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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir PROF. DR. NECAT İMİRZALIOĞLU, YENİ NESİL DİZİLEME
TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK YAPILAN TESTLER SAYESİNDE MUTASYON TAŞIYICILARININ ÖNCEDEN
SAPTANARAK ÖNLEYİCİ TEDAVİNİN HAYAT... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici
tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle
konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler
sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral
oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla
kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da
ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden
sorumlu iki gen bulunmaktadır”. “MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER” Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri
riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme
riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör
baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde
meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir
kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan
yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını
gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu. “GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu,
BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin
önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması
gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri
saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri
yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan
kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden
birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde
iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.” Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu,
BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük
risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen mutasyonunuzu öğrenmek hayatınızı kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici
tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle
konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler
sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral
oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla
kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da
ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden
sorumlu iki gen bulunmaktadır”.
“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde
mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.
“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir
tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması
durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca
dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en
etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.
RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede
takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde
meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser
gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.” Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof

RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının...RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı."Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONU HAYAT KURTARIYOR
Gen mutasyonu hayat kurtarıyor RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır".
"MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER" Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde
mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde konuştu. "GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR" HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu,
BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin
önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması
gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri
saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri
yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan
kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden
birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde
iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı." Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu,
BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük
risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. N... RS Kadın
Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. N... RS Kadın
Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.GenetikMeme
KanseriYumurtalık Kanseri Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon
taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan
Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları
döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan
hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır.
2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını
kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur.
Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE
BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri
gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu
taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu
ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden
sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa
neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere,
yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde
erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir”
şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın
Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr.
Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu
söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden
saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman
İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler
arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden
meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında
ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme
kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin
yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat
İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar.
Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur.
BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık
kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının
hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde
konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın Hastanesi Tıbbi
Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel
önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf.
Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri
tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık
kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı."Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen mutasyonunuzu öğrenmek hayatınızı kurtarabilir
Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden
saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman
İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler
arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden
meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında
ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme
kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”. “MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin
yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat
İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar.
Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur.
BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık
kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının
hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde
konuştu. “GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS Kadın Hastanesi
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye
özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN Prof.
Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri
tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık
kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.” Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”. “MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu. “GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN
Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme
kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve
yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün
altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNU ÖĞRENMEK HAYAT KURTARABİLİR!
Gen mutasyonunu öğrenmek hayat kurtarabilir! Yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcıları önceden saptanabiliyor, önleyici tedavi hayat
kurtarıyor Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da
meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen bulunmaktadır."Prof. Dr. İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde konuştu.Prof. Dr. İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri
yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini
ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin
takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr.
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını
hatırlattı.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide
meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve
yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı."Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. RS Kаdın Hаstаnеsi
Tıbbi Gеnеtik Uzmаnı Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, kаdınlаrdа mеmе vе yumurtаlık kаnsеrlеrinin оluşumundа gеnlеrin mutаsyоnа
uğrаmаsının büyük risk оluşturduğunu söylеdi.Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, yеni nеsil dizilеmе tеknоlоjisi kullаnılаrаk yаpılаn tеstlеr
sаyеsindе mutаsyоn tаşıyıcılаrının öncеdеn sаptаnаrаk önlеyici tеdаvinin hаyаt kurtаrаbildiğini bеlirtti. Mеmе vе yumurtаlık kаnsеrlеrinе
ilişkin аçıklаmа yаpаn Tıbbi Gеnеtik Uzmаn İmirzаlıоğlu şöylе kоnuştu: "Mеmе kаnsеri, mеmеnin süt bеzlеrindе vе ürеtilеn sütü mеmе
bаşınа tаşıyаn kаnаllаrı döşеyеn hücrеlеr аrаsındа, çеşitli еtkеnlеr sоnucu sınırsız vе kоntrоlsüz bir şеkildе çоğаlаn vе bаşkа оrgаnlаrа
yаyılmа pоtаnsiyеli tаşıyаn hücrеlеrdеn mеydаnа gеlеn tümörаl оluşumlаrdır. ABD'dе tüm yаşаmı bоyuncа hеr 8 kаdındаn biri, mеmе
kаnsеrinе yаkаlаnmаktаdır. 2008 yılındа ABD'dе 180 bindеn fаzlа kаdınа mеmе kаnsеri tеşhisi kоnulmuş оlup 40 bin civаrı kаdın dа mеmе
kаnsеri nеdеniylе hаyаtını kаybеtmiştir. Hеrеditеr (kаlıtsаl yа dа аilеvi) mеmе kаnsеri, mеmе kаnsеrli hаstаlаrın yаklаşık yüzdе 10'undа
görülеn bir durumdur. Kаlıtsаl mеmе kаnsеrlеrinin yüzdе 80'indеn sоrumlu iki gеn bulunmаktаdır"."MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER"Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, BRCA1 gеnindе mutаsyоn оlаn kаdınlаrdа 70 yаşınа
kаdаr mеmе kаnsеri gеlişmе riskinin yüzdе 85, yumurtаlık kаnsеri riskinin isе yüzdе 45 оlаrаk bildirildiğinе dikkаt çеkti. BRCA2 gеn
mutаsyоnu tаşıyıcılаrındаysа, 70 yаşınа kаdаr mеmе kаnsеri gеlişmе riskinin yüzdе 84 vе yumurtаlık kаnsеri gеlişmе riskinin dе yüzdе 76
оlduğunu ifаdе еdеn Nеcаt İmirzаlıоğlu,"BRCA1 vе BRCA2 tümör bаskılаyıcı gеnlеrdir. Hücrе içi gеnеtik mаtеryаlinin çоğаlmаsının
kоntrоlündеn sоrumludurlаr. Gеnlеrin yаpıtаşı оlаn DNA mоlеkülündе mеydаnа gеlеn dеğişikliklеr, аrаlаrındа kаnsеr dе оlmаk üzеrе
birçоk hаstаlığа nеdеn оlur. BRCA1 vе BRCA2 gеni mutаsyоnu tаşıyаn bir kаdının mеmе kаnsеrinе yаkаlаnmа riski yüzdе 10'lаrdаn
yüzdе 70'lеrе, yumurtаlık kаnsеrinе yаkаlаnmа riskinin isе yüzdе 1,5'lаrdаn yüzdе 1540'lаrа kаdаr çıkаbilmеktеdir. Mеmе vе yumurtаlık
kаnsеrlеrindе еrkеn tаnının hеm önlеyici оlduğunu hеm dе yаşаm kurtаrdığını gözönünе аldığımızdа yаpılаcаk tеstlеrin önеmini gözönünе
sеrmеktеdir" şеklindе kоnuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS
