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KKaattrriinnaa,,  WWiillmmaa,,  RRiittaa

[[SSaayyffaa  1133’’ddee]]

B
u konuda bir bilimsel yay›n veya k›lavuza rastlamad›m. Ya da ben ulaflamad›m. O zaman yaflad›klar›-
m›zdan ve ortak akl›n di¤er bir ifade ile sa¤duyunun bize söylediklerinden yararlanarak ço¤unuzun ka-
t›laca¤›na inand›¤›m görüfllerimi dile getirmeye çal›flmal›y›m. Ben düflündüklerini aç›kça söyleyen, en
az›ndan buna gayret eden bir arkadafl›n›z›m. Zaman zaman k›r›lanlar, gücenenler olabilir. Ancak her-

kesin hemen her konuda karn›ndan konufltu¤u bir toplumda ve ortamda bunu bir kusur saymaman›z› ya da anlay›fl-
la karfl›laman›z› istiyorum. ‹nsanlar do¤ru bildiklerini söylemekle yükümlüdür. Hele bir de akademik ünvana sahip, cüppe giymifl bir he-
kim iseniz, bu sizden beklenen en do¤al tav›rd›r, davran›fl fleklidir kanaatindeyim. Bak›n›z Daniel de Foe* ne diyor "Hakikati bulan, bafl-
kalar› farkl› düflünüyorlar diye, onu hayk›rmaktan çekiniyorsa, hem budala hem de alçakt›r. Bir adam›n ‘benden baflka herkes aldan›yor’
demesi güç flüphesiz; ama sahiden herkes aldan›yorsa o ne yaps›n?".  Yani do¤ru bildiklerimizi söylemek, savunmak ve onlar için müca-
dele etmek hepimizin görevidir.

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  22’’ddee]]

2233.. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Türk Gastroenteroloji Derne¤i taraf›ndan 4-7 Kas›m 2006 tarihle-
ri aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Merkezinde gerçeklefltirilecektir.

Kongre baflkan› Prof. Dr. Hakan fientürk olup onursal baflkan ise Prof. Dr. Muzaffer Gürakar’d›r.
Kongre aya¤›nda 4 Kas›m 2006 tarihinde “Europan Association for Gastroenterology and Endoscopy” Der-
ne¤i ve TGD iflbirli¤i ile bir kurs düzenlenmifltir. Kursun baflkanl›¤› Prof. Dr. Zeynel Mungan taraf›ndan ya-
p›lacakt›r. Yine ayn› gün “Karaci¤er Transplantasyonu” konulu bir kurs daha düzenlenmifl olup kurs baflkan-

l›¤› Prof. Dr. Yaman Tokat taraf›ndan yürütülecektir.
Bu kongrenin di¤er kongrelerden daha baflar›l› geçece¤i beklenmektedir. Gastroenteroloji’de bilgi yenilenmesi her geçen gün büyük h›z
kazanmaktad›r. Bu kongrede Gastroenterologlar ve Gastroenteroloji’ye ilgi duyan tüm hekimlerin güncel bilgilere ve geliflmelere ulafla-
ca¤›n› umuyoruz.
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Gençli¤i yetifltiriniz. Onlara ilim 
ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz. Gelece¤in ayd›nl›¤›na 
onlarla kavuflacaks›n›z.

K. Atatürk, 1927
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23. UGK ONURSAL BAfiKANI PROF. DR. M. GÜRAKAR

GGrriipp--‹‹nnfflluueennzzaa  VViirruuss  EEnnffeekkssiiyyoonnuu
‹nfluenza çok önemli bir hastal›k olarak günü-

müzde de önemini koru-
maktad›r. Amerika Birle-
flik Devletleri’nde her y›l
100,000 kifliden fazla in-
san›n grip nedeniyle has-
taneye yat›r›ld›¤› bildirilmektedir. Yaklafl›k 36,000
kiflinin de influenza ya da komplikasyonlar›ndan
öldü¤ü gerçe¤i yan›nda ifl gücü kayb›, tedavi gider-
leri de göz önüne al›n›rsa hastal›¤›n önemi daha da
iyi anlafl›l›r. Epidemiler nadir olmayarak görülür-
ken, pandemi nadir görülür, fakat daha ölümcül
seyreder. Pandemi (global epidemi)’ler s›k görül-
mez, salg›n›n ne zaman ç›kaca¤› önceden kestirile-
mez. Daha önce ba¤›fl›kl›k kazan›lmam›fl virus su-
flu ile pandemi husule gelir. En son 1968’de pande-
mi görüldü...

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  77’’ddee]]

2222..  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii
HHaaffttaass››  KKuurrssuu

2222..  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  hhaaffttaass››  MMaallaattyyaa  ‹‹nnöö--
nnüü  ÜÜnniivveerrssiitteessii  KKoonnggrree  vvee  KKüüllttüürr  MMeerrkkeezzii’’nnddee  vvee
bbiirr  iillkkee  iimmzzaa  aatt››llaarraakk  ddüüzzeennlleennddii..  KKoonnggrree  DDoo¤¤uu
AAnnaaddoolluu’’nnuunn  eenn  mmüüsstteessnnaa  iilllleerriinnddeenn  bbiirriinnddee  vvee  eenn
mmüüsstteessnnaa  üünniivveerrssiitteessiinniinn  eevv  ssaahhiippllii¤¤iinnddee  ggeerrççeekk--
lleeflflttiirriillddii..

Kongrenin ilk
günü 31 A¤ustos
2005’de Mediter-
ranean School of
Oncology ve Türk
Gastroenteroloji
Derne¤i taraf›n-
dan düzenlenen
uluslaras› kursla bafllad›. Kolondan özofagusa
“Gastrointestinal Kanserler” ve bu kanserlerin ön-
lenmesi ile tedavisindeki yenilikler kursun konusu-
nu oluflturdu...

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  1122’’ddee]]

2233..  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  KKoonnggrreessii  

44--77  KKaass››mm  22000066  TTaarriihhlleerrii  AArraass››nnddaa

‹‹ssttaannbbuull  LLüüttffii  KK››rrddaarr  KKoonnggrree  MMeerrkkeezziinnddee

KKOONNGGRREELLEERRDDEE  KKOONNUUfifiMMAACCIILLAARR  NNAASSIILL
BBEELL‹‹RRLLEENNMMEELL‹‹DD‹‹RR??

PPrrooff..  DDrr..  YY››llmmaazz  ÇÇaakkaalloo¤¤lluu

PPrrooff..  DDrr..  RRaaflfliitt  VVuurraall  YYaa¤¤cc››

M
ikroorganizma denilince ço¤u-

muzun akl›na enfeksiyona ne-

den olan ajanlar gelir. Asl›nda

biraz düflününce olaya yanl›z-

ca enfeksiyon cephesinden bakman›n do¤ru

olmad›¤› görülebilir. Çünkü insano¤lu varol-

du¤undan bu yana milyonlarca mikrorganiz-

may› vücudunda bar›nd›rarak onlarla dostça

yaflamaktad›r. Bu çok say›da mikroorganizma

ile birlikte, dostça yaflamay› ö¤renmek sa¤l›k-

l› olabilmenin kurallar›ndan biridir. Yaflam›n

idamesi için do¤aya serpifltirilen milyarlarca

mikroorganizma ile her zaman her yerde karfl›-

laflan insano¤lu bunlar›n deste¤i ile sa¤l›kl› ya-

flayabilmektedir

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  44’’ddee]]

PROB‹YOT‹K ve
PREB‹YOT‹K

Atilla ‹lhan yüzy›l›m›za imzas›n› atan,
dünyay› çözmüfl, yorumlam›fl ve ona çö-
zümler üretmifl bir düflün adam›d›r.

