
Türk Toksikoloji Derneği Yayın Organı
Ocak 2019 Sayı: 48

Bu Sayıda

www.turktox.org.tr

 2 BAŞKANDAN
 2 EDITÖRDEN

  GÜNCEL
 3-4 KOZMETİK ÜRÜNLERİN SAĞLIK ÜZERİNE 

OLUŞTURDUĞU TOKSİKOLOJİK RİSKLER
 5 EVRENSEL GRİP AŞI İHTİYACI VE SON 

GELİŞMELER

  BÖLÜM TANITIMLARI
 6 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
 6 BİRUNİ ÜNIVERSİTESİ

 7-9 AKADEMİK HABERLER

Görsel: Emre DURMAZ



Ocak 2019 | Sayı 48 | www.turktox.org.tr2

Başkan’dan

Saygıdeğer dernek üyelerimiz,

Yeni yılın ilk bülteni ile tekrar karşınızdayız. 
Öncelikle hepinizin yeni yılını yönetim kurulu-
muz adına en içten dileklerimle kutluyor, 2019 
yılının hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve ba-
şarı getirmesini diliyorum. 

21. yüzyılda yaşamımızı etkileyen ve değiştiren 
teknolojik gelişmelerin olduğu bir dönemden 
geçmekteyiz. Çağın getirdiği yeniliklere adap-
tasyona paralel olarak toksikoloji alanında da 
pekçok farklı alt araştırma dallarının açıldığını 
ve geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Toksi-
koloji, genel olarak insan ve çevre sağlığının 
korunması, geliştirilmesi, oluşan risklerin de-
ğerlendirilerek azaltılmasına hizmet eden bir 
bilim dalıdır. Dolayısıyla, toksikolojinin konula-
rının genişlemesi ve güvenlilik kavramının ye-
niden değerlendirilmesi, toplumsal öneminin 
vurgulanmasındaki gerekliliği ön plana çıkar-
maktadır. Ülkemizde de son dönemde koz-
metik ve gıda dahil pekçok alanda toksikolojik 
gelişmeler yakından takip edilmeye başlanmış 
ve alanında uzman toksikolog hocalarımızın 
danışmanlıkları önem kazanmıştır. 

Bu noktada, derneğimizin bilimsel çalışmala-
rına hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtmek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi her 3 yılda bir Türk 
Toksikoloji Derneği olarak düzenlemiş olduğu-
muz toksikoloji kongremizin hazırlıkları hızla 
devam ediyor. Kongremizi 16-19 Ekim 2019 
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Toplam 13 oturumdan oluşma-
sını planladığımız toplantıya toksikoloji baş-
ta olmak üzere pekçok farklı alandan değerli 
yabancı bilim insanlarının konuşmacı olarak 
katılacağını da ifade etmek isterim. Kongrede, 
mesleki toksikoloji, çevresel toksikoloji, nano-

materyal toksisitesi, kanser, endokrin bozucu-
lar, risk değerlendirmesi, alternatif toksisite 
testleri, toksikolojide omik teknoloji uygula-
maları gibi dünyanın son dönemde toksikoloji 
alanında konuştuğu pekçok konuya yer ver-
meye çalışacağız. Hepinizi düzenleyeceğimiz 
kongremizde ağırlamak ve bilimsel paylaşım-
larda bulunmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. En 
yakın zamanda duyurularımıza başlayacağımı-
zı da belirtmek isterim. 

Ayrıca, bu dönem içerisinde 10. su Sırbistan’da 
gerçekleştirilen “Gelişmekte Olan Ülkelerde 
Toksikoloji Kongreleri” serisi için aday oldu-
ğumuzu ve ilk ziyaretin başarılı toplantılar ile 
gerçekleştirildiğini bildirmekten mutluluk du-
yarım. Olumlu bir cevap alarak yolumuza de-
vam edeceğimize yürekten inanıyorum.

Yönetim olarak kongremiz başta olmak üze-
re bundan sonraki faaliyetlerimizde hepinizi 
aramızda görmek ve sizlerle bilgi alışverişinde 
bulunmak arzusundayız. Sizden gelecek her 
türlü öneriye açık olduğumuzu, derneğimizin 
sizlerin görüşleriyle çok daha fazla gelişeceği-
ne yürekten inandığımızı bir kere daha vurgu-
lamak isterim.  