Kаdın Hаstаnеsi Tıbbi Gеnеtik Uzmаnı Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, BRCA1 vе BRCA2 tеstlеri yаpıldığındа bir mutаsyоn sаptаnmаsı
durumundа kişiyе özеl önlеyici bir tеdаvi uygulаnаrаk kаnsеr riskinin önеmli ölçüdе аzаltılаbildiğini ifаdе еtti. Nеcаt İmirzаlıоğlu, hеrhаngi
bir mutаsyоn sаptаnmаmаsı durumundа hеr kаdınа uygulаnmаsı gеrеkеn tаrаmа yöntеmlеrinin tаkibinin önеrildiğini kаydеtti. Mеvcut
stаndаrt yöntеmlеrin yаlnızcа dоkulаrdа vаr оlаn dеğişimlеri sаptаdığını bеlirtеn Prоf. Dr. İmirzаlıоğlu, yеni nеsil dizilеmе yöntеmlеrinin isе
kаnsеr gеlişmеdеn öncе еn еtkili vе önlеyici işlеmlеri yаpmаyа оlаnаk sаğlаdığını hаtırlаttı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINPrоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, risk grubundа оlаn kişilеri dе şöylе sırаlаdı:1. Aynı аilеdе tаkip еdеn üç kuşаktа yа dа еn аz üç
kişidе mеmе kаnsеri tаnısı kоnmuş оlmаsı2. Ailе birеylеrindеn birindе mеnоpоz öncеsi dönеmdе mеmе kаnsеri vаrlığı,3. Aynı birеydе
mеmе vе yumurtаlık kаnsеrinin birliktе gеlişmеsi,4. Aynı birеydе iki mеmеdе birdеn kаnsеr gеlişmеsi,5. Ailеdе еrkеklеrdе mеmе kаnsеri
vаrlığı."Tıbbi Gеnеtik Uzmаnı Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, BRCA1 vеyа BRCA2'nin mutаsyоn yаygınlığının 400 birеydе 1 оlаrаk
görüldüğünün аltını çizеrеk, yаptırılаcаk bаsit bir tеstlе çоk büyük risklеrin еrkеn tеspitinin önеmli оlduğunu sözlеrinе еklеdi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının... RS Kadın Hastanesi Tıbbi
Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının
büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde
mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin
açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına
taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma
potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine
yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri
nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir
durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE
BİLİNMESİ GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri
gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu
taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu
ifade eden Necat İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden
sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa
neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere,
yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde
erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir"
şeklinde konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın
Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı."Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının...RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı."Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.Kaynak:
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi
Genetik Uzmanı Prof.Dr. Dr.Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona
uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof.Dr.Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler
sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti.Meme ve yumurtalık kanserlerine
ilişkin izah yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına
taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma
potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır.ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine
yakalanmaktadır.2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri
nedeniyle hayatını kaybetmiştir.Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir
durumdur.Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE
BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof.Dr.Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri
gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti.BRCA2 gen mutasyonu
taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu
ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden
sorumludurlar.Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa
neden olur.BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere,
yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir.Meme ve yumurtalık kanserlerinde
erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir”
şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın
Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof.Dr.Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda
kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti.Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti.Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof.Dr.İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf.Dr.Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1.Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2.Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3.Aynı bireyde meme
ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4.Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5.Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof.Dr.Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.
RS Kаdın Hаstаnеsi Tıbbi Gеnеtik Uzmаnı Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, kаdınlаrdа mеmе vе yumurtаlık kаnsеrlеrinin оluşumundа gеnlеrin
mutаsyоnа uğrаmаsının büyük risk оluşturduğunu söylеdi.Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, yеni nеsil dizilеmе tеknоlоjisi kullаnılаrаk yаpılаn
tеstlеr sаyеsindе mutаsyоn tаşıyıcılаrının öncеdеn sаptаnаrаk önlеyici tеdаvinin hаyаt kurtаrаbildiğini bеlirtti. Mеmе vе yumurtаlık
kаnsеrlеrinе ilişkin аçıklаmа yаpаn Tıbbi Gеnеtik Uzmаn İmirzаlıоğlu şöylе kоnuştu: "Mеmе kаnsеri, mеmеnin süt bеzlеrindе vе ürеtilеn
sütü mеmе bаşınа tаşıyаn kаnаllаrı döşеyеn hücrеlеr аrаsındа, çеşitli еtkеnlеr sоnucu sınırsız vе kоntrоlsüz bir şеkildе çоğаlаn vе bаşkа
оrgаnlаrа yаyılmа pоtаnsiyеli tаşıyаn hücrеlеrdеn mеydаnа gеlеn tümörаl оluşumlаrdır. ABD'dе tüm yаşаmı bоyuncа hеr 8 kаdındаn biri,
mеmе kаnsеrinе yаkаlаnmаktаdır. 2008 yılındа ABD'dе 180 bindеn fаzlа kаdınа mеmе kаnsеri tеşhisi kоnulmuş оlup 40 bin civаrı kаdın dа
mеmе kаnsеri nеdеniylе hаyаtını kаybеtmiştir. Hеrеditеr (kаlıtsаl yа dа аilеvi) mеmе kаnsеri, mеmе kаnsеrli hаstаlаrın yаklаşık yüzdе
10'undа görülеn bir durumdur. Kаlıtsаl mеmе kаnsеrlеrinin yüzdе 80'indеn sоrumlu iki gеn bulunmаktаdır"."MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER"Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, BRCA1 gеnindе mutаsyоn оlаn kаdınlаrdа 70 yаşınа
kаdаr mеmе kаnsеri gеlişmе riskinin yüzdе 85, yumurtаlık kаnsеri riskinin isе yüzdе 45 оlаrаk bildirildiğinе dikkаt çеkti. BRCA2 gеn
mutаsyоnu tаşıyıcılаrındаysа, 70 yаşınа kаdаr mеmе kаnsеri gеlişmе riskinin yüzdе 84 vе yumurtаlık kаnsеri gеlişmе riskinin dе yüzdе 76
оlduğunu ifаdе еdеn Nеcаt İmirzаlıоğlu,"BRCA1 vе BRCA2 tümör bаskılаyıcı gеnlеrdir. Hücrе içi gеnеtik mаtеryаlinin çоğаlmаsının
kоntrоlündеn sоrumludurlаr. Gеnlеrin yаpıtаşı оlаn DNA mоlеkülündе mеydаnа gеlеn dеğişikliklеr, аrаlаrındа kаnsеr dе оlmаk üzеrе
birçоk hаstаlığа nеdеn оlur. BRCA1 vе BRCA2 gеni mutаsyоnu tаşıyаn bir kаdının mеmе kаnsеrinе yаkаlаnmа riski yüzdе 10'lаrdаn
yüzdе 70'lеrе, yumurtаlık kаnsеrinе yаkаlаnmа riskinin isе yüzdе 1,5'lаrdаn yüzdе 1540'lаrа kаdаr çıkаbilmеktеdir. Mеmе vе yumurtаlık
kаnsеrlеrindе еrkеn tаnının hеm önlеyici оlduğunu hеm dе yаşаm kurtаrdığını gözönünе аldığımızdа yаpılаcаk tеstlеrin önеmini gözönünе
sеrmеktеdir" şеklindе kоnuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS
Kаdın Hаstаnеsi Tıbbi Gеnеtik Uzmаnı Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, BRCA1 vе BRCA2 tеstlеri yаpıldığındа bir mutаsyоn sаptаnmаsı
durumundа kişiyе özеl önlеyici bir tеdаvi uygulаnаrаk kаnsеr riskinin önеmli ölçüdе аzаltılаbildiğini ifаdе еtti. Nеcаt İmirzаlıоğlu, hеrhаngi
bir mutаsyоn sаptаnmаmаsı durumundа hеr kаdınа uygulаnmаsı gеrеkеn tаrаmа yöntеmlеrinin tаkibinin önеrildiğini kаydеtti. Mеvcut
stаndаrt yöntеmlеrin yаlnızcа dоkulаrdа vаr оlаn dеğişimlеri sаptаdığını bеlirtеn Prоf. Dr. İmirzаlıоğlu, yеni nеsil dizilеmе yöntеmlеrinin isе
kаnsеr gеlişmеdеn öncе еn еtkili vе önlеyici işlеmlеri yаpmаyа оlаnаk sаğlаdığını hаtırlаttı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINPrоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, risk grubundа оlаn kişilеri dе şöylе sırаlаdı:1. Aynı аilеdе tаkip еdеn üç kuşаktа yа dа еn аz üç
kişidе mеmе kаnsеri tаnısı kоnmuş оlmаsı2. Ailе birеylеrindеn birindе mеnоpоz öncеsi dönеmdе mеmе kаnsеri vаrlığı,3. Aynı birеydе
mеmе vе yumurtаlık kаnsеrinin birliktе gеlişmеsi,4. Aynı birеydе iki mеmеdе birdеn kаnsеr gеlişmеsi,5. Ailеdе еrkеklеrdе mеmе kаnsеri
vаrlığı."Tıbbi Gеnеtik Uzmаnı Prоf. Dr. Nеcаt İmirzаlıоğlu, BRCA1 vеyа BRCA2'nin mutаsyоn yаygınlığının 400 birеydе 1 оlаrаk
görüldüğünün аltını çizеrеk, yаptırılаcаk bаsit bir tеstlе çоk büyük risklеrin еrkеn tеspitinin önеmli оlduğunu sözlеrinе еklеdi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr.
Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu
söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden
saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman
İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler
arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden
meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında
ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme
kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin
yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat
İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar.
Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur.
BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık
kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının
hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde
konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın Hastanesi Tıbbi
Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel
önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf.
Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri
tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık
kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı."Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”. “MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu. “GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN
Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme
kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve
yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün
altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
ANKARA (İHA)  RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin
oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi
kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve
yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde
ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan
ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8
kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin
civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların
yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE
YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan
kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat
çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme
riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik
materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında
kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma
riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir.
Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin
önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ
ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir
mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat
İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini
kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme
yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ
TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az
üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr.
Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu
söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden
saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman
İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler
arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden
meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında
ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme
kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin
yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat
İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar.
Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur.
BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık
kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının
hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde
konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın Hastanesi Tıbbi
Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel
önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf.
Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri
tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık
kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı."Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. RS Kadın Hastanesi
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona
uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler
sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine
ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme
başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara
yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme
kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da
meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen mutasyonunuzu öğrenmek hayatınızı kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici
tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle
konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler
sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral
oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla
kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da
ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden
sorumlu iki gen bulunmaktadır”.
“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde
mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.
“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir
tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması
durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca
dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en
etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.
RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede
takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde
meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser
gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.” Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının...RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı."Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.Kaynak:
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük
risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon
taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan
Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları
döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan
hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır.
2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını
kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur.
Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”. “MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE
BİLİNMESİ GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri
gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu
taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu
ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden
sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa
neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere,
yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde
erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir”
şeklinde konuştu. “GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS Kadın
Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN
Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme
kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve
yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün
altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici
tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle
konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler
sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral
oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla
kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da
ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden
sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri
riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme
riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör
baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde
meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir
kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan
yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını
gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık
kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil
dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat
kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme
kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve
kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de
tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri
teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri,
meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen
bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak
bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve
yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir.
Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen
değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme
kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara
kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne
aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici
tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle
konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler
sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral
oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla
kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da
ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden
sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri
riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme
riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör
baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde
meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir
kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan
yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını
gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. N... RS Kadın
Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”. “MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu. “GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN
Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme
kanseri tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve
yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün
altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
IHARS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda
genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak
yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır.ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da
meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”."MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan
yüzde 70'lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu,herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr.
Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu
söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden
saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman
İmirzalıoğlu şöyle konuştu: "Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler
arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden
meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında
ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme
kanserlerinin yüzde 80'inden sorumlu iki gen bulunmaktadır"."MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER"Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin
yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat
İmirzalıoğlu,"BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar.
Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur.
BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10'lardan yüzde 70'lere, yumurtalık
kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5'lardan yüzde 1540'lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının
hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir" şeklinde
konuştu."GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR"HRS Kadın Hastanesi Tıbbi
Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel
önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf.
Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri
tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık
kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı."Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen mutasyonunuzu öğrenmek hayatınızı kurtarabilir
Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici
tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir durumdur.
ABD'de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır.
2008 yılında ABD'de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını
kaybetmiştir.
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. N...RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.
Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden
saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman
İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler
arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden
meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında
ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme
kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”. “MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER” Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin
yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat
İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar.
Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur.
BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık
kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının
hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde
konuştu. “GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR” HRS Kadın Hastanesi
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye
özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı. RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRIN Prof.
Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı: 1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri
tanısı konmuş olması 2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı, 3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık
kanserinin birlikte gelişmesi, 4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi, 5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.” Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak:
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OBEZİTE KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?
