 
buna bağlı olarak arkeolojik değeri dikkati çekmemiştir.

(Totem direği şeklinde oyulmuş taşlar)
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