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Nurşen Başaran
Başkan

Editörden

Değerli okuyucularımıza yeni bir yılın heyecanı 
ile içten bir merhaba!

Yeni yılın ilk bülteniyle karşınızdayız. Bu sayı-
mızda yine bilimsel makaleleri okuyabilecek, 
akademik gelişmelerden haberdar olabilecek-
siniz.

Her türlü akademik haber, güncel makale, ta-
nıtım ve duyuru için bize toksikolojibulteni@
gmail.com adresine mail atarak ulaşabileceği-
nizi lütfen unutmayın... 

Bülten kurulu olarak her türlü katkıya ve eleş-
tiriye açık olduğumuzu bir kere daha hatırlat-
mak isteriz. 

Yeni yılın hepimize barış, sağlık, mutluluk ve 
huzur getirmesi dileğiyle bir sonraki sayıya ka-
dar hoşçakalın!
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GÜNCEL
Kozmetik Ürünlerin Sağlık Üzerine Oluşturduğu Toksikolojik Riskler

Doç. Dr. İlker ATEŞ | Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara,  
ilkerates976@gmail.com, iates@pharmacy.ankara.edu.tr

Kozmetik kelimesi; Yunanca “süslenmek” an-
lamına gelen “kosmeticos” adlı bir kelimeden 
köken almaktadır. Kozmetikler, vücudun dış 
bölgelerine sürülen harici preparatlar olup 
güzelleşmek veya güzel görünümü arttırmak 
amacıyla olduğu kadar tedavi amacıyla da 
kullanılan ürünlerdir. M.Ö. 4000 yıllarında 
Mısır uygarlığında ilk kullanımları belirlenen 
kozmetik ürünlerin kullanımları günümüze 
kadar hızlı bir şekilde artarak devam etmek-
tedir. 2017 yılında dünya kozmetik ürünler 
market değeri 532,43 milyon dolara ulaş-
mıştır [1]. Yaklaşık 1000 firma ve 20000’den 
fazla ürünün yer aldığı bu geniş pazardaki bu 
ürünlerin insan sağlığı üzerinde toksik etki 
oluşturmamaları için çeşitli düzenleyici ku-
ruluşlar tarafından gerekli toksikolojik testler 
ve analizler yapılarak önlemler alınmaktadır. 
Özellikle Avrupa Birliği tarafından 2013 yılın-
da çıkarılan Kozmetik Regülasyonu bu anlam-
da çok önemli düzenlemeleri içermektedir. 
Ülkemizde de 24.03.2005 tarihli ve 5324 
numaralı Kozmetik Kanunu ile düzenlemeler 
yapılmıştır.

Kozmetik ürünler kullanım alanlarına göre çe-
şitli sınıflara ayrılmaktadırlar [2]:

1. Dekoratif ürünler (Örn: makyaj preparat-
ları)

2. Tırnak bakım ürünleri (Örn: oje ve çıkarıcı-
lar)

3. Deri bakım ürünleri (Örn: nemlendiriciler)

4. Sabun ve banyo katkı maddeleri (Örn: kö-
pük banyosu)

5. Oral hijyen ürünleri (Örn: diş macunu ve 
ağız yıkama ürünleri) 

6. Tıraş ürünleri (Örn: köpük, after shave 
ürünleri)

7. Güneş koruyucuları (Örn: güneş koruma 
kremleri ve losyonları)

8. Saç bakım ürünleri (Örn: şampuan, boya, 
saç çıkarıcılar)

9. Kokular ya da fragranslar (Örn: parfüm, 
kolonya)

10. Deodorant ve antiperspiranlar

11. Ayak bakım ürünleri (Örn: mantar önleyi-
ciler)

12. Bebek bakım ürünleri (Örn: bebek mer-
hemleri, bebek yağları, bebek pudraları)

Her gün kullandığımız kozmetik ürünler; en-
dokrin bozucular, hassaslaştırıcı maddeler, 
karsinojenler ve nörotoksinler gibi toksik et-