OBEZİTE KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR MU? OBEZİTE KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR MU? Türkiye Endoskopik ve
Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, obez hastalarda diyabet, kalpdamar hastalıkları ve yüksek tansiyonun
dışında, özellikle meme, kalın bağırsak ve prostat kanserlerinin görülme sıklığının yüksek olduğunu belirtti.Ersoy yaptığı yazılı açıklamada,
son yıllarda dünya genelinde obezite görülme sıklığında artış olduğunu kaydederek, bunun çeşitli hastalıkların oluşumuna zemin hazırladığını
ifade etti.Obezitenin, yaşamı tehdit eden önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Ersoy, bu sorunu yaşayanların yüzde elliden
fazlasının yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve solunum sistemi hastalıkları, eklem hastalıkları gibi problemlerle mücadele ettiğini bildirdi."Obez
hastalarda görülme sıklığı oldukça artan kanser olguları dikkat çekicidir. Meme, kalın bağırsak, prostat kanserleri obez insanlarda daha
sıklıkla görülmektedir" bilgisini veren Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:"2035 yılına kadar her dört yetişkinden üçü obez
olacak""İngiltere'de yapılan araştırma kapsamında 700 bin kanser vakasının fazla kilolu ya da obez oldukları saptandı. Araştırma
sonucunda, 2035 yılına kadar her dört yetişkinden üçünün obez olacağı hesaplandı, 2030 yılında ise çoğu insanın fazla kilolu olacağı
öngörüldü.Yirmi yıl içerisinde görülecek obeziteye bağlı 700 bin kanser olgusunu sadecekanser vakaları olarak düşünmek doğru değil.
Bundan başka, milyonlarca diyabet, kalp hastaları ve kalp krizi geçirecek olan hastalar olarak da düşünmek gerekli. Bu hasta grubu için her
yıl yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç var.2015 yılında İngiltere’de obez nüfus kadınlarda yüzde 30, erkeklerde yüzde 29 iken, bu
oranın 2035'te yüzde 41'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Eğer bu oran sadece yüzde 1 düşürebilirlerse 20 yıl içerisinde 64 bin kanser olgusunun
engellenebileceği hesaplanıyor."
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. RS Kadın Hastanesi
Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona
uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler
sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine
ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme
başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara
yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme
kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da
meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.Kaynak:
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GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona ... RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu
söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden
saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman
İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler
arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden
meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında
ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme
kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin
yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat
İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar.
Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur.
BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık
kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının
hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde
konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi
Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel
önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon
saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart
yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser
gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf.
Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri
tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık
kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik
Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek,
yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak: İHA Paylaş twetle g+ paylaş
yorum A-A+ Yazdır

Yayın
Adı

: YAYINDAKILER.COM

Yayın
Tarihi

: 31.1.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.yayindakiler.com/ankara/126885/gen-mutasyonunuzu-ogrenmekhayatinizi-kurtarabilir

GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
RS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin
mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan
testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık
kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen
sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka
organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri,
meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın
da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde
10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK
KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına
kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen
mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76
olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının
kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere
birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan
yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık
kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne
sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS
Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması
durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi
bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut
standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise
kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST
YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç
kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde
meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri
varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak
görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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YÜREMENİZE VE HAREKET ETMENİZE ÇİLE VEREN ÇOK BÜYÜK FAKTÖR BEL VE BOYUN
AĞRILARINIZIN PSİKOLOJİNİZİDE BOZDUĞUNU UNUTMAYIN!! (1)
Yüremenize ve Hareket Etmenize Çile Veren Çok Büyük Faktör Bel ve Boyun Ağrılarınızın Psikolojinizide Bozduğunu Unutmayın!! (1)
Bel ve boyun ağrıları hayatınızı mutsuz ve karamsar bir hale sokarak yaşam kalitenize büyük darbe vurur. Peki bel ve boyun ağrılarından
nasıl kurtuluruz, tedavi yöntemleri nelerdi?? Dr. Şahabettinoğlu, “Kronik ağrı ise sinirlilik, gerginlik, uyku bozuklukları, tükenmişlik hisleri,
cinsel isteksizlik, hareketlerde yavaşlama, sosyal olarak içe kapanma gibi belirtilere yol açar. Bu kişiler kendilerini güvensiz hissedebilir.
Depresyon, kronik ağrıdan dolayı acı çeken insanların karşılaştığı en yaygın psikolojik sorunlardan biridir. Kronik ağrı ve depresyon, kişinin
tüm hayatını etkileyebilir... Hayat kalitesini oldukça düşüren bel ve boyun ağrılarının kişinin sosyal hayatını da olumsuz yönde etkilediğine
dikkat çeken uzmanlar, ağrılarla hayatını sürdürmeye çalışan kişilerin ise mutsuz ve karamsar bir ruh halinde olabileceğini söyledi. Birçok
aktivitelerinde de isteksizlik yaşayabilecekleri için bel ve boyun ağrısı olan kişilerin sosyal çevresinde de kopukluklar oluşabileceğini ifade
eden Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, bu ağrılarla yaşamaya çalışan kişilerin kronik ağrı davranışı sergilemeye
başlayabileceğini söyledi. Şahabettinoğlu, “Kronik ağrı ise sinirlilik, gerginlik, uyku bozuklukları, tükenmişlik hisleri, cinsel isteksizlik,
hareketlerde yavaşlama, sosyal olarak içe kapanma gibi belirtilere yol açar. Bu kişiler kendilerini güvensiz hissedebilir. Depresyon, kronik
ağrıdan dolayı acı çeken insanların karşılaştığı en yaygın psikolojik sorunlardan biridir. Kronik ağrı ve depresyon, kişinin tüm hayatını
etkileyebilir. Sonuç olarak ideal bir tedavi yaklaşımı, kişinin kronik ağrı ve depresyondan etkilenen bütün yaşam alanlarına hitap eder” diye
konuştu.
Ağrılardan kaynaklı depresif ruh halinin iyileşme sürecini de olumsuz etkilediğini önemle vurgulayan Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, bel ve
boyun ağrısı çekenlerin hiç vakit kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Yapılan detaylı muayene sonucunda doğru teşhis ve doğru tedavi ile bu
ağrılarla birlikte hayattan zevk alınmaya başlanacağını belirten Şahabettinoğlu, “Başta manipülasyon yani ‘elle tedavi’ bel ve boyun
ağrılarında ve fıtık tedavilerin oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bel ve boyun fıtığı hastalarının yüzde 98’inin ameliyatsız elle tedavi
edilerek iyileşebilmektedir. Manipülasyon tedavisinde bir takım bastırma, döndürme, germe ve esnetme gibi manevralar uygulanmaktadır.
Herhangi bir yan etkisi olmayan ve ilaç kullanımına da gerek duyulmadan uygulanan bu yöntemin klasik batı tıbbı tedavisi denmektedir.
Manipülasyonun masajla karıştırılmaması gerekir” dedi.
Boyun Ağrıları ve Tedavi Yöntemleri
Boyun bölgesinde 7 adet omur ve omurlar arası kıkırdak yapı olan disk bulunur. Boyun başımızı her yöne çevirmemizi sağlayacak hareket
yeteneğine ve başın ağırlığını taşıyan bir yapıya sahiptir. Bu hareketleri omurlar arasında bulunan diskler ve eklemler aracılığı ile sağlar.