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  33’’ddee]]

UUzzmm..  DDrr..  DDiilleekk  OO¤¤uuzz

R
ibavirin DNA ve RNA virüslerine

etkili antiviral bir ilaçt›r. Nükleozid

analoglar›n›n bir üyesidir. RNA de-

pendent RNA polimeraz› inhibe

ederek etki eder. Oral formda Kronik HCV te-

davisinde ‹nterferon ile birlikte kullan›l›r.

Aerosol formda ise çocuklardaki “Respira-

tory-Sinsitial Virüs”  tedavisinde kullan›lmak-

tad›r. Ribavirin’in bilinen en önemli ve moni-

torize edilmesi gereken yan etkisi HEMOL‹-
T‹K ANEM‹’dir. 

Ribavirin ‹ntra sellüler olarak Adenozin Ki-
naz taraf›ndan fosforile edilir ve Ribavirin Tri
Fosfata’a (RTP) dönüflerek etki eder. RTP ise
‹nozin monofosfat dehidrogenaz ve viral RNA
polimeraz gibi birtak›m enzimleri kompetetif
olaral inhibe ederek  etki eder. ‹ntrasellüler
Guanozin tri fosfat› azaltarak viral RNA ve
protein sentezini inhibe eder.

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  1111’’ddee]]

HHCCVV  TTEEDDAAVV‹‹SS‹‹NNDDEE  KKIIRRIILLMMAA  NNOOKKTTAASSII  ““RR‹‹BBAAVV‹‹RR‹‹NN””

HEPAT‹K ANSEFALOPAT‹ VE 
LAKTULOZ

PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖZZDDEENN

H
epatik Ansefalopati kompleks nöro psikiatrik bir sendrom-
dur. Artm›fl nöral inhibisyon ile karakterizedir. Bu sendrom
karaci¤er hücre yetmezli¤i, artm›fl porto-sistemik flantlar,
birçok metabolik de¤ifliklikler ile birlikte olup genellikle (re-

versibl) geriye dönebilir. 

Hepatik Ansefalopatinin patogenetik mekanizmas› tam aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r. Metabolik
ansefalopatilerden en iyi tan›mlananlar aras›nda yer almaktad›r. Patogenez karanl›kta ol-
du¤undan bir çok faktör tart›fl›lmaktad›r.

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  88’’ddee]]

YYüüzzyy››llaa  ‹‹mmzzaass››nn››  AAttaann  BBiirr  DDüüflflüünn
AAddaamm››nn››  YYiittiirrddiikk
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Bu konuda bir bilimsel
yay›n veya k›lavuza rastla-
mad›m. Ya da ben ulaflama-
d›m. O zaman yaflad›klar›-
m›zdan ve ortak akl›n di¤er
bir ifade ile sa¤duyunun bize
söylediklerinden yararlana-
rak ço¤unuzun kat›laca¤›na
inand›¤›m görüfllerimi dile
getirmeye çal›flmal›y›m. Ben
düflündüklerini aç›kça söyle-
yen, en az›ndan buna gayret
eden bir arkadafl›n›z›m. Za-
man zaman k›r›lanlar, güce-
nenler olabilir. Ancak herke-
sin hemen her konuda kar-
n›ndan konufltu¤u bir top-
lumda ve ortamda bunu bir
kusur saymaman›z› ya da an-
lay›flla karfl›laman›z› istiyo-
rum. ‹nsanlar do¤ru bildikle-
rini söylemekle yükümlüdür.
Hele bir de akademik ünvana
sahip, cüppe giymifl bir he-
kim iseniz, bu sizden bekle-
nen en do¤al tav›rd›r, davra-
n›fl fleklidir kanaatindeyim.
Bak›n›z Daniel de Foe* ne
diyor "Hakikati bulan, baflka-
lar› farkl› düflünüyorlar diye,
onu hayk›rmaktan çekiniyor-
sa, hem budala hem de alçak-
t›r. Bir adam›n ‘benden baflka
herkes aldan›yor’ demesi güç
flüphesiz; ama sahiden herkes
aldan›yorsa o ne yaps›n?".
Yani do¤ru bildiklerimizi
söylemek, savunmak ve on-
lar için mücadele etmek he-
pimizin görevidir.

Gelelim konumuza. Bir
kongre bilimsel bir komite
taraf›ndan düzenlenir. Ancak
her zaman bir kongre sekre-
teri (ve baflkan›) vard›r ve
bütün yük onun omuzlar›n-
dad›r. Sorumluluk ve yetki
ondad›r. Ya da öyle olmal›-
d›r. Ben 2 kez ulusal kongre
sekreterli¤i (1995 ve
1999’daki 1. ve 3. Ulusal He-
patoloji Kongreleri) yapt›m.
Bu konuda benden daha tec-
rübeli ve uluslar aras› dene-
yimleri de olan arkadafllar›-
m›z var. Hemen her kongre
düzenleyicileri gibi ben de
"Neden beni konuflmac› yap-
mad›n›z?" ya da "Niye belirli
bir konuda (örne¤in hepatit-
ler) hep ayn› kifliler konuflu-
yor?", "Neden bizim bilim
dal›m›zdan daha fazla konufl-
mac› yok?" gibi sorularla
karfl›laflt›m. Veya önerilen
görevi küçümseyerek kabul
etmeyen meslektafllar›m›z ol-
du. Peflinen kabul etmeliyiz
ki, herkesi memnun etmek
imkans›zd›r. Asl›nda böyle
bir zorunluluk ta söz konusu
de¤ildir. Tabi ki kongre dü-
zenleyiciler ulusal toplant›-
larda baz› dengeleri gözet-

mek, geliflmekte olan veya
yeni kurulmufl birimlere des-
tek olmak, onlar› olumlu
yönde harekete geçirmek gi-
bi hususlar› da dikkate alma-
l›d›rlar. Ve bunun için de her
kongre program›nda yeterin-
ce imkan vard›r asl›nda…
Ancak kifliler ve daha nadir
olarak kurumlar aras›ndaki
çekiflmeler ve husumetten
kaynaklanan düflüncelerle
kararlar almak son derece za-
rarl›d›r ve olmamal›d›r. O za-
man konuflmac›lar›n ve otu-
rum baflkanlar›n›n belirlen-

mesinde riayet edilecek baz›
kurallar varm› d›r? Ulusal
kongrelerimizi göz önüne
alarak bu konudaki düflünce-
lerimi belirtmeye çal›flt›m.
S›ras›yla;

1) Eme¤e sayg›n›n sonucu
olarak konuflmac› mutlaka
konusunda deneyimli, ulusal
ve/veya uluslar aras› çal›fl-
malar› ve yay›nlar› olan kifli-
lerden seçilmelidir.