kiler oluşturduğu bilinen veya şüphelenilen 
belirli kimyasal maddeleri içermektedir. Koz-
metik ürünler, göğüs kanseri ve benzeri ciddi 
sağlık problemleri için artan bir risk oluşturan 
maruziyet kaynaklarından biri durumundadır. 
Örneğin, kozmetikler içinde insan vücudunda 
östrojen hormonu gibi davranan bazı içerikler 
bulunmakta olup çoğu göğüs tümörleri de ço-
ğalmak için östrojen hormonunu kullanmak-
tadır. Genel olarak toksik kimyasalları içeren 
bir ürünün bir kerelik kullanımı sağlık sorunu 
yaratabilecek belirtilerin başlamasına neden 
olmayabilir iken esas problem günlük olarak 
uzun süreli düşük dozda bir ürün veya ürün 
kombinasyonu kullanımına bağlı toksik mad-
de maruziyetidir. Kozmetik ürünlerde yer alan 
bazı toksik kimyasallar zaman içinde vücudu-
muzda birikerek çeşitli kötü huylu tümörlerin 
oluşumuna neden olabilirler. Piyasaya yeni sü-
rülen ürünlerin sayısı her geçen gün artarken 
buna bağlı olarak ortaya çıkan advers reaksi-
yonların oranı da aynı hızla artmaktadır. Dola-
yısıyla, kozmetik ürünlerin bu kadar geniş kul-
lanım alanları göz önüne alınarak istenmeyen 
yan etkilerinin de izlenmesi gerekmektedir. Bir 
bayanın günde ortalama 12 kozmetik ürünü 
kullandığı düşünüldüğünde maruz kaldığı bi-
leşik sayısı yaklaşık olarak 170’tir. Erkekler ise 
günlük ortalama 6 kozmetik ürünü kullanırken 
maruz kaldığı kimyasal sayısı ise yaklaşık ola-
rak 90’dır. Çocuklar ve bebekler de günde 2-3 
kozmetik ürünü kullanmakta olup buna bağlı 
olarak yaklaşık 25 kadar kimyasala maruz kal-
maktadır. 

Deri, vücudun en büyük organıdır ve en önem-
li görevi vücudu dış etkenlere karşı korumaktır. 
Çeşitli katmanlardan oluşmaktadır ve kseno-
biyotikler için vücuda giriş yollarından biridir. 
Yağlı yapısından dolayı özellikle yağda çözüne-
bilen ksenobiyotikler deriyi kolaylıkla geçerek 
sistemik dolaşıma katılabilirler. Bu nedenle 
harici olarak kullanılan kozmetik ürünlerin de 
deriden geçerek kan dolaşımıyla etki yerlerine 
ulaşıp toksik etki oluşturma riskleri yüksektir. 
Başta alerji olmak üzere pek çok toksik etki 
oluşturma kapasitesi bulunan kimyasallardan 
en önemlileri olarak ftalatlar, parabenler, me-
taller, kloroflorokarbon itici gazlar, dioksanlar 
sayılabilir [3]. 

KOZMETİKLER VE KANSER

Çocuklar ve yetişkinler, kişisel bakım ürünleri 
içinde bulunan çok sayıda karsinojen mad-
deye maruz kalmaktadırlar. Çevre Çalışma 
Grubu (Environmental Working Group)’nun 
“Skin Deep” bilgi bankası verilerine göre her 
5 kişisel bakım ürününden biri en az bir kar-

sinojen bileşik içermektedir [4]. Yüksek dü-
zeydeki östrojen maruziyetinin göğüs kanseri 
riskini arttırdığı bilinmekle beraber, kozme-
tiklerde bulunan hormon ve östrojen benzeri 
kimyasallara tekrarlanan maruziyetler bu ko-
nudaki endişeleri arttırmaktadır. Çeşitli vaka 
çalışmaları, hormon içeren kozmetiklerin er-
ken cinsel gelişim ile bağlantılı olduğunu gös-
termiştir. Ayrıca erken yaşta menstürasyon 
gelişiminin artan göğüs kanseri riskini arttır-
dığı da belirtilmiştir [5-7]. Bazı saç boyaları ile 
çeşitli kanser tiplerinin gelişim riskinin arttığı 
belirtilmiştir [8,9]. Güzellik salonu çalışanla-
rında Nonhodgkins lenfoma ve mesane kan-
serlerinde artış belirtilmiştir [10-12]. Hidroki-
non ve ağır metaller içeren deri renk açıcıları 
kanser oluşturması nedeniyle çoğu ülkede 
yasaklanmıştır. Triklosan içeren antibakteri-
yel sabunların tiroid kanseri oluşturma riski 
vardır [13]. 