Boyun omurları içerisinden omurilik geçer. Omurlar arasında bulunan deliklerden ise kol kaslarının hareketini sağlayan ve kolların duyusunu
sağlayan sinirler çıkar. Boyun omurları çok hareketli bir yapıya sahip olduğu için boyun ağrısı sık karşılaşılan bir yakınmadır.
Boyun Ağrısı Tipleri ve Nedenleri
Başlıca iki çeşit boyun ağrısı vardır:
1. Mekanik Boyun Ağrısı
En sık görülen boyun ağrısı tipidir. Çoğunlukla boyunu etkileyen küçük travmalar veya boyun kaslarını ve bağ dokusunu etkileyen küçük
zedelenmeler nedeni ile olur. Kötü postür bu tip ağrının en önemli nedenidir. Özellikle gün boyu masa başında öne eğik pozisyonda çalışan
kişilerde sık rastlanan bir yakınmadır. Mekanik boyun ağrısı başa, omuzlara ve kollara yayılabilir. Sıklıkla ağrının gerçek nedeni ve yeri
bulunamaz.
2. Omurga Hastalıklarına Bağlı Boyun Ağrısı
Bu gruptaki boyun ağrıları oransal olarak mekanik boyun ağrısına göre daha az görülür. En sık görülen nedenleri şunlardır:
a)Boyun fıtığı (Servikal disk hernisi)
Disk materyali iki omur arasında dışarıda görece olarak daha sert bir kılıf, içinde ise jel kıvamında yumuşak doku kısımlarından oluşur. Dış
kılıfın zayıflaması veya yırtılması ile iç kısım dışarıya doğru kayar ve sinirlere baskı yapmaya başlar. Dış tabakadaki zayıflama veya yırtılma
daha çok boyun ağrısına yol açarken, iç tabakanın dışarıya doğru yer değiştirmesi olarak tanımlanabilecek boyun fıtığı sinir kökü üzerine
baskı yaptığı için özelikle omuza ve kola vuran ağrıya yol açar. Kol ağrısı sinir köklerine bası olduğu için çoğunlukla boyun ağrısından daha
şiddetlidir. Sinir köklerine olan basının düzeyine göre kol ve el kaslarında güçsüzlük ve uyuşukluk olabilir.
b)Boyun omurlarında dejenerasyon / yıpranma (Servikal spondilosiz)
Özellikle yaşlanma ile beraber boyunda omurlar arasında bulunan diskin su oranı azalır ve diskin harekete katkı yeteneğinde azalma olur.
Ancak boynu zorlayıcı işlerde çalışanlarda daha erken dönemlerde boyun kireçlenmesi görülebilir. Diskin bozulması ile yüksekliği azalır ve
boyun omurlarının arka tarafında bulunan eklemlere daha fazla yük binmeye başlar. Yük dağılımındaki ve hareket yeteneğindeki dengesizlik
omurlarda bozulmaya yol açar ve anormal kemik uzantıları oluşur. Bu kemik uzantıları boyunda ağrıya yol açabilir. Ayrıca sinir köklerine
ve omurilik üzerine bası yaparak boyun fıtığına benzer kol ağrıları ile kol ve elde güçsüzlük ve uyuşukluğa yol açar.
c)Boyun omurga kanalında daralmaya bağlı omurilik tutuluşu (Servikal spondilotik miyelopati)
Boyun omurgasındaki spondilotik değişiklere ve omurilik kanalında daralmaya bağlı olarak omurilik üzerine bası bulguları açığa çıkarsa buna
“spondilotik miyelopati” denir. Servikal spondilozu olan hasta dikkat etmezse kireçlenme ilerleyerek servikal miyelopati gelişir. Omurilikte
sürekli bası olduğunda bacaklarda gerginlik hissi, sertlik, yürüme zorluğu, kollarda kuvvetsizlik, uyuşukluk gibi belirtiler görülür.
Boyun Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Mekanik Boyun Ağrısında Tedavi: Boyun ağrılarının en sık nedeni “mekanik boyun ağrısı” dır. Bu ağrı 23 gün içerisinde giderek azalır ve
12 hafta içerisinde kaybolur. Bazen ağrı kronikleşebilir ve ara ara akut ataklar halinde şiddetlenebilir. Kola ve ele vuran ağrı veya
uyuşukluk hissi sinir kökü basısının belirtisi olabilir. Bu durumda boyun fıtığı yönünden değerlendirilmek için doktora başvurmakta yarar
vardır. Başlangıçta boyun hareketleri ağrılı olduğu için kişi boynunu hareketsiz tutmak ister. Ancak boynun sertleşmesini engellemek için
ağrının izin verdiği ölçüde, derecesini sürekli artırarak doğal hareketler yapmak gerekir. Boynun normal hareketlerine en kısa sürede
kavuşması ağrının kronikleşmesini engeller. Ağrıyı azaltmak için ağrı kesiciler yararlıdır. Basit ağrı kesici ve NSAİD’ler ağrıyı azaltarak
boyun hareketlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olur. Kas spazmı belirgin olursa 23 gün kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir. İlaçların
yan etkilerinden dolayı doktor önerisine göre uygun ilaç tedavisine başlamak gerekir. Medikal tedavi ile geçmeyen hastalara fizik tedavi
modaliteleri (fizik tedavi, kaplıca vs) oldukça faydalıdır. Tekrarların önlenmesi için kötü postür düzeltilmeli ve kas gücünü arttırıcı

egzersizler verilmelidir. Boyun Fıtığında (Servikal Disk Hernisi) Tedavi: Sinir kökü üzerindeki basıya bağlı olarak kola vuran şiddetli ağrı
boyun servikal disk hernisinin en önemli belirtisidir. Ağrı genellikle kendiliğinden ortadan kalkar.
İlk hafta şiddetli olan ağrı 23 hafta içinde azalarak ortadan kaybolur. Bu süre içerisinde ağrının şiddetini azaltmak için ağrı kesici ilaçlar ve
fizik tedavi yöntemleri önerilir. Ozon tedavisi boyun fıtığında etkili olabilir. Hastaların büyük çoğunluğu fizik tedavi ve ilaç tedavisi ile
olumlu sonuç alınır. Boyunluk doktor önerisi ile kullanılabilir. Hastanın tekrar aynı ağrı atağına yakalanmamak için boynunu koruması ve
boyun etrafında olan kasları güçlendirmek için boyun egzersizleri yapması önerilir.