2) Oturum baflkanlar› ise
yine benzer niteliklere sahip
ve üstelik daha deneyimli, bu
konuda daha önce konuflmac›
olarak görev yapm›fl kifliler
aras›ndan seçilmelidir. Otu-
rum baflkanl›¤› en az konufl-
mac› olmak kadar önemli bir
görevdir ve söz konusu bi-
limsel toplant›dan istenen ve-
rimin al›nabilmesinde en
önemli kifliler oturum bafl-
kanlar›d›r. Bunu kongre dü-
zenleyicilerinin de unutma-
mas› gerekir.

3) Bir konuda yeterli de-
neyimi olan kiflilerden kong-
redeki de¤iflik oturumlarda
yararlan›larak adaletli davra-
n›lmal›d›r. Bir kifliye birden
fazla görev verilirken di¤eri-
ni görmezden gelmek do¤ru
de¤ildir.

4) Kongre düzenleyiciler,
kiflilerden veya kurumlardan
gelen direk talepleri veya is-
tekleri (beni flu konuda ko-
nuflmac› yap›n gibi) yerine
getirmek durumunda de¤il-
dir. Bir iste¤e evet derlerse
di¤erlerine de evet demek
zorunda kalabilirler. Bu da
içinden ç›k›lmaz bir soruna
dönüflür. Tabi as›l olmas› ge-
reken hiç kimsenin böyle bir
ham istekte  bulunmamas›-
d›r…

5) Bir konuda görevlendi-
rilen konuflmac› olarak, ken-

dinizi o konuda yeterli gör-
müyor veya sizden daha de-
neyimli ve konuflmac› olma-
y› daha fazla hak eden birisi-
nin var oldu¤unu düflünüyor-
san›z, bunu aç›k yüreklilikle
dile getirmelisiniz. Kendiniz
için daha uygun ve deneyim-
li oldu¤unuz bir konu varsa
onu talep etmelisiniz. Buna
benzer örnekler az da olsa
yaflanmaktad›r.

6) Her kongrede o bilim
dal› ile ilgili kiflilerin tama-
m›na görev verilemez. Bir
sonraki kongre veya di¤er bi-

limsel toplant›lar bu tür aç›k-
lar› kapatmak için iyi bir f›r-
satt›r.

7) Kongrelerin bilimsel
kurul listeleri oluflturulurken
daha çok kongre konusu ile
yak›ndan ilgili kiflilere yer
verilmelidir. Örne¤in Ulusal
Hepatoloji Kongresinde He-
patoloji ile daha çok meflgul
olan gastroenterologlar gi-
bi… Aksi takdirde bütün
gastroenteroloji ö¤retim üye-
lerini yazman›z gerekir, öyle
de¤il mi?... Ya da mesleki k›-
dem gibi görece yans›z ilave
etmenler göz önüne al›narak
baz› k›s›tlamalara gidilebilir.

8) Ulusal kongrelere kat›l-
mak her meslektafl›m›z›n gö-
revidir. Kimsenin küsmeye

hakk› yoktur. Aksakl›klar,
yanl›fll›klar kongreye kat›l-
mak suretiyle dile getirilebi-
lir ve düzeltilmesi sa¤lanabi-
lir. Tabi kongre düzenleyici-
lerinin de buna imkan sa¤la-
yacak bir yaklafl›m içinde ol-
malar› gerekir. Her kongre-
de, kongreyi düzenleyen der-
nek üyelerinin kat›ld›¤› bir ifl
toplant›s› ("business me-
eting") yap›lmal› ve her fley
aç›k aç›k tart›fl›lmal›d›r.

9) ‹laç firmalar›n›n bilim-
sel faaliyetlere ve özellikle

uydu toplant›lara bak›fl› son
derece önemlidir. S›rayla
herkesi memnun etmek ya da
de¤iflik flekillerde kendilerin-
den talepte bulunanlar› küs-
türmemek için, bütün dünya-
da geçerli temel ilkelerden
vaz geçerek tavizkar davran-
mak yanl›flt›r.

10) Uydu toplant›lar
kongrelerin mali bütçeleri
için çok önemli. Bu toplant›-
lardan vazgeçilemez. Art›k
ülkemizde de ilaç firmas›
destekli uydu toplant› veya
konferanslarda konuflmac›-
lar, e¤er varsa o ilaç firmas›
ile iliflkilerini (örnek: dan›fl-
man, konsültan, tavsiye ku-
rulu üyesi gibi s›fatlarla) ge-
rek konuflmada gerekse bas›-
l› materyelde aç›klamal›lar.
Bu ihtiyaç duyulan fleffafl›¤›
ve özgüveni sa¤lar. Ayr›ca
ilaç firmalar› ile akademis-
yenlerin iliflkilerinin daha
sa¤l›kl› bir zemine oturtul-
mas›na katk›da bulunur.

Gastroenteroloji cami-
as›nda meslektafllar›m›z›n
belirli konularda yo¤unlafl-
mas›n› ve üretken olmas›n›
istiyorsak, ki bu kaç›n›lmaz
bir ihtiyaçt›r, ona göre dav-
ranmal›y›z. Kongre düzenle-
yiciler ve ilaç firmalar› belir-
li konularla u¤raflan hekimle-
ri destekleyip, o konuda ulus-
lararas› arenaya ç›kmalar›n›
sa¤lamak yerine, ülkemizde
hala çok say›da bulunan ve
her konuda üstün konuflma
yetene¤ine sahip dahileri
(dünyada örne¤i çok az olan
meslektafllar›m›zdan bahse-
diyorum) ön plana ç›kararak,
herkesi s›radan (her konuda
konuflan ve ahkam kesen) ki-
fliler olmaya zorlayan yakla-
fl›mlardan vazgeçmelidirler.
Hala ilaçlar›n›n daha çok ya-
z›lmas› için en geçerli yolun
tek tek hekimlere ve/veya ba-
z› gruplara sa¤lad›klar› ayr›-

cal›kl› imkanlar veya ödül-
lendirmeler oldu¤unu düflü-
nen ilaç firmalar›n›n yöneti-
cileri, gerçek bilim adamlar›
ve araflt›rmac›lar› destekle-
yen ve onlar›n araflt›rma ve
bilimsel yay›nlar› sonucunda
ulusal ve uluslar aras› arena-
da yer almalar›n› sa¤layan
davran›fllarda bulunmakla
yükümlü olduklar›n› anlama-
l›lar. Bunu hep birlikte sa¤la-
yaca¤›z.