KOZMETİKLER VE ENDOKRİN BOZUCU 
KİMYASALLAR 

Kişisel bakım ürünleri önemli bir endokrin 
bozucu kimyasal maruziyet kaynağıdır. Yapı-
lan çalışmalarda paraben, triklosan ve fta-
latlar gibi hormon bozucu kimyasallar içeren 
kozmetik ürünleri kullanımı sonucu toksik 
etkiler görülmüştür [14,15]. Güneş koru-
yucularda bulunan oksibenzon bir hormon 
bozucu kimyasaldır. Ftalatlar, bayanların do-
ğurganlığını düşürmekte ve genç kadınlarda 
zamanından önce göğüs gelişimine neden ol-

Kişisel bakım ürünleri önemli 
bir endokrin bozucu kimyasal 
maruziyet kaynağıdır. Yapılan 
çalışmalarda paraben, 
triklosan ve ftalatlar gibi 
hormon bozucu kimyasallar 
içeren kozmetik ürünleri 
kullanımı sonucu toksik etkiler 
görülmüştür

Bir bayanın günde ortalama 
12 kozmetik ürünü kullandığı 
düşünüldüğünde maruz  
kaldığı bileşik sayısı yaklaşık 
olarak 170’tir.
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maktadır. Aynı zamanda fetüs gelişimine de 
etki etmektedir. Anneleri yoğun ftalat maru-
ziyetine ilişkin erkek çocuklarda anormal bir 
genital gelişim ile birlikte değişikliğe uğramış 
testesteron seviyeleri görülmektedir. Ftalat-
lar, erkeklerde sperm sayısını, hareketliliğini 
azaltıp spermde hasar oluşturmaktadır. En-
dokrin bozucular obezite ile de bağlantılıdır 
[16,17].

KOZMETİKLER VE ALERJİ   

Her ne kadar alerjik olmayan kozmetik formü-
lasyonları oluşturulmaya çalışılsa da pek çok 
insanda bu ürünlerin kullanımı sonucunda 
deri iritasyonları ya da alerjik temas dermatiti 
gelişmektedir. Egzamaya ilaveten görülebilen 
lezyonlar oluşturmayan kaşıntılı ve yangılı has-
sasiyet reaksiyonları gelişebilmektedir. Alerjik 
reaksiyonlar advers sağlık etkisi olarak kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla kozmetik alerjenlerin 
oluşturdukları deri sensitizasyonu da önemli 
bir toksik etkidir. Derinin hassasiyet kazan-
ması kritik bir olgu olup çeşitli immünolojik 
değişimleri harekete geçirip bir alerji altyapısı 
oluşturur. Alerji, doza bağımlı olmayan, ilk te-
masta gelişmeyen ve tüm bireyleri ilgilendiren 
bir immün reaksiyondur. Kozmetik ürünlerin 
bileşimlerinde de bu tarz hipersensitivite ve 
alerjiye neden olabilecek pek çok kimyasal yer 
almaktadır.

Alerjik temas dermatitine neden olan koz-
metik alerjenleri; kokular (Örn: sinnamik al-
dehit, geraniol, öjenol, hidroksisitronellal), 
koruyucular (Örn: formaldehit), antioksidalar, 
bitkiseller, UV absorplayanlar, akrilatlar, saç 

boyaları, oje cilaları ve diğerleri gibi çeşitli ka-
tegorilerde sınıflandırılmaktadır.

KOZMETİKLER VE METALLER

Derinin rengini açıcı preparatların içinde civa 
veya civa tuzları bulunmaktadır. Civa, deriye 
rengini veren melanin pigmenti oluşumunu 
bozar. Deriden emilimine bağlı uzun süreli 
civa maruziyeti, beyin, böbrek ve sinir sistemi 
üzerine toksik etkiler oluşturur. Ayrıca deri iri-
tasyonuna da neden olur. Sinir sistemi üzerine 
toksik etkili diğer bir ağır metal olan kurşun 
ise rujların içeriğinde yer almaktadır. Kurşun 
özellikle çocuklarda yetişkinlere göre çok daha 
toksik etkilidir. Öğrenme ve konuşma bozuk-
luğu gibi davranış problemlerinin gelişmesine 
neden olur. Ruj ve dudak parlatıcılarının orta-
lama kullanımı ile krom maruziyeti de söz ko-
nusudur. Makyaj ürünlerinin yoğun kullanımı 
ile alüminyum, kadmiyum ve mangan maruzi-
yeti ön plana çıkmaktadır.