Boyun omurlarında dejenerasyon / yıpranmada (Servikal spondilosiz) Tedavi: Servikal spondilozis özellikle yaşlılarda sık rastlanan bir
radyolojik bulgudur. Her zaman ağrıya yol açmaz. Sadece boyun ağrısına neden oluyorsa önerilen boynu zorlayıcı pozisyon ve
hareketlerden kaçınmakla birlikte boyun egzersizleri ile boyun kaslarının güçlendirilmesi ağrının azalmasına yardımcı olur. Servikal
spondilozlu hastaların çoğu konservatif (ameliyatsız) tedavi ile iyileşir. Akut ağrılı dönem tedavisi istirahat, korseleme, yüzeyel ısı ve ilaçları
içerir. Korseliyken atrofiyi engellemek için egzersize zaman yitirmeden geçilmelidir. Ağrılı bölgelere yapılan lokal enjeksiyon ağrı ve
spazmın iyileşmesine yardımcı olabilir. Subakut ve kronik dönemde yüzeyel ısıtıcılarla birlikte derin ısıtıcılar da uygulanır. Tekrarların
önlenmesi için fizik tedavi yanında hasta eğitilmelidir. Hasta eğitimi postür ve günlük yaşam aktivitelerini içermektedir.
Boyun omurga kanalında daralmaya bağlı omurilik tutuluşunda (Servikal spondilotik miyelopati) Tedavi: Eğer servikal spondilozis omurilik
ve sinir köklerine bası yaparsa ameliyat ile basının ortadan kaldırılması gerekir. Özellikle omurilik üzerine kronik bası, omurilikte geri
dönüşümsüz değişiklere yol açabilir. Bu yüzden bacaklarda sertlik hissi, kuvvet kaybı ve denge bozukluğu gibi belirtilerin açığa çıkması ve
bu problemlerin giderek artması doktora hemen başvurmayı gerektirir. Tedavi öncelikle semptomlara yönelik olmalı. Ağrıya yönelik ilaç
(basit ağrı kesici ve NSAİD) ve fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Denge bozukluğu için denge ve koordinasyon egzersizleri önerilir.
İlerleyici denge problemi ve kas güçsüzlüğü gelişirse cerrahi girişim düşünülmelidir.
Boyun Ağrısından Korunma Yolları
Özellikle boyunu zorlayan hareketlerden kaçınmak, uzun süre baş öne eğik pozisyonda çalışmaktan kaçınmak ve boyuna uygun yastık
seçimi boyun ağrısı atağına yakalanmayı engelleyebilir. Günlük yaşam içerisinde boynumuzu korumak güç olacağı için boyun omurgası
etrafındaki kasları güçlendirmek en doğru yöntemdir. Düzenli yapılan boyun egzersizleri boyun kaslarını güçlendirir ve boyun omurgasına
yansıyan küçük travmaları engeller. Ağrılı dönemde boyun hareketleri kısıtlı olacağı için araba kullanmak gibi ani refleks gerektiren işleri
yapmamak gerekir.
Boyun Ağrısı İçin Hangi Egzersizler Yapılmalı?
Boyun ağrısında yapılacak egzersizler kişiye göre değişir. Hekimin yönlendirmesine göre egzersizler sabah ve akşam 10’ar kez tekrarlanır.
Her hareket 10 sayıncaya kadar sürdürülür ve hareketten sonra yaklaşık 20 sayıncaya kadar dinlenilir. Egzersiz sırasında veya sonrasında
ağrı oluyorsa hekime danışılması gerekir
Bel Fıtığı ve Ağrıları Tedavi Yöntemleri
1.Bel fıtığı kimlerde görülür?
Erişkinlerin %80’i hayatlarının bir döneminde en az bir kez bel bölgesindeki ağrıdan yakınmaktadır. Bel fıtığı, genelde 30 60 yaş arasındaki
erişkin grupta sık görülmesine rağmen, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. Bel fıtığının özellikle görüldüğü bir gruptan ziyade, bel fıtığına yol
açabilecek risk faktörlerinden söz edilmelidir.
2. Risk faktörleri nelerdir?
Obezite: Aşırı kiloluluk bel fıtığının en sık nedenidir. Vücudumuzun ağırlığını omurgamız tasır. Omurganın esnekliğini sağlayan ve bir tür
destek yastığı olarak görev gören disklerin aşırı baskıya maruz kalması, deforme olmasına ve şeklinin bozulmasına yol açar. Normal şeklini
kaybederek dışarıya doğru kabaran, fıtıklaşan disk, baskı yaptığı sinirin fonksiyonlarını etkileyerek değişik belirti ve bulgulara neden olur.
Gebelikte de vücudun ağırlık merkezinin öne doğru yer değiştirmesi omurgaya ek yük binmesine neden olur.
Hareketsizlik: Vücudumuzun yükünü taşıyan sadece omurgamız değildir. Omurga boyunca uzanan tüm boyun, sırt ve bel kasları, karın
kaslarının da fonksiyonu çok önemlidir. Hareketsiz yaşam, düzenli egzersiz yapmama gibi durumlarda kaslar yeterince güçlü olmadığından,
kasların taşıması gereken vücut ağırlığı da omurganın üzerine ek yük getirir. Bu yük, disklerin üzerine binerek fıtıklaşmalarına neden olur.
Sigara içme: Sigaranın disk dejenerasyonlarını artırdığı, iyileşmeyi yavaşlattığı birçok yayında bildirilmektedir.
Günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek: Günlük yaşantımızda farkında olmadan yük kaldırma, nesneleri itme,
çekme gibi yaptığımız bir dizi harekette, omurga fizyolojisine uygun davranılmalıdır. Yerden bir yük kaldırılırken mutlaka dizler kırılarak
çömelmeli, yük sonra kaldırılmalıdır. Omuz üstüne yük kaldırılırken ( Çamaşır asma, dolap yerleştirme gibi) dikkat edilmeli, varsa bir
merdiven, sandalye gibi bir yükseklik üzerinden bu işler yapılmalı, yukarı doğru uzanılmamalıdır. Günlük çalışma sırasında özellikle masa
başında, tam dik pozisyonda oturmalı ve sandalye bel girintisini destekleyecek biçimde seçilmelidir. Sandalyenin uygun olmadığı
durumlarda, bel girintisini destekleyecek ilave bir yastık aynı işi görecektir. Yataktan kalkarken aniden bele yük bindirerek doğrulmaktan
kaçınılmalıdır. Önce yan dönmeli, sonra ayakları yatak kenarından aşağı sarkıtıp dirseklerden destek alınarak doğrulanmalıdır.
Meslekle ilgili olan faktörler: Ağır fiziksel aktivite ve ağır kaldırma gerektiren meslekler. (Ör: İnşaatlarda çalışanlar), Devamlı öne eğilme,
eğilerek dönme gerektiren meslekler, Araba, otobüs, kamyon, kullanma gibi vücudu sürekli vibrasyona maruz bırakan meslekler, Uzun süre
ayakta durma veya oturma gerektiren meslekler, Futbol, halter, kürek ve güreş sporlarıyla uğraşan kişilerde bel ağrısı ve bel fıtığı sıklığı
artmaktadır.
