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Çevreye Daha Fazla Zarar Vermemek ‹çin Neler Yapal›m?
5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri
1972 y›l›nda ‹sveç’in baflkenti Stockholm’de yap›lm›fl olan Birleflmifl Milletler
(BM) Çevre Konferans›nda 5 Haziran Dünya
Çevre Günü olarak belirleniyor ve o günden
bu yana da çeflitli etkinliklerle kutlan›yor.
Bu özel gün kapsam›nda yap›lan çal›flmalar›n temel amac› konu ile ilgili olarak tüm
dünyada duyarl›l›k gelifltirmek ve kamuoyu
oluflturmak.
BM’in genel yaklafl›m›nda oldu¤u gibi
Dünya Çevre Günü için de her y›l ana bir konu belirleniyor. Bu y›la ait konuysa: BUZULLARIN ER‹MES‹—SICAK B‹R KONU! 2007
y›l›nda etkinliklerin yap›laca¤› kent olarak
da Norveç seçilmifl.
Dünya Çevre Günü etkinlikleri 1996 y›l›nda ‹stanbul’da yürütülmüfltü. Bu özel
günde Dünya ülkeleri çevre ile ilgili çeflitli
uluslararas› anlaflmalar› imzalama ve çevre
sorunlar› ve çözüm önerilerini tart›flma flan-

s› buluyor. Bu y›l buzullar›n erimesinin Dünya için yaratt›¤› tehlikeler üzerinde durulacak. Bilindi¤i gibi bu dengenin bozulmas›
iklim de¤iflikliklerine ve su ile ilgili s›k›nt›lar›n-sorunlar›n yaflanmas›na neden oluyor.
Bu gün kapsam›nda yap›labilecek etkinlikler BM taraf›ndan 77 alt bafll›kta toplanm›fl olup bunlardan baz›lar› afla¤›da s›ralanm›flt›r:
1. Çevre Bakanl›klar› taraf›ndan bas›n
bildirilerinin sunulmas›
2. Konu ile ilgili önemli çal›flmalar yapm›fl olan kiflilerin ödüllendirilmesi
3. Duyarl›l›¤› art›r›c› kampanyalar yap›lmas›
4. Kamu çal›flma alanlar›nda ilanlar,
afifller haz›rlanmas›
5. Konferanslar›n düzenlenmesi
6. Okullarda çevre ile ilgili e¤itimlerin
verilmesi

7. Küçük gruplar fleklinde tart›flmalar›n
yap›lmas›
8. Çevre sorunlar› ile ilgili mücadele
yöntemlerinin gelifltirilece¤i programlar›n
oluflturulmas›
9. Sergilerin aç›lmas›
10. Gençlere özel programlar düzenlenmesi
11. Festivaller düzenlenmesi
12. Futbol baflta olmak üzere spor müsabakalar› yap›lmas›
13. Toplumda yaflayan bireylerin çevreyi
korumaya yönelik yapabilecekleri konusunda rehberler oluflturulmas›
14. Çevreyi koruma konusunda çal›flan
gönüllü bir kuruma (toplulu¤a) üye olunmas›n›n özendirilmesi
15. Yak›n çevreyi temiz tutmak konusunda giriflimde bulunulmas›
16. Çevreyi koruman›n bir bireysel sorumluluk oldu¤u bilincini an›msamak ve bu
konuyu an›msatan çal›flmalar yap›lmas›
17. Yasal düzenlemelerin varl›¤› için talepte bulunmak, var olan düzenlemeleri
an›msay›p toplumda bu bilincin artmas›na
katk›da bulunulmas›
18. Medyada yer alan etkinliklerin düzenlenmesine katk› sa¤lanmas›
19. Çevreyi koruma yollar›n›n kamuoyu
ile paylafl›lmas› ve bu konuda bilincin art›r›lmas›
20. Do¤a yürüyüflleri düzenlenmesi ve
kat›l›m›n özendirilmesi
21. Çöplerin toplanmas›na katk› sa¤lanmas›
22. A¤aç dikme çal›flmalar›na katk› verilmesi
23. Kurakl›k konusunda duyarl›l›¤› art›r›lmas›
24. Motorlu araçlar›n çevreye verdi¤i zararlar›n an›msat›lmas›
Bu liste uzat›labilir. Ancak önemli olan
özellikle 5 Haziran Günü çevreyi korumaya
yönelik çal›flmalar›n herhangi birine katk›
verebilmek. Bu katk›lar›n toplumsal düzeyde olmas› etkin olabilmesi aç›s›ndan da son
derece önemli.
Yararlan›lan bafll›ca kaynaklar
1. http://www.unep.org/wed/2007/english/About_WED_2007/index.asp. Eriflim tarihi: 9 May›s 2007.
2. Melting Ice: A Hot Topic? World Environment Day 5 June 2007.
http://www.unep.org/wed/2007/downloads/documents/WED_Booklet_Eng.pdf. Eriflim tarihi: 9 May›s 2007.
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Besin ögeleri ve inflamasyon yan›tlar› aras› iliflkinin STAMP2 taraf›ndan
düzenlenmesi Metabolik Dengenin Vazgeçilmezi

Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastal›klar Bölümü Baflkan› Prof. Dr.
Gökhan S. Hotam›fll›gil ve ekibince 4 May›s'ta dünyan›n en önde gelen bilimsel dergilerinden biri olan Cell'de yay›mlanan bu
çal›flmayla, yemeklerden sonra normal metabolik ve ba¤›fl›kl›k aktivitesini koordine
eden ve en fazla, kar›n içi ya¤›nda üretilen
STAMP2 ad› verilen bir koruyucu molekül
ortaya ç›kar›ld›. Bu molekül, ya¤ hücrelerine besin sald›r›s›yla bafla ç›kmada yard›mc›
oluyor ve besinlerin vücutta tahribat yapan
etkilerini ortadan kald›r›yor. STAMP2 düzeyleri yeme¤i takiben art›yor ve ö¤ün aralar›nda düflüyor. STAMP2'nin yoklu¤unda,
görünürde zarars›z olan düzenli bir diyet bile hastal›klara yol açabiliyor ve fazla kilolu
ya da obez kiflilerde görülen tahribat›n ve
rahats›zl›klar›n ortaya ç›kmas›na sebep oluyor. Söz konusu rahats›zl›klar, kan flekerinin ve kan ya¤ düzeylerinin yükselmesi, insülin direnci, karaci¤erde ya¤lanma ve kar›n içi ya¤lar›n›n artmas› fleklinde kendini
gösteriyor. Metabolik sendrom olarak da bilinen bu de¤ifliklikler, kalp hastal›¤›, tip 2
diyabet ve kanser dahil pek çok hastal›k riskini art›r›yor. Araflt›rmac›lar ayr›ca,
STAMP2 olmad›¤›nda ya da normal kapasitede çal›flmad›¤›nda, ba¤›fl›kl›k hücrelerinin, organlar› çevreleyen kar›n içi ya¤›n› is-