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  1144’’ddee]]

PPrrooff..  DDrr..  YY››llmmaazz  ÇÇaakkaalloo¤¤lluu

GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  ccaammiiaass››nnddaa  mmeesslleekkttaaflflllaa--
rr››mm››zz››nn  bbeelliirrllii  kkoonnuullaarrddaa  yyoo¤¤uunnllaaflflmmaass››nn››  vvee  üürreett--
kkeenn  oollmmaass››nn››  iissttiiyyoorrssaakk,,  kkii  bbuu  kkaaçç››nn››llmmaazz  bbiirr  iihhttii--
yyaaççtt››rr,,  oonnaa  ggöörree  ddaavvrraannmmaall››yy››zz..  KKoonnggrree  ddüüzzeennlleeyyii--
cciilleerr  vvee  iillaaçç  ffiirrmmaallaarr››  bbeelliirrllii  kkoonnuullaarrllaa  uu¤¤rraaflflaann  hhee--
kkiimmlleerrii  ddeesstteekklleeyyiipp,,  oo  kkoonnuuddaa  uulluussllaarraarraass››  aarreennaayyaa
çç››kkmmaallaarr››nn››  ssaa¤¤llaammaakk  yyeerriinnee,,  üüllkkeemmiizzddee  hhaallaa  ççookk
ssaayy››ddaa  bbuulluunnaann  vvee  hheerr  kkoonnuuddaa  üüssttüünn  kkoonnuuflflmmaa  yyee--
tteennee¤¤iinnee  ssaahhiipp  ddaahhiilleerrii  ((ddüünnyyaaddaa  öörrnnee¤¤ii  ççookk  aazz
oollaann  mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzddaann  bbaahhsseeddiiyyoorruumm))  öönn  ppllaannaa
çç››kkaarraarraakk,,hheerrkkeessii  ss››rraaddaann  ((hheerr  kkoonnuuddaa  kkoonnuuflflaann  vvee
aahhkkaamm  kkeesseenn))  kkiiflfliilleerr  oollmmaayyaa  zzoorrllaayyaann  yyaakkllaaflfl››mm--

llaarrddaann  vvaazzggeeççmmeelliiddiirrlleerr..  

TTüürrkk  GGaassttrrooeennttoorroolloojjiissii  ssaayygg››yyllaa  aanndd››--
¤¤››mm››zz  vveeffaatt  eettmmiiflfl  vveeyyaa  eemmeekkllii  oollmmuuflfl  mmeennssuuppllaa--
rr››,,  mmeevvccuutt  hhooccaallaarr››,,  ddaahhaa  ggeennçç  öö¤¤rreettiimm  üüyyeelleerrii,,
uuzzmmaannllaarr››  vvee  yyeettiiflflmmeekkttee  oollaann  yyaann  ddaall  uuzzmmaannll››kk
öö¤¤rreenncciilleerrii  iillee  bbiirrlliikkttee  ççookk  bbüüyyüükk  vvee  nneezziihh  bbiirr
ccaammiiaadd››rr..  BBuu  kkaaddaarr  bbüüyyüükk  bbiirr  ttoopplluulluukkttaa  zzaammaann
zzaammaann  yyaannll››flflll››kkllaarr,,  hhuuzzuurrssuuzzlluukkllaarr  oollaabbiilliirr..
BBuunnllaarr  ggeeççiicciiddiirr..  YYaannll››flflllaarr  ddüüzzeellttiilliirr,,  hhaattaallaarr  ggii--
ddeerriilliirr  vvee  hheerr  flfleeyy  yyeerrllii  yyeerriinnee  oottuurruurr..  YYeetteerr  kkii  ttee--
mmeell  iillkkeelleerrddeenn  ttaavviizz  vveerrmmeeyyeelliimm..

BB‹‹LL‹‹MMSSEELL  KKOONNGGRREELLEERR‹‹NN  DDÜÜNNÜÜ,,  BBUUGGÜÜNNÜÜ,,

OOLLAANNLLAARR  vvee  OOLLMMAASSII  GGEERREEKKEENNLLEERR

PPrrooff..  DDrr..  AAbbdduullllaahh  SSoonnssuuzz
Cerrahpafla T›p Fakültesi,

‹ç Hastal›klar› ABD

Son 10 y›l içerisinde gerek ülke-
mizde, gerekse dünyada gerçekleflti-
rilen bilimsel kongre say›s›ndaki ar-
t›fl bu konuda say›sal verilere daya-
nan bilgiye sahip olmayanlar›n dahi
kesin bir kanaatle dile getirdi¤i bir
gözlemdir. 22. Ulusal Gastroentero-
loji Haftas› nedeniyle dernek baflka-
n›m›z›n yay›nlam›fl oldu¤u mesajda
da belirtildi¤i üzere "TTB kaynakl›
verilere göre 1994 - 2004 dönemin-
de ülkemizde 5215 kongre ve çeflit-
li bilimsel etkinlik yap›lm›flt›r". Bu
gerçekten de ola¤anüstü bir say›d›r
ve ülkemizdeki bilimsel aktivite ar-
t›fl›n› yans›tan bir sevinç kayna¤›
olarak de¤erlendirilebilirse de de-
taylar›na dikkatle bak›ld›¤›nda bafl-
ka yönleri ile de incelenilmesi gere-
ken bir durum olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. 

Bilimsel kongre ve benzeri top-
lant›lar›n say›s›ndaki art›fl sadece
ülkemizi ilgilendiren bir konu de¤il-
dir. Uluslararas› Toplant› ve Kong-
reler Birli¤i (ICCA: International
Congress & Convention Associati-
on) taraf›ndan haz›rlanan bir rapora
göre kongre ve benzeri toplant›lar›n
oluflturdu¤u ticari faaliyet dünya
uluslararas› turizm ve seyahat ciro-
sunun % 30’unu oluflturmakta ve
y›lda yaklafl›k olarak 150 milyar do-
larl›k bir para boyutuna denk gel-
mektedir. Bütün bu kongrelerin sa¤-
l›k bilimleri alan›nda olmad›¤› mu-
hakkakt›r, ancak TÜRSAB Ar-Ge
departman›nca haz›rlanan bir rapor-
da belirtildi¤i üzere t›bbi kongreler
yüzde 26.7 ile birinci s›rada yer al›r-
ken, di¤er bilim sahalar› 11.6 ile
ikinci, teknoloji konulu kongreler
ise yüzde 9.8 ile üçüncü s›rada yer
almaktad›r. Kongre turizminin di¤er
bir özelli¤i turizmin ölü sezonlar›n›
de¤erlendirmesine ra¤men bu yolla
sa¤lanan para giriflinin di¤er turizm
aktivitelerinin üzerinde olmas›d›r.
Yukar›da ad› geçen raporda yer alan
verilere göre 2003 y›l›nda ICCA
kriterlerine uyan (Kat›l›mc› say›s›
en az 50 kifli olmal›, kat›l›mc›lar›n
% 40’› yabanc› olmal›, toplant›lar
rutin olarak düzenlenmeli ve rotas›
en az 3 farkl› ülkeyi kapsamal›)
uluslararas› kongrelerde yap›lan
harcama kifli bafl›na 1830 dolar
iken, tatil amaçl› turistik aktiviteler-
de bu rakam 693 dolar civar›nda bu-
lunmaktad›r. Bu pazar içerisindeki
ilk 5 ülke s›ras›yla ABD, ‹spanya,
‹ngiltere, Almanya ve ‹talya fleklin-
de s›ralanmakta ülkemiz ise 29. s›-
rada yer almaktad›r. 2001-2003 dö-
nemini kapsayan üç y›l içerisinde
ülkemizde gerçeklefltirilen ve ta-
n›mlanan nitelikleri tafl›yan ulusla-
raras› kongrelerin say›s› 104 dür.
Bunun anlam› ülkemizde çok say›da
ulusal düzeyde bilimsel kongre ya-
p›l›yor olsa da konunun uluslararas›

boyutu ve bunun kongre turizmi
cephesindeki yerimizin oldukça ge-
rilerde kald›¤›d›r. 