ÇOCUKLAR VE KOZMETİKLER

Çocukların banyo ürünleri hep yumuşak ve 
sağlıklı olarak etiketlenmektedir. Ancak özel-
likle formaldehit ve 1,4-dioksan’ın yer aldığı 
ürünler temas dermatiti ve kanser gelişimine 
neden olmaktadır [18]. Bu maddelerin dışında 
çeşitli bebek ve çocuk bakım ürünlerinde yer 
alan sodyum borat, okisbenzon ve 2-bromo,2-
nitropropan-1,3-diol kimyasalları da çocuklar 
ve bebekler üzerinde toksik etkilere neden 
olabilmektedir.  

Sonuç olarak, kozmetik preparatlara bilerek 
maruz kalınmaktadır dolayısıyla bu maruzi-
yet sonucu herhangi bir toksik etkinin ya da 
etkilerin ortaya çıkmaması en doğal beklen-
tidir. Pek çok sayıda firma ve bir o kadar da 
ürünün piyasada olduğu düşünüldüğünde bu 
ürünlerin kontrol altında tutulması önemli 
bir olgudur. Öte yandan kozmetik ürünlerin 
formülasyonu yapılırken toksikolojik testle-
rin mutlaka yapılmış olması ayrıca ürünlerin 
piyasaya çıktıktan sonra da gerekli izlemele-
rin ve denetlemelerin yapılması zorunlu bir 
durumdur. Kozmetik ürünlerin yapısına giren 
kimyasalların çoğu çeşitli toksik etkilere sahip 
olduğundan dolayı tüketiciler de bu anlamda 
risk altındadır. Bu ürünleri bebeklerden yaşlı 
insanlara kadar her yaş grubunun kullanıyor 
olması ayrıca formülasyon bileşiminde yer 
alan kimyasalların da deri iritasyonundan 
kansere kadar çok geniş bir yelpazede tok-
sik etkilerinin olması kozmetiklerin önemini 
daha da arttırmaktadır. 
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716-728.

14. Frederiksen, H., Aksglaede, L., Sorensen, K., Nielsen, 
O., Main, KM., Skakkebaek, NE., Juul, A., Andersson, 
AM. (2013). Bisphenol A, and other phenols in urine 
from Danish children and adolescents analyzed by iso-
tope diluted TurboFlow-LC-MS/MS. Int J Hyg Environ 
Health 216 (6): 710-720.

15. Larsson, K., Ljung Björklund, K., Palm, B., Wennberg, 
M., Kaj, L., Lindh, CH., Jonsson, BA., Berglund, M. 
(2014). Exposure determinants of phthalates, para-
bens, bisphenol A, and triclosan in Swedish mothers 
and their children. Environ Int 73: 323-333.

16. Grün, F., Blumberg, B. (2009). Endocrine disruptors as 
obesogens. Mol Cell Endocrinol 304: 19-29.

17. McLachlan, JA. (2016). Environmental signaling: from 
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Ther 27 (6): 317-322.

Alerjik temas dermatitine 
neden olan kozmetik 
alerjenleri; kokular, 
koruyucular, antioksidalar, 
bitkiseller, UV absorplayanlar, 
akrilatlar, saç boyaları, 
oje cilaları ve diğerleri 
gibi çeşitli kategorilerde 
sınıflandırılmaktadır.

Derinin rengini açıcı 
preparatların içinde civa veya 
civa tuzları bulunmaktadır. 
Civa, deriye rengini veren 
melanin pigmentinin 
oluşumunu bozar. Deriden 
emilimine bağlı uzun süreli 
civa maruziyeti, beyin, böbrek 
ve sinir sistemi üzerine toksik 
etkiler oluşturur. 