tila etti¤ini ve insanlarda obezite komplikasyonlar›n› tetikledi¤ine inan›lan, düflük
seviyeli kronik inflamasyona ve strese yol
açt›¤›n› da gösterdiler.
Deney modellerinde, STAMP2 seviyeleri,
yemeklerden sonra art›yor ve besinler ö¤ütülüp aç kal›nd›ktan sonra normal seviyesine dönüyor. Böylece, besin ögeleri hücrelere ulaflt›¤›nda karfl›lar›nda bu molekülü buluyor ve bu molekülün gösterdi¤i yol haritas›n› takip ederek zarars›z bir flekilde hücrelere yerlefltiriliyor. Kilolar artt›kça, bu ifllev
dejenere oluyor ve çal›flmaz hale geliyor.
Bunun neticesinde de besinler hedeflerini
flafl›rarak vücuda tahribat vermeye bafll›yor.
Hotam›fll›gil ve Wellen konu hakk›nda flu
aç›klamay› yap›yorlar: "Normal koflullarda,
STAMP2 fonksiyonu, vücutta görünmez olabiliyor. Metabolik fonksiyonlar ve ya¤ hücresi inflamasyonu tamamen kontrol ediliyor
ve sa¤l›kl› sistem korunuyor. Baflka bir deyiflle, yediklerimiz neticesinde vücudumuzda neler oldu¤u tesadüflere b›rak›lm›fl de¤il
ve s›k› bir flekilde kontrol ediliyor. Bu, çok
yeni bir görüfl." Hotam›fll›gil ve ekibi keflfedilen bu mekanizman›n ard›ndan, flimdi
de bu yeni patikan›n iflleyifl flekli hakk›nda
daha çok bilgi edinmeyi; bu bilgiyle,diyabet
ve kalp hastal›¤› riski tafl›yan insanlar›n tespit edilip edilemeyece¤ini, ayr›ca obezite
komplikasyonlar›n› azaltmaya yard›mc› olacak ilaçlar›n bulunup bulunamayaca¤›n› ö¤renmeyi hedefliyor.
Wellen KE, Fucho R, Gregor MF, Furuhashi M, Morgan C, Lindstad
T, Vaillancourt E, Gorgun CZ, Saatcioglu F, Hotamisligil GS.
Cell. 2007, 4 May›s;129(3):537-48
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‹nflamasyon ve Metabolizman›n Kesiflen Yolu: STAMP2
G›da al›m› ve bir yang› tetikleyici sitokin
(yang› varl›¤›na karfl› ba¤›fl›kl›k tepkisi
oluflturucu bileflik) olan TNF, ya¤ hücrelerini uyararak hücre zar› geçifl proteini olan
STAMP2’nin sal›n›m›na yol açar. STAMP2
sal›n›m› normal insülin yola¤› ve glükoz tutulumu için gereklidir. STAMP2 yoklu¤unda
ya¤ dokuda IL-6 ve MCP-1 gibi inflamasyona yol açan maddelerin üretimi artar. Genetik olarak üretilmifl STAMP2 yapamayan farelerde kan flekeri, trigliserid, ve kolesterol

K‹M K‹MD‹R?

düzeyleri artar, karaci¤erde ya¤lanma olur.
Ayr›ca kas, karaci¤er ve ya¤ doku gibi metabolik dokularda glükoz metabolizmas› bozulur. Bu fizyolojik defektler karaci¤er ve
ya¤ dokuda insülin reseptör yan›t›n›n bozulmas›na yol açar. ‹nflamasyon ve metabolizman›n bu yeni oyuncusunun keflfi bir çok
sorunun daha yan›tlanmas›n› gerekli k›lacakt›r: STAMP2 metalloredüktaz ad› verilen demir ve bak›r›n hücresel tafl›n›m›nda
rol alan maddelerle ayn› ailedendir. Öyleyse

Prof Dr Gökhan S HOTAMIfiLIG‹L
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SA⁄LIK ALANINA KATKI YAPAN B‹L‹MADAMLARI

Dr Gökhan S. Hotamisligil, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun olduktan
sonra gitti¤i Harvard Üniversitesi T›p fakültesi Biyolojik Kimya ve Genetik Bölümünde klinik asistanl›k e¤itimini tamamlad›. PhD derecesini de ayn› bölümde Prof Spiegelman’›n
yan›nda yapt›¤› çal›flmalarla ald›. Ard›ndan
Harvard Üniversitesinde ö¤retim üyesi olarak
ifle bafllad›. Halen ayn› üniversitenin Halk
Sa¤l›¤› Okulunda Genetik ve Kompleks Hastal›klar Bölümünde profesör ve bölüm baflkan› olarak çal›fl›yor. Buna ek olarak Massachusetts Institute of Technology(MIT), Harvard
Broad Enstitüsü ve Kök Hücre Enstitüsünde
ö¤retim üyeli¤i görevlerini de yürütüyor.
Dr Hotam›fll›gil kendi kufla¤›n›n en yenilikçi bilim adamlar›ndan biri olarak kabul
ediliyor. Obezite ve tip 2 diyabetin inflamatuvar orjinli oldu¤unu bulan kifli olarak an›l›-

ya¤ dokuda bak›r ve demir düzeylerinin
dengede olmamas› inflamasyona yol açabilir mi? E¤er etkisi varsa metal metabolizmas› ba¤›fl›kl›k yan›t›n› ve glükoz metabolizmas›n› etkiliyor olabilir.
STAMP2 sal›n›m›n› etkileyen faktörler
nelerdir? Diyabetik kiflilerde bu yollar nas›l bozulmaktad›r? Hotam›fll›gil ve arkadafllar›n›n bu önemli bulufluna karfl›n,
STAMP2’nin inflamasyon ve ba¤›fl›kl›ktaki
rolünün saptanmas› son derece önemli gibi görünmektedir.

yor. Araflt›rmalar› özellikle obezite, fleker ve
kalp hastal›klar› gibi yayg›n ve karmafl›k hastal›klar›n genetik ve moleküler temeli üzerinde yo¤unlafl›yor. Besinlerle duyarlanman›n
moleküler mekanizmalar›n› ve fizyolojik metabolik dengeyle ilintili yan›t yolaklar›n› ve
bu yan›ttaki de¤iflimlerden kaynaklanan patolojik durumlar› araflt›r›yor. Genç yafl›na
karfl›n yapm›fl oldu¤u son derece önemli bilimsel katk›lar nedeniyle kendi alan›nda tüm
dünyada tan›nan bir bilim adam›.
Obezlerde ya¤ dokuda inflamatuvar sitokin üretildi¤ini ilk kez o gösterdi. Ayr›ca,
obezite ve diyabetin moleküler yola¤›n›, inflamatuvar sinyalizasyon ve insulin etkisini,
patojenler ve besine duyarl› sistemler aras›
iliflkiyi, tip 2 diyabet ve metabolik yan›tlar›n
etkilefliminde rol alan santral inflamatuvar
sinyal molekülü olan JNK’y› da o buldu.

Dr Hotam›fll›gil, obezite, diyabet ve kalp
hastal›klar›nda sistemik metabolik dengenin
sa¤lanmas›nda ana mekanizman›n endoplazmik retikulumdaki stres oldu¤unu, lipid chaperone proteinlerin metabolik ve inflamatuvar yan›tlar›n integral regülatörü oldu¤unu
ortaya ç›kard›. Bu son iki bulufl insanlarda
kullan›ld›¤›nda etkili olabilecek tedavi seçenekleri olarak gözükmektedir.
Onun çal›flmalar› hastal›klarla ilgili bir
çok mutasyon ve biyomarker’›n bulunmas›na
yard›mc› olmufl ve sonuçta bir çok merkezde
ilaç gelifltirme çal›flmalar›na öncülük etmifltir. Dr Hotam›fll›gil’in laboratuvar›nda da bu
araflt›rmalarda kullan›lacak bir çok kimyasal
madde gelifltirilmifltir. Son dönemde özellikle lipid chaperonlara karfl› kullan›lan küçük
moleküllere dayal› teknolojiler gelifltirdi.
Dr Hotam›fll›gil bu alanda s›n›rlar› zorlayan ve yapt›¤› temel bulufllar› hastal›klara
ve tedavi seçeneklerine tafl›yabilen bir kaç
araflt›r›c›dan birisi. Türkiyeden gelen az›msanmayacak say›daki araflt›r›c› da dahil olmak üzere baflar›l› bir akademik kariyer süren ya da Dünyan›n bir çok yerindeki flirketler için çal›flan çok say›da araflt›rmac› yetifltirdi.
Dr Hotam›fll›gil’in çal›flmalar› önde gelen
bilimsel dergilerde düzenli olarak yay›nlan›yor. Amerikan Diyabet Derne¤i ve Amerikan
Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü (NIH) taraf›ndan
prestijli ödüllerle destekleniyor.
2004 y›l›nda TÜB‹TAK bilim ödülünü
alan Dr Hotam›fll›gil halen Türkiye Bilimler
Akademisi, NIH’in araflt›rma bölümleri, bir
çok vakf›n de¤erlendirme komiteleri ve bir
çok ülkedeki Ulusal Bilim Akademileri’nin
üyesi. Ayr›ca bir çok derginin editörler kurulu, farmasötik ve biyoteknoloji firmalar›n›n
da bilimsel dan›flma kurulu üyeli¤ini yap›yor.
Obezite, diyabet ve kalp hastal›klar› ile ilgili
bir çok patentin de sahibi olan Dr Hotam›fll›gil evli ve iki çocuk babas›…