Dikkat çekici di¤er bir nokta,
uluslararas› kongre aktivitelerindeki
s›ralaman›n bir ölçüde o ülkenin ge-
nel bilimsel aktivitesi ile uyumluluk
göstermesidir. 2003 y›l›na ait SCI,
SSCI, AHCI kapsam›ndaki makale
say›lar› incelendi¤inde en çok ulus-
lararas› kongre gerçeklefltirilen ilk 5
ülkeden 3’ünün (ABD, ‹ngiltere ve
Almanya) uluslararas› at›f indeksle-
rine giren makale say›lar› bak›m›n-
dan da ilk 5 ülke aras›nda yer ald›¤›
görülmektedir. Uluslar aras› kongre
say›lar› bak›m›ndan ilk 5 içerisinde
yer alan di¤er ülkelerden ‹talya’n›n
uluslararas› at›f indekslerine giren
makale say›s›ndaki s›ras› 8, ‹span-
ya’n›n ise 9 dur ve her iki ülke de
bilimsel kongre aktiviteleri bak›-
m›ndan uluslararas› yay›n s›ralama-
lar›ndan daha yukar›larda yer al-
maktad›r. Farkl› bir örnek Japon-
ya’n›n durumudur. Bu ülke ulusla-
raras› yay›n s›ralamas›nda 2. s›rada
yer al›rken uluslararas› kongre akti-
vitelerinde 12. s›rada bulunmakta-
d›r. Bunun nedeninin co¤rafi özel-
likler içerisinde aç›klanmas› müm-
kündür. Uluslararas› at›f indeksleri-
ne giren bilimsel yay›n s›ralamas›n-
da 21. s›rada yer alan ülkemiz ulus-
lararas› kongre aktivitelerinde ise
29. s›rada ve yay›n s›ralamas›na gö-
re daha afla¤›larda bulunmaktad›r.
Bu durum uluslararas› bilimsel akti-
vitelerin art›r›lmas›n›n gereklili¤ine
iflaret etmektedir. 

Bu gereklilik nas›l yerine getiri-
lecektir? Bu soruya yan›t vermek
için ülkemizdeki bilimsel kongrele-
rin ulusal boyuttaki sorunlar›n› irde-
lemek bir zorunluluktur. Bu konuda
bir de¤erlendirme yapman›n en
az›ndan benim çal›flma alan›m içeri-
sinde kendine özgü önemli güçlük-
leri olaca¤›n›n fark›nday›m. Önce-
likle belirtmek isterim ki, hiç kimse-
nin yan›nda veya karfl›s›nda olmak
gibi bir vasf› tafl›m›yorum ve yapa-
ca¤›m de¤erlendirmelerden bu yön-
de sonuçlar ç›kar›lmamas›n› diliyo-
rum. 

BBaaflflllaanngg››ççttaa  ddaa  iiffaaddee  eettmmeeyyee
ççaall››flfltt››¤¤››mm  ggiibbii  ssoonn  1100  yy››ll  iiççeerrii--
ssiinnddee  ssaayy››ss››  kkaattllaannaarraakk  aarrttaann
uulluussaall  nniitteelliikkllii  bbiilliimmsseell  kkoonnggrree--
lleerriinn  ttüümmüünnüünn  bbuu  aallaannddaakkii  ggeerr--
ççeekk  bbiirr  iihhttiiyyaaççttaann  vveeyyaa  yyaapp››ll--
mmaakkttaa  oollaann  bbiilliimmsseell  kkoonnggrreelleerriinn
ssaa¤¤llaayyaammaadd››¤¤››  bbiillggii  ppaayyllaaflfl››mm››
vvee  aakkttaarr››mm››nn››  kkaarrflfl››llaammaakk  üüzzeerree
ddüüzzeennlleennmmiiflfl  oolldduu¤¤uunnuu  ssööyyllee--
mmeekk  mmüümmkküünn  ddee¤¤iillddiirr..  BBuu  ssaayy››--
ssaall  aarrtt››flfl››nn  nneeddeennlleerrii  aarraass››nnddaa
hheeppiimmiizziinn  bbiillddii¤¤ii,,  kkeennddii  aarraamm››zz--
ddaa  ddiillee  ggeettiirrddii¤¤iimmiizz  aannccaakk  yyüükk--
sseekk  sseessllee  iiffaaddee  eettmmeekktteenn  kkaaçç››nn--
dd››¤¤››mm››zz  bbaaflflkkaa  ffaakkttöörrlleerr  ddee  bbuu--
lluunnmmaakkttaadd››rr..

Ulusal bilimsel kongrelerimizin
tek sorunu say›sal art›fl›n yaratt›¤›
kar›fl›kl›k de¤ildir. En az bunun ka-
dar önem tafl›yan di¤er bir sorun, ol-
dukça büyük kay›tl› kat›l›mc› say›-
lar› ile yap›lan bu kongrelerde, ge-
nel kapsaml› ve en kalabal›k otu-
rumlardaki dinleyici say›s›n›n bile
ço¤u zaman kay›tl› kat›l›mc›lar›n %
50’sinin alt›nda kal›yor olmas›d›r.

““HHeerr  ddoo¤¤rruunnuunn  iikkii  yyüüzzüü  vvaarrdd››rr..  BBiirriinnii  kkaabbuulllleennmmeeddeenn  öönnccee  iikkii  ttaarraaffttaann  ddaa  bbaakkmm››flfl  oollmmaakk  hheerr  zzaammaann  ddaahhaa  iiyyiiddiirr..””
AAeessooppooss
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SSAANNAA  NNEE  YYAAPPTTIILLAARR
O sabah m› ç›km›flt›n, bir gün önce mi
Bir b›ça¤›n a¤z›nda yürür gibiydin
Demirlerin so¤uklu¤u soluk dudaklar›nda
Gözlerinde karanl›¤› dar hücrelerin
Seni görür görmez özgürlü¤ümden utand›m
Söyle ne içersin, çay m› kahve mi
Çok de¤iflmiflsin birden tan›yamad›m.

Saçlar›n uzundu, omuzlar›na akard›
Gönlümüz flenlenirdi sar›fl›nl›¤›ndan
Onlar m› kestiler, sen mi k›saltt›n
Gülerdin, içimize aylar do¤ard›
Görünmez da¤lar›n arkas›ndan
Eski gülümsemeni beyhude arad›m
O sabah m› ç›km›flt›n bir gün önce mi
Çok de¤iflmiflsin birden tan›yamad›m.

Bir çay içer misin, yoksa kahve mi
Kibritim yok, demek cigaraya bafllad›n
Ellerin de titriyor, bir fleyin mi var
Böyle bir k›z de¤ildin sen eskiden
Sana ne yapt›lar, sana ne yapt›lar?
Kirpiklerin ›slan›yor durup dururken
O sabah m› ç›km›flt›n, bir gün önce mi
Çok de¤iflmiflsin birden tan›yamad›m.