Çocukların banyo ürünleri 
hep yumuşak ve sağlıklı 
olarak etiketlenmektedir. 
Ancak özellikle formaldehit 
ve 1,4-dioksan’ın yer aldığı 
ürünler temas dermatiti ve 
kanser gelişimine neden 
olmaktadır.
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Kış aylarında herkesin bizzat emin olduğu tek 
bir konu vardı, aynı hikaye bu sene de tekrar-
lanıyor. Grip gerçekten kontrolden çıkmakta, 
daha uzun süre hasta ediyor, daha ağır geçiyor. 

2017-2018 kış aylarında karşılaşılan grip sal-
gınının, son on yılda görülen en yaygın ve 
en çok acil tedavi gerektirdiğini ifade eden 
Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar 
Enstitüsü - NIAID [1], Amerika’nın Hawaii gibi 
uzak bölgeleri dışında grip salgınının tüm ülke-
ye yayıldığnı ve H3N2 tipin ana sorumlu grip 
türü olduğunu da bildirmektedir. Grip aşısının 
koruyucu olarak kullanım oranının çok yüksek 
olması bile durumu değiştirmekte yetersiz 
kalmaktadır. Ne yazık ki bu problematik H3N2 
türüne karşı senenin grip aşısının yalnızca 
%10’luk bir koruma sağlayabildiği görülmüş-
tür [2]. 

GRİP AŞILARI YETERSİZ Mİ KALIYOR?

Her sene grip uzmanları grip sezonunun başla-
masından aylar önce, o sene olası etkili olacak 
grip türlerini seçmeye çalışmaktadırlar. Böyle-
ce aşı üreticileri, uzmanların seçtiği bu türleri 
milyonlarca tavuk yumurtasında üretip aşı 
geliştirmelerini grip sezonu başlamadan biti-
rirler. 2017-2018 sezonu için de grip uzmanla-
rının doğru ve baskın olan türü seçtikleri bili-
niyor. Fakat hatalı seçim olmasa bile üretimde 
problemler olabilmektedir. Mesela grip virüsü 
tavuk yumurtası hücresinde çoğalırken ki bu 
ortam onun için yapay kabul edilebilir yani 
istemediği bir ortam olduğu söylenebilir, vi-
rüsler üretilme aşamasında yine mutasyonlar 
geliştirmektedirler. Bu durum da, seçilen ya da 
hasta eden tür ile grip aşısındaki tür arasında 
bazı farklılıklar olmasına yol açmaktadır. 

Aşının tavuk yumurtasında üretilmemesi çö-
züm sürecinde mantıklı bir yaklaşım olarak 
ortaya çıkmaktadır. Amerika’da da benzer şe-
kilde Flucelvax ticari adlı bir grip aşısı, tavuk 
yumurtası yerine köpek hücrelerinde geliştiril-
mekte ve mutasyonların daha az seviyede ol-

duğu görülmektedir. Ama geliştirilen aşı daha 
pahalı olduğu için genel olarak halkın klasik 
tavuk yumurtasında üretilen aşıyı tercih ettiği 
görülmektedir. 

EVRENSEL GRİP AŞISI GELİŞTİRİLMESİ

Evrensel grip aşısının geliştirilmesi, bizleri her 
sene tekrarlanan ve önüne geçilemeyen bu 
mutasyonlardan ya da epidemiyolojistlerin 
aşıyı seçerken oynadığı kumardan kurtaracak 
çare olarak görülmektedir. Tek bir aşı ile çok 
daha fazla grip türüne ve daha uzun süreli ko-
rumayı sağlayabilecek bir aşı, uzmanların çok 
uzun süredir üzerinde araştırma yaptıkları bir 
konu olup, Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı 
Hastalıklar Enstitüsü NIAID, geliştirilecek bu 
tarz bir aşının sahip olması gerektiği minimum 
kriterleri bile belirlemiş durumdadır: i] en az 
%75 etkili olmalı, ii] Grup I ve II influenza A 
virüslerine karşı koruyucu olmalı, iii] en az 1 
sene sürecek uzun süreli koruma sağlamalı, iv] 
tüm yaş gruplarına uygun olmalı [3]. Sadece 
öneri ve hayal aşamasında kalmadığı ve farklı 
gruplar tarafından aşı geliştirme çabaları ol-
duğu bilinmekte olup, Oxford Universitesi’nin 
özel bir kuruluşu olarak ithaf edilebilecek Vac-
citech adlı firma da, tanımlanan bu evrensel 
aşı çalışmalarında sonuca adım adım yaklaş-
makta olan çözümlerden en bilinenleri arasın-
da yer almaktadır [4].

EVRENSEL GRİP AŞISI

Evrensel tip grip aşısının, immun hücre tip-
lerinden ve grip türleri hakkında bilgi içeren 
T hücrelerini uyarmak şeklinde bir çalışma 
şekli bulunmaktadır. Aşı, hücreyi virüse karşı 
uyarmada, grip virüsünün sürekli mutasyon 
gösteren ve bizi hasta eden yüzey yapıda-
ki proteinleri ile değil de, virüsün içerisinde 
bulunan ve fazla mutasyon göstermeyen ana 
proteinleri üzerinden hareket ederek gerçek-
leştirmektedir. 

Vaccitech’de küçük bir ekip, 2012 yılında bir 
gönüllü grubu ile ilk denemelerini yapıp ya-
yımlamış olup, evrensel yapıdaki [T-hücre ta-
banlı] grip aşılarının klinik etkinliğini dünyaya 
gösterirken, bu tip aşıların geliştirilmeye mü-
sait olduğunu da dünya ile paylaşmışlardır [5].

Şirketin bir sonraki adımının da, patentini al-
dıkları MVA-NP+M1 isimli aşılarının insanları 
gerçekten gribe karşı koruduğunu kanıtlaya-
cak testleri yapmak üzerine olacağı görülmek-

tedir. 2019 yılı Ekim ayına kadar bitirilecek 
yeni gönüllü çalışmalarında, 65 yaş üstü birey-
lerde grip aşısı, plasebo-kontrol grubu ile kı-
yaslanacak olup, daha az hastane yatış gerek-
sinimi, daha az mortalilite gibi parametrelerle 
etkinliği araştırılacak ve geleneksel aşıya göre 
üstünlüğü kanıtlanmaya çalışılacaktır. Başarılı 
olursa aşının, ilaç geliştirme aşamasındaki son 
basamağı faz 3’e geçecek duruma gelecek ol-
duğu bildirilmektedir [6].

Bu aşı, evrensel grip aşısı geliştirmelerinde ki 
tek aşı olmasa da, bilim camiasında bu kadar 
yol alabilen ve umut vaat eden ilk aşı olarak 
gözükmektedir. 
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Her sene grip uzmanları grip 
sezonunun başlamasından 
aylar önce, o sene olası etkili 
olacak grip türlerini seçmeye 
çalışmaktadırlar. 
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Evrensel grip aşısının 
geliştirilmesi, bizleri 
her sene tekrarlanan ve 
önüne geçilemeyen bu 
mutasyonlardan ya da 
epidemiyolojistlerin aşıyı 
seçerken oynadığı kumardan 
kurtaracak çare olarak 
görülmektedir. 
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SOT 2019 – CONTİNUİNG EDUCATİON 
BASİC COURSE DUYURUSU
10 – 14 Mart 2019 tarihleri arasında Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin Baltimore kentinde, 
Amerikan Toksikoloji Derneği (SOT) tarafından 
yapılacak olan 58th Annual Meeting & ToxExpo 
kapsamında, önceki TTD Başkanı Prof. Dr. Hil-

mi Orhan tarafından “Structural and Functio-
nal Alterations of Mitochondria in Chemically-
Induced Cytotoxicity” başlıklı CE Basic Course 
düzenlenecektir. SOT Continuing Education 
Committee’nin daveti üzerine başvuru dosyası 
gönderilirken sponsorlar arasında EUROTOX-
Molecular Toxicology Specialty Section ile bir-

likte Türk Toksikoloji Derneği de belirtilmiştir. 
10 Mart pazar günü öğleden sonra 13:15 – 
17:00 arası gerçekleştirilecek kursa ilişkin bil-
giler, aşağıdaki görselden ya da görselin alındı-
ğı SOT 2019 Kongre web sayfasından (https://
www.toxicology.org/events/am/AM2019/
continuing-education.asp) edinilebilir. 

AKADEMİK HABERLER

Mitokondri aracılıklı toksisite konusunda çalışan ya da bilgi edinmek isteyen ve SOT Kongresine katılmayı planlayan üyelerin dikkatine sunarız.
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AKADEMİK HABERLER
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