Teşekkür Yazısı
Hematoloji ihtisasına başladıktan sonra hastalara alternatif tedavi imkanları sunan ve
Türkiye’de çok fazla uzmanın ilgilenmediği terapötik ve hücre aferezi alanı çok ilgimi çekti.
Hematoloji servisi, kök hücre nakli ünitesi ve talasemi merkezi ile birlikte aferez ünitesi en fazla
vaktimi geçirdiğim ünite oldu. Daha sonrasında terapotik aferez ile ilgili yazdığım yazılar ve özellikle
dünyada nadir olarak kullanılan yöntemlerin başarısını görmek bu konuya olan ilgimi daha da arttırdı.
Motivasyonumun en önemli kaynaklarından biri sayın hocam Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu’nun bu alanda
beni desteklemesi, Türk Aferez Derneği’nin ben daha yeni uzmanken bana dernek aktivitelerinde
görev vermesi ve American Society of Apheresis’in 2016’da yayınladığı klavuzda bu konuda basılan
bir makaleye atıf yapması oldu. Çünkü bu alanda yapılan iyi işlerin dünyada da dikkat çekebileceğini
görmüş oldum.
Türk Aferez Derneği 2016 yılında ki kongresinde aferez ile ilgilenen kişileri UT Southwestern
Medical Center’de eğitime göndereceğini açıkladı. Bu merkezin hem dünyanın en büyük
merkezlerinden birisi hem de ünitenin şefi olan kişi olan Prof. Dr. Ravindra Sarode’nin Transfusion
and Apheresis Scince dergisinin baş editörü olması dolayısı ile beni çok heyecanlandırdı. Kısa bir
düşünme sonrası eğitim bursu için başvurdum.
Dernek yönetiminin başvurumu değerlendirmesinin ardından bursun onaylandığı konusunda
bilgi tarafıma bildirildi. Benim adıma tüm yazışmaları benim adıma yapan Doç. Dr. Emre
Tekgündüz’ün üstün gayretleri sayesinde dünyanın en büyük aferez merkezine başvurum onaylandı
ve bana 1 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında orada çalışabileceğim bildirildi.
3500 yatak kapasiteli, yılda 400’ün üzerinde kök hücre nakli, 100’ün üzerinde kalp akciğer
nakli, böbrek ve diğer solid organ nakilleri yapılan ve Amerika’nın en büyük nöroloji ünitelerinden
birine sahip olan bu merkezde çalışmaya başladım. Başta nörolojik hastalıklar olmak üzere kalp dahil
solid organ rejeksiyonlarında uygulanan tüm terapotik aferez yöntem ve uygulamalarını ile bunun
yanında klavuzlara hali hazırda girmemiş olan klinik çalışmaları izleme fırsatı buldum. Ünite günde
20-25 ayaktan olmak üzere günlük 30-35 işlemin yapıldığı, çok çeşitli hasta gruplarının bir arada
bulunması nedeniyle çok etkileyici ve eğiticiydi.
Ayrıca UT Southwestern Medical Center’de çalıştığını öğrendiğim flow sitometri
duayyenlerinden Prof. Dr. Franklin Fuda’ya kendisi ile tanışmak istediğimi belirten bir mail yazdım.
Flow sitometri ile de ilgilenmem ve bu alanı da çok sevmem nedeni ile bana olumlu olarak cevap
vermesi beni çok mutlu etti ve bana istediğim zaman kendisinin yanında çalışabileceğimi belirtti.
Bunu üzerine 2 ay boyunca tüm boş vakitlerimde gittiğim laboratuvarda MRD ve Car-T-Cell

analizleride dahil olmak üzere birçok analizi, farklı software ve hücre hazırlama yöntemlerini
öğrenmeye çalıştım.
Bunların dışında Prof. Sarode’nin her akşam bir saat yaptığı dersler, üniversitenin şu ana kadar
6 Nobel ödülü almış araştırma merkezinin haftalık toplantıları, hematopatoloji konseyi ve
toplantılarına katıldım ve bunlar benim için ufuk açıcı saatlerdi.
Bu eğitim sürecinde bana koşulsuz olarak destek olan ünitenin ayarlanmasından maddi
manevi desteğe kadar hiç birşeyi esirgemeyen Türk Aferez Derneğine teşekkür ederim.