BBEELLÂÂ  ÇÇ‹‹ÇÇEE⁄⁄‹‹

alsancak gar›'na devrildiler
gece gar›n saati belâ çiçe¤i
hiçbir fleyin fark›nda de¤ildiler
kallefl bir titreme ald› erke¤i
elleri y›rt›lm›flt› kelepçeliydiler
çantas›n› kar›s› tafl›yordu

hiç kimse tan›m›yordu kimdiler
gece gar›n saati belâ çiçe¤i
üçüncü mevki bir vagona bindiler
anlafl›ld› erke¤in gidece¤i
bir fleyden vazgeçmifl gibiydiler
bir türlü kar›s›na bakam›yordu

ayaküstü birer bafra içtiler
gece gar›n saati belâ çiçe¤i
flimdiden bir yaln›zl›k içindeydiler
karanl›k gelmifli gelece¤i
birdenbire sapsar› kesildiler
vagonlar usul usul k›m›ld›yordu

AATT‹‹LLLLAA  ‹‹LLHHAANN  hhaayyaatt››  vvee  flfliiiirrlleerrii  

Atilla ‹lhan yüzy›l›m›za imzas›n› atan, dünyay›
çözmüfl, yorumlam›fl ve ona çözümler üretmifl bir
düflün adam›yd›.

1925’te ‹zmir’in Menemen ilçesinde do¤du. ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki yüksek ögreni-
mini yar›da b›rakt›, gazete ve dergilerde çal›flt›. De-
mokrat ‹zmir Gazetesi Genel Yay›n Müdürlü¤ü ve

Baflyazarl›¤›ndan Ankara’da Bilgi Yay›nevi Dan›flmanl›¤›na geldi (1973-
1980). Senaryolar›nda Ali Kaptano¤lu ad›n› kulland›. Belli bafll› filmleri:
Yaln›zlar R›ht›m› (Lütfi Akad), Ateflten Damlalar (Memduh Ün), R›fat Diye
Biri (Ertem Gönenç), fioför Nebahat (Metin Erksan), Devlerin Öfkesi (Nev-
zat Pesen), Ver Elini ‹stanbul (Aydin Arakon).

Kat›l›mc› say›s› ile dinleyici
say›s› aras›ndaki farkl›l›k ulus-
lararas› kongrelerde de gözle-
nen ve özellikle konu da¤›l›m›-
n›n genifl bir spektrum içerisin-
de gerçekleflti¤i büyük kongre-
ler için bir ölçüde normal kar-
fl›lanmas› gereken bir durum-
dur. Ancak benim son y›llarda-
ki gözlemim ülkemizdeki
kongrelerde baz› kay›tl› kat›-
l›mc›lar›n 2-4 gün süren kong-
re boyunca sadece birkaç top-
lant›y› izledi¤i, hatta bütün
kongre süresini tek bir toplant›-
ya dahi girmeksizin geçirenle-
rin dahi var oldu¤u fleklindedir.
Bu durum sadece dinleyiciler
aç›s›ndan de¤il, konuflmac›
olarak kongrede bulunanlar ba-
k›m›ndan da geçerlidir. Anlat-
maya çal›flt›¤›m bu sorunun te-
melinde bilimsel kongre say›-
s›nda bilimsel üretkenlikle
uyumlu olmayan ola¤anüstü
art›fl›n önemli bir yeri bulundu-
¤udur. Bu durumda bilimsel
kongreler "gider bir iki konu
dinler biraz da tatil yapar›m"
fleklinde düflünenlerin beklenti-
lerine cevap verecek bir niteli-
¤e bürünmektedir. Kongrelerin
genelde cazibesi yüksek turizm
bölgelerinde yap›lmas› bu bek-
lentiyi daha da güçlendirmek-
tedir. 

BBuu  nneeddeennllee  ttüümm  ddeerrnneekk--
lleerriinn  eenn  aazz››nnddaann  kküüççüükk  vvee--
yyaa  oorrttaa  ööllççeekkllii  uulluussaall  ttoopp--
llaanntt››llaarr››nn››  AAnnaaddoolluu’’nnuunn  ddee--
¤¤iiflfliikk  kkeennttlleerriinnddee  yyaappmmaayyaa
ççaabbaa  ggöösstteerrmmeessiinnddee  bbüüyyüükk
yyaarraarr  bbuulluunnmmaakkttaadd››rr..  EEyyllüüll
22000055’’ddee  MMaallaattyyaa’’ddaa  ggeerr--
ççeekklleeflflttiirriilleenn  2222..  UUlluussaall
GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  hhaaffttaass››  bbuu
nnookkttaaddaa  bbüüyyüükk  ttaakkddiirrllee  kkaarr--
flfl››llaadd››¤¤››mm  bbiirr  ggiirriiflfliimm  ooll--
mmuuflflttuurr..

T›p d›fl›ndaki bir çok ulusal
bilimsel kongrenin, hatta temel
bilimler alan›ndaki t›bbi kong-
relerin 5 y›ld›zl› otel konforuy-
la de¤il çok daha mütevazi ko-
flullarda, ço¤u zaman da kamu
kurumlar›n›n sosyal tesis ve
misafirhanelerinden yararlan›-
larak yap›ld›¤›n› hat›rlamam›z-
da yarar vard›r. 

Afla¤›daki haber 13.11.
2005 tarihli Star gazetesinin in-
ternet sayfalar›ndan al›nm›flt›r.
Bilimsel kongrelerde turizm ve
konfor boyutunun ön plana
ç›kmas› ve tart›fl›l›r hale gel-
mesi önümüzdeki y›llarda he-
pimize zarar verebilecek bir
geliflme olacakt›r. Bu olumsuz
geliflmelerin sorumlulu¤u sa-
dece hekimler ve derneklerin
üzerinde olmay›p konunun bu

boyuta ulaflmas›nda ilaç sana-
yinin de önemli hatalar› olmufl-
tur. Muhtemelen bu durum ar-
t›k ilaç sanayi için de rahats›z
edici ve sürdürülemez bir nok-
taya gelmifl bulunmaktad›r.

UUlluussaall  kkoonnggrreelleerrddee  kkoonnuu
vvee  kkoonnuuflflmmaacc››llaarr››nn  sseeççiimmii
ddee  ççookk  ttaarrtt››flfl››llaabbiilleecceekk  bbiirr
ssoorruunn  dduurruummuunnddaadd››rr..  BBuu
ggüünn  kkoonnggrreelleerriinn  bbiilliimmsseell
pprrooggrraamm››nnaa  bbaakktt››¤¤››mm››zz  zzaa--
mmaann  ddiikkkkaattiimmiizzii  ççeekkeenn  eenn
öönneemmllii  kkoonnuu,,  ddoo¤¤rruuddaann
ddeesstteekklleeyyiiccii  ffiirrmmaallaarr››nn
kkoonnttrroollüü  aalltt››nnddaa  ddüüzzeennllee--
nneenn  ssaatteelllliitt  sseemmppoozzyyuummllaa--
rr››nn  ggiiddeerreekk  öönn  ppllaannaa  çç››kk››yyoorr
oollmmaass››dd››rr..