3. Bel fıtığından nasıl korunulur? Riskli pozisyonlar ve hareketler nelerdir?
Yerdeki cisimleri dizleri kırmadan eğilerek kaldırmak, dizleri kırmadan ağır nesneleri itmek ve çekmek, omuz üstüne yük kaldırmak ve
yukarı doğru uzanmak, masa başında uzun süre bel desteği olmaksızın çalışmak, elde uzun mesafelerde ağır yük taşımak bel fıtığını davet
edici olaylardır. Aynı biçimde düzenli egzersiz yapmak da bel fıtığının önlenmesinde son derece yararlıdır. Tüm önlemlere karşın bel fıtığı
gelişebilir. Bu durumda başvurulacak bir beyin ve sinir cerrahının önerilerine dikkat edilmelidir.
4.Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Her bel fıtığı ameliyat gerektirir mi?
Bel ağrılarının ancak %3’ü ameliyat edilmesi gerekli bel fıtıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hekim muayenesi ve yapılacak
incelemelerin sonuçlarına göre ilk önerilen yatak istirahati ve ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçların kullanılmasıdır. Alınan bu önlemlere karşın
ağrı ve bacaklarda uyuşukluk ve kas güçsüzlükleri geçmezse çözüm ameliyattır.
5.Sert yatak istirahatı doğru mudur? Hangi pozisyonda yatmak uygundur?
İstirahatta tabu haline gelen bir öneri sert yatak önerisidir. Sert yataktan kastedilen, üzerine yatmakla şekli bozulmayan, vücudun şeklini
alabilen yatakların kullanılmasıdır. Günümüzde ticari piyasada üretilen birçok yatak markası bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bu nedenle özellikle
sert bir zeminin istirahat amacıyla yaratılması gerekli değildir. Hastanın rahat ettiği pozisyon en iyi yatma pozisyonudur, özellikle dizlerin
kırılması araya bir yastık konması da ağrıyı azaltır.
6.Bel Fıtığının belirtileri nelerdir?
Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük bel fıtığının belirtileridir. Bel

fıtığı ilerlerse iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi belirtiler de eklenebilir.
7.Bel Fıtığı Teşhisi Nasıl Konur?
Günümüzdeki modern tanı yöntemlerinden olan Manyetik Rezonans(MR) ile bel fıtığı teşhisi kolaylıkla konulmakta ve derecesi
belirlenebilmektedir. EMG (Sinir ölçüm testi) de bazı olgularda gerekmektedir. Ancak Bel fıtığının teşhisinde altın standart; klinik muayene
ve hekimin gözlemleme tecrübesidir.
8.Bel Fıtığının Tedavisi Nasıl Yapılır?
a)Başlangıç Safhası: Bel fıtığın tedavisi fıtıklaşmanın, yani disk dediğimiz elastiki maddenin bacağa giden sinirlere yaptığı basının derecesine
bağlıdır. Eğer sadece bel ve bacak ağrısı mevcut, herhangi bir uyuşukluk, güç kaybı, hareket kısıtlılığı yoksa bel fıtığı başlangıç safhasında
demektir. Bu halde hastaya kas gevşetici ilaçların verilmesi, yatak istirahati ve belini zorlayacak hareketlerden kaçınması önerilir. Hastaya
yapılacak öneriler şunlardır:
Hasta kesinlikle bir iki kiloyu aşan ağırlıkları kaldırmamalıdır.
Öne ve yanlara doğru eğilme, belin bükülmesi yasaklanır. Eğer yerden bir şey alınacaksa hastanın çömelerek alması söylenir.
Hastaların otururken belinin arkasına bel boşluğunu yok edecek şekilde bir yastık koymaları ve yirmi dakikadan fazla oturmamaları önerilir.
Eğer hastanın mesleği gereği uzun süre oturması gerekiyorsa her yirmi dakikada bir yürümesi önerilir.
Hastanın yukarıya doğru uzanması yasaklanır. Yukarıdan bir şey alacaksa bir sandalye veya merdivenin üstüne çıkıp alması söylenir.
Hastaya belini daima sıcak tutması, açık pencere veya havalandırma önünde durmaması hatırlatılır.
Bel ve bacak ağrısı olan hastalar mutlaka stresten kaçınmalıdır. Stres ağrıyı arttırmak yanında bel fıtığının ilerlemesine de yol açabilir.
Hastanın evde kaldığı süre içinde yatak istirahatı yapması önerilir. Çok sert zeminlerin sanıldığının aksine zararları daha fazladır. Kaliteli bir
yaylı yatakta ve hastanın kendince en rahat edebildiği pozisyonda yatması daha uygundur.
b)Bel Fıtığı İlerlerse: Eğer yukarıdaki önerilere, istirahata ve kas gevşetici ilaçlara rağmen hastanın şikayetleri devam ediyorsa fizik tedavi
uygulanabilir. Fizik tedavi mutlaka bir uzmanın denetiminde olmalıdır. Fizik tedavi sırasında ilk bir kaç gün ağrılarda artma olabilir, ama
hasta fizik tedavi uzmanının önerdiği sürece tedaviye devam etmelidir Eğer yapılan tüm tedavilere rağmen hastanın ağrıları geçmemiş ise
nükleoplasti metodu uygulanabilir. Nükleoplasti ileri dereceye ulaşmamış bel fıtıklarında fıtıklaşmış diske röntgen altında bir iğne ile girilerek
radyofrekans dalgalarıyla diskin ısıtılması, diskin içindeki sinirlerin harap edilmesi ve diskin içinde boşluklar açarak fıtığın çökmesi esasına
dayanır. Nükleoplasti tek seans olarak, lokal anestezi altında hasta uyumadan ameliyathane şartlarında yapılır ve hastanede yatma
gerektirmeden uygulanan bir metottur. Herhangi bir riski yoktur, ama fıtığı tamamen yok etmesinin garantisi yoktur ve başarı yüzdesi çok
yüksek değildir. Lazerle diskektomi de nükleoplastiye benzer bir metottur.
c)Ameliyat Gerektiren Durumlar: Fizik tedaviye rağmen hastanın ağrıları devam ediyorsa veya geriletilmeyen bir güç kaybı, bacakta
incelme, idrar tutamama varsa, dayanılmaz ağrılar mevcutsa veya MR filmlerinde diskten bir parça koptuğu tespit edilirse çözüm cerrahi
müdahaledir. Ameliyatla omurilikten çıkan sinirlere olan mekanik bası giderilmelidir. Eğer cerrahi müdahale yapılmaz ve sinire bası devam
ederse hastada idrarını tutamama, seksüel gücün kaybı, ayaklarda kuvvetsizlik gibi sorunlar gelişebilir. Maalesef halk arasında ameliyat
olursam sakat kalırım, uzun süre yataktan kalkamam, korse takmak zorunda kalırım veya fıtığım tekrarlar, tekrar ameliyat olurum gibi
inanışlar mevcuttur. Ama mikrocerrahi sayesinde bu tip korkulara gerek kalmamıştır.
9.Cerrahi tedavisi nasıl olur?
Bel fıtığı ameliyatlarındaki amaç fıtıklaşan diskin temizlenesi ve sinir üzerindeki basıyı kaldırmaktır.
Açık diskektomi: Genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hasta yüzüstü yatar pozisyondayken gerçekleştirilir. Uygulama fıtık
bölgesinin üstündeki ciltte açılmış yaklaşık 35 cm’lik bir kesiden yapılır. Kas dokusu etkilenmiş diskin üstündeki kemiklerden sıyrılır,
ekartör denilen cerrahi alet ile kas ve deriyi cerrahi bölgeden uzaklaştırır ve böylece cerrah, omurga ve diski görebilir. Daha iyi bir bakış
açısına sahip olabilmek için kemik ve ligamentler ortadan kaldırılabilir, böylece sinir kökünü zedelemeden bombeleşmiş ,bozulmuş diske
erişim sağlanmış olur. Cerrah diski ve diğer çevreleyen yapıları, disk duvarından çıkıntı yapan disk parçalarını ortadan kaldırılır.Günümüzde
çok tercih edilen bir yöntem değildir.
Mikrodiskektomi: Bu işlem sıklıkla belden aşağısında bölgesel anestezi şekli olan Epidural Anestezi veya genel anestezi ile operasyon
mikroskopuyla cerrahi alanı 20 ila 40 büyütme altında yapılır. Daha küçük kesi yapılır(yaklaşık 11.5 cm), kas dokusu daha az sıyrılır ve
daha iyi görüş sağlanır. Bu da hastanın ameliyat sonrası döneminin daha rahat ve ağrısız geçmesine neden olur. Daha az kas dokusunu
ekarte ederek ameliyat yapmak, ameliyat sonrası kas spazmının ve ağrının daha az almasını sağlar.Ameliyatta kullanılan mikroskop ise
dokuların daha büyük, 3 boyutlu ve çok ayrıntılı tanınmasını sağlayarak komplikasyon olasılığını azaltır. Damarlar ,sinirler ve disk çok daha
net görülür,Damar ve sinir gibi dokulara zarar verme ihtimali çok düşüktür,Mikroskop altında bası etkisi olan diskin temizlenmesi daha
güvenlidir.Kesi yeri daha sonra içten dikişle kapatılır ve üzerine küçük bir pansuman yapılır.Mikrodiskektomi Günümüzde en güvenli ve
etkili yöntem olarak kabul edilmektedir.
Endoskopik bel fıtığı ameliyatı: Bel bölgesinde orta hattan veya yan taraftan girilerek yapılır. Endoskopik girişimde diğer yöntemlerden daha
küçük bir cilt kesisi kullanılır. Endoskobik bel fıtığı ameliyatı 1cm'lik bir kesiden fıtıklaşmış disk alanına sokulan 4 mm'lik bir endoskop
yardımıyla ekrandan cerrahi saha görülerek gerçekleştirilir. Ameliyatlar lokal ve epidural anestezi altında gerçekleştirilebilir. Ancak her fıtığın
bu yöntemle ameliyat edilmesi mümkün değildir.
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YURTHABERGEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI KURTARABİLİR
YurthaberGen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı Kurtarabilir
Gen Mutasyonunuzu Öğrenmek Hayatınızı KurtarabilirRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, kadınlarda
meme ve yumurtalık kanserlerinin oluşumunda genlerin mutasyona uğramasının büyük risk oluşturduğunu söyledi.Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme teknolojisi kullanılarak yapılan testler sayesinde mutasyon taşıyıcılarının önceden saptanarak önleyici
tedavinin hayat kurtarabildiğini belirtti. Meme ve yumurtalık kanserlerine ilişkin açıklama yapan Tıbbi Genetik Uzman İmirzalıoğlu şöyle
konuştu: “Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler
sonucu sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral
oluşumlardır. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. 2008 yılında ABD’de 180 binden fazla
kadına meme kanseri teşhisi konulmuş olup 40 bin civarı kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Herediter (kalıtsal ya da
ailevi) meme kanseri, meme kanserli hastaların yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden
sorumlu iki gen bulunmaktadır”.“MEME VE YUMURTALIK KANSERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER”Prof. Dr. Necat
İmirzalıoğlu, BRCA1 geninde mutasyon olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riskinin yüzde 85, yumurtalık kanseri
riskinin ise yüzde 45 olarak bildirildiğine dikkat çekti. BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme
riskinin yüzde 84 ve yumurtalık kanseri gelişme riskinin de yüzde 76 olduğunu ifade eden Necat İmirzalıoğlu,“BRCA1 ve BRCA2 tümör
baskılayıcı genlerdir. Hücre içi genetik materyalinin çoğalmasının kontrolünden sorumludurlar. Genlerin yapıtaşı olan DNA molekülünde
meydana gelen değişiklikler, aralarında kanser de olmak üzere birçok hastalığa neden olur. BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu taşıyan bir
kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 10’lardan yüzde 70’lere, yumurtalık kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 1,5’lardan
yüzde 1540’lara kadar çıkabilmektedir. Meme ve yumurtalık kanserlerinde erken tanının hem önleyici olduğunu hem de yaşam kurtardığını
gözönüne aldığımızda yapılacak testlerin önemini gözönüne sermektedir” şeklinde konuştu.“GEN MUTASYONUNUN SAPTANMASI
DURUMUNDA TEDAVİ KANSERİ ÖNLEYEBİLİR”HRS Kadın Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1
ve BRCA2 testleri yapıldığında bir mutasyon saptanması durumunda kişiye özel önleyici bir tedavi uygulanarak kanser riskinin önemli
ölçüde azaltılabildiğini ifade etti. Necat İmirzalıoğlu, herhangi bir mutasyon saptanmaması durumunda her kadına uygulanması gereken
tarama yöntemlerinin takibinin önerildiğini kaydetti. Mevcut standart yöntemlerin yalnızca dokularda var olan değişimleri saptadığını belirten
Prof. Dr. İmirzalıoğlu, yeni nesil dizileme yöntemlerinin ise kanser gelişmeden önce en etkili ve önleyici işlemleri yapmaya olanak
sağladığını hatırlattı.RİSK GRUBUNDAYSANIZ TEST YAPTIRINProf. Dr. Necat İmirzalıoğlu, risk grubunda olan kişileri de şöyle
sıraladı:1. Aynı ailede takip eden üç kuşakta ya da en az üç kişide meme kanseri tanısı konmuş olması2. Aile bireylerinden birinde menopoz
öncesi dönemde meme kanseri varlığı,3. Aynı bireyde meme ve yumurtalık kanserinin birlikte gelişmesi,4. Aynı bireyde iki memede birden
kanser gelişmesi,5. Ailede erkeklerde meme kanseri varlığı.”Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, BRCA1 veya BRCA2’nin
mutasyon yaygınlığının 400 bireyde 1 olarak görüldüğünün altını çizerek, yaptırılacak basit bir testle çok büyük risklerin erken tespitinin
önemli olduğunu sözlerine ekledi.