Bunun yaratt›¤› sak›nca

kongre program›ndaki en

önemli bafll›klar›n›n ve en ve-

rimli zaman dilimlerinin bu

kapsamda de¤erlendirilmesi-

dir. Bu toplant›larda konu ve

konuflmac› seçimi do¤rudan il-

gili ilaç firmas› taraf›ndan ya-

p›lmakta, hatta bazen konufl-

mada kullan›lan slayt ve di¤er

görsel malzemenin bile bu fir-

malar›n medikal departmanla-

r›nca sa¤lanm›fl oldu¤una rast-

lan›lmaktad›r. Konu bafll›klar›

de¤iflebilmekte, konunun ver-

di¤i mesaj ve özellikle de ko-

nuflmac›lar genelde hep ayn›

kifliler olmaktad›r. ‹yimser bir

bak›flla seçilen konuflmac›lar›n

bu konular› en iyi bilen kifliler

oldu¤u, bu özellikteki konufl-

mac›lar›n say›ca s›n›rl› olmas›

nedeniyle genelde hep ayn› ki-

flilerin konufltu¤u fleklinde bir

görüntünün ortaya ç›kt›¤› söy-

lenebilir. Ancak böyle düflü-

nüldü¤ünde bile temel bir so-

run var olmaya devam edecek-

tir. O da bu konuflmac›lar›n

kulland›klar› bilginin ne kada-

r›n›n do¤rudan kendi çal›flma-

lar› ve klinik materyalinden, ne

kadar›n›n ise genelde herkesin

ulaflabilece¤i medikal literatür-

den edinildi¤inin göz ard› edil-

mesidir.  ‹flin gerçe¤i kullan›-

lan bilgilerin çok büyük bir

k›sm›n›n genel medikal litera-

türe dayan›yor oldu¤udur. O

zaman konuflmac›n›n farkl›l›¤›

nerede do¤abilir? Kiflisel kana-

atimce bu farkl›l›k ancak mev-

cut bilgilere getirilecek yorum-

larda ortaya ç›kabilir.  Böyle

oldu¤unda satellit sempozyum-

larda geçerli olan konuflmac›

seçim kriterinin bilimsel kong-

relerin amaçlar› ile ilaç sanayi-

nin tercihleri aras›nda nas›l bir

denge içerisinde gerçekleflti¤i-

ni  okuyucunun takdirine b›-

rakmak istiyorum. Elbette bu

sempozyumlarda konuflmac›

seçimi do¤rudan kongre orga-

nizasyonunun kontrolünde ol-

mayacakt›r, ancak bunun tela-

fisi için özellik arz eden tart›fl-

mal› konular›n farkl› bafll›klar

alt›nda olsa bile kongre bilim-

sel program› içerisinde ayr›ca

yer almas›n›n sa¤lanmas› ve bu

toplant›larda satellit sempoz-

yumda konuflmac› olanlar›n d›-

fl›nda ve özellikle de farkl› dü-

flünceleri oldu¤u bilinen kiflile-

rin görüfllerini dile getirmesine

olanak sa¤lan›lmal›d›r. Bu sa-

t›rlar› okuyanlara benim çal›fl-

ma alan›m olan karaci¤er has-

tal›klar›nda son 2 y›lda yap›lan

bilimsel kongrelerde yer alan

satellit sempozyumlar›n prog-

ramlar›na bir kez daha bakma-

lar›n› öneriyorum. Bu güne ka-

dar çok say›da konuflma yap-

m›fl olmama ra¤men hiçbir sa-

tellit sempozyumda görev al-

mam›fl ve bu flekliyle devam

etti¤i takdirde bundan sonra da

almamaya kararl› bir kifli ola-

rak neyi anlatmak istedi¤imin

hepinizce anlafl›labilmifl olma-

s›n› diliyorum.  

Sözlü veya poster olarak su-

nulmak üzere gönderilen çal›fl-

malar›n seçiminde de sorunlar

yaflanmaktad›r. Birçok defalar

bu seçici kurullarda görev yap-

m›fl bir kifli olarak gördü¤üm,

çal›flmalar›n büyük bir k›sm›-

n›n verilen sürenin bitmesine

1-2 gün kala gönderildi¤i, hat-

ta bu süre dolduktan sonra bile

gönderilmeye devam edildi¤i-

dir. Bu durum seçici kurullar›n

görevini yapmas›n› zorlaflt›r-

maktad›r. Seçici kurullarda yer

alan kiflilerin çok dikkatle ve

farkl› ilgi alanlar› olanlardan

seçilmesi, yeterli inceleme sü-

resinin verilmesi ve çal›flmalar

s›n›fland›r›larak ilgi alanlar›na

göre seçicilere yönlendirilmesi

niteli¤i art›rmak bak›m›ndan

önem tafl›maktad›r. Sadece ka-

t›l›m say›s›n› art›rmaya yönelik

bir amaca hizmet eden bildiri

reddetmeme al›flkanl›¤› mutla-

ka terk edilmelidir. Bir bilim-

sel kongrenin gündemi kongre-

nin mali muhasebesinin yap›l-

mas› ile bitirilmemeli, en az›n-

dan bir sonraki kongreye kadar

sürdürülmelidir. Bu kapsamda

kongreye sunulan bildirilerin,

özellikle de kongrelerde ödül

alan çal›flmalar›n ne kadar›n›n

daha sonraki y›llarda bilimsel

bir yay›na dönüfltü¤ü ve bu ya-

y›nlar›n ne kadar at›f ald›¤› iz-

lenilmeli, buradan ç›kar›lacak

sonuçlar bildiri seçim kurullar›

ve kongre kat›l›mc›lar› ile pay-

lafl›lmal›d›r. E¤er bir kongrede

ilk üç dereceyi alan çal›flmala-

r›n hiçbirisi bilimsel yay›na dö-

nüflememifl, buna karfl›l›k sözlü

sunuldu¤u halde tek bir soru

bile sorulmadan dinlenen bir

çal›flma daha sonra sayg›n bir

dergide yay›nlanabilmifl ise o

kongrenin seçici kurullar›n›n,

oturumu yöneten baflkan›n›n,

hatta dinleyicilerinin bile kendi

içlerinde bunun nedenini sor-

gulamalar› gerekmez mi?

Bilimsel kongreleri bilimsel

çal›flmalar›n sunuldu¤u ve tar-

t›fl›ld›¤› ortamlar haline getir-

meliyiz. Bunun en do¤ru yolu

kongrenin ilk günlerini yo¤un

bir bilimsel programa, ikinci

yar›s›n› ise sosyal program ve

sponsor firmalarca düzenlenen

satellit sempozyumlara ay›r-

mak olacakt›r. Dünyada da ay-

n› sorunlar var ama kongreler

bu flekilde olmuyor diyebilirsi-

niz, ancak unutmay›n›z ki so-

runlar evrensel olsa bile çö-

zümler ulusal olmak zorunda-

d›r. Baflkalar› için geçerli olan-

lar sizin koflullar›n›zda hiçbir

anlam tafl›mayabilir. 

Toplant›larda panel ve kon-

ferans say›s› azalt›lmal›,  klasik

kitaplarda bölüm olarak yer

alabilecek nitelikteki bafll›kla-

r›n birer panel konusu olarak

ifllenmesi al›flkanl›¤›ndan vaz-

geçilmelidir. Kongrelerdeki en

önemli gün ve zaman dilimleri

yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› su-

nacak olan araflt›rmac›lara ay-

r›lmal›d›r. Sunumlarda mutlak

surette deneyimli araflt›rmac›-

lar da yer almal› ve konular›n

bilimsel düzeyde tart›fl›lmas›na

katk›da bulunmal›d›rlar. Bu

oturumlar›n baflkanlar›n›n seçi-

minde kronolojik k›deme de-

¤il, konuya hakimiyeti ile ve-

rimli bir tart›flmaya zemin ha-

z›rlayabilecek olanlara öncelik

verilmelidir. 

[[DDeevvaamm››  SSaayyffaa  1111’’ddee]]

““BBüüyyüükk  aaddaammllaarr››nn  aammaaççllaarr››,,  ddii¤¤eerrlleerriinniinn  iissee  yyaallnn››zz  iisstteekklleerrii  vvaarrdd››rr..””  
DDüünnyyaa  aattaassöözzüü



Mikroorganizma denilince ço¤umuzun akl›na
enfeksiyona neden olan ajanlar gelir. Asl›nda biraz
düflününce olaya yanl›zca enfeksiyon cephesinden
bakman›n do¤ru olmad›¤› görülebilir. Çünkü insa-
no¤lu varoldu¤undan bu yana milyonlarca mikroor-
ganizmay› vücudunda bar›nd›rarak onlarla dostça
yaflamaktad›r. Bu çok say›da mikroorganizma ile
birlikte, dostça yaflamay› ö¤renmek sa¤l›kl› olabil-
menin kurallar›ndan biridir. Yaflam›n idamesi için
do¤aya serpifltirilen milyarlarca mikroorganizma ile
her zaman her yerde karfl›laflan insano¤lu bunlar›n
deste¤i ile sa¤l›kl› yaflayabilmektedir. 

Rus araflt›rmac› Metchnikoff y›llar önce Bulgar
köylülerinin daha uzun yaflad›¤›n› farketmifl ve bu-
nu araflt›rd›¤›nda bu insanlar›n bol miktarda yo¤urt
tükettiklerini görüp yo¤urdu inceledi¤inde canl›
bakterilerle karfl›laflm›fl ve bunlara Lactobacillus
Bulgaricus ad›n› vermifltir. Bunu izleyen birçok
araflt›rma ile özellikle fermente süt ürünlerinden bir-
çok canl› nonpatojen bakteriler izole edilmifl ve
bunlar probiyotikler olarak an›lmaya bafllanm›flt›r.
Baflta anne sütü, kefir, ayran, yo¤urt ve peynir gibi
fermente süt ürünleri probiyotikler aç›s›ndan çok
önemli kaynaklard›r. K›saca nonpatojen canl› mik-
roorganizmalar olan probiyotikler a¤›z yolu ile par-
çalanmadan kolona ulaflt›klar›nda intestinal mikro-
biyal balans› gelifltirip, zenginlefltirerek floraya kat-
k›da bulunurlar ve özellikle de kompetisyon yolu ile
reseptörlere ba¤lanarak patojen ajanlara yer b›rak-
mayarak onlar›n d›flk› ile d›flar› at›lmalar›n› sa¤lar-
lar. 

Probiyotik olarak isimlendirilen bu bakterilerin
selektif olarak büyüme ve geliflmesini sa¤layan, ak-
tivitelerini artt›ran sindirilemiyen karbonhidrat bile-
flenlerine de Prebiyotik denmektedir. Fructo-Oligo-
sakkaritler yap›s›ndaki prebiyotikler baflta anne sütü
olmak üzere birçok lifli g›dalarda (örne¤in enginar,
kereviz, p›rasa, kuflkonmaz, muz gibi) bulunur. 

PPrroobbiiyyoottiikk  vvee  PPrreebbiiyyoottiikklleerriinn  YYaarraarrllaarr››nn››  fifiööyyllee
SS››rraallaayyaabbiilliirriizz::

11..  FFlloorraayy››  ggüüççlleennddiirreerreekk  ggaassttrrooiinntteessttiinnaall  ssiisstteemm  eenn--
ffeekkssiiyyoonnllaarr››nnaa  ddiirreennçç  oolluuflflttuurruurrllaarr::

a. Asid formasyonu ile

b. Antimikrobiyal aktiviteyi üst düzeyde tutarak, 

c. Nütriyentler ve reseptörler aç›s›ndan patojen 
mikroorganizmalarla kompetisyona girip 
onlar›n mukozal adezyonlar›n› ve de 
beslenmelerini önleyerek, 

d. Antitoksin etki göstererek. 

22..  ‹‹mmmmüünn  ffoonnkkssiiyyoonnllaarraa  ddeesstteekk  vveerriirrlleerr

a. Sekretuvar IgA sal›n›m›n› artt›rarak, 

b. Fagositozu artt›r›rlar. 

33..  LLaakkttaazz››  aakkttiivvee  eeddeerreekk  llaakkttoozz  eemmiilliimmiinnii  aarrtttt››rr››rrllaarr

44..  AAnnttiittüümmöörr  öözzeelllliikk  ggöösstteerriirrlleerr,,  

a. Karsinojenleri ba¤larlar, 

b. Barsak içerikleri için kompetisyon yaparak. 

55..  KKaann  lliippiiddlleerriinnii  aazzaalltt››rrllaarr

a. Lipid emilimini engellerler, 

b. Lipid sentezini azalt›rlar, 

c. Kolesterolü metabolize ederler.

66..  PPeeppttiiddlleerree  kkaarrflfl››  dduuyyaarrll››ll››¤¤››  aazzaalltt››rr  vvee  bbööyylleeccee  aattoo--
ppiiyyii  öönnlleerr

77..  KK  vviittaammiinn  sseenntteezzlleerrlleerr

Do¤al ürünlerde bulunan pre ve probiyotikler ya-
pay olarak da haz›rlanabilmektedir. Oligosakkarit-
lerden (prebiyotik) zenginlefltirilmifl formulalar, bis-
küvi ve krakerler haz›rland›¤› gibi sentetik olarak
haz›rlanan ve yo¤urt gibi ürünlere ilave edilen örne-
¤in LC1, bifidobacter ve lactobacillus sufllar› gibi
probiyotik ajanlar› beslenme ürünleri içinde görebi-

liyoruz. Yine özellikle gastrointestinal sistemin en-
feksiyonlar›n›n tedavisinde ve profilakside yararlar›
gösterildi¤i için yine canl› bakterilerden örne¤in
Lactobacillus GG, Bifidobacter içeren veya maya
mantar›ndan sentez edilmifl örne¤in Saccharomyces
boulardi gibi probiyotikler de ambalajlanm›fl olarak
biyoaktif ürünler ad› alt›nda kullan›ma sunulmufltur. 

Gerek do¤al ürünlerde bulunan veya do¤al ürün-
lere d›flar›dan ilave edilerek güçlendirilmifl yo¤urt
gibi ürünlerin yukar›da belirtilen yararlar› aç›s›ndan
sa¤l›kl› beslenme disiplini içinde tüketilmesinde ya-
rar vard›r. Bunlar›n d›fl›nda özellikle biyoaktif mad-
de özelli¤i ile ambalajlanm›fl olarak piyasaya sunu-
lan probiyotiklerin kullan›m alanlar› ne olabilir diye
düflündü¤ümüzde ise:

11..  Antibiyoti¤e ba¤l› diareden korudu¤u,

22..  Enteral beslenen hastalar› olas› kontaminas-
yonlar sonucu oluflabilecek enteral enfeksiyonlar-
dan korudu¤u,

33..  Seyahat edenleri turist diyaresinden korudu¤u,

44..  Baflta Rotavirüs gibi viral gastroenteritler ol-
mak üzere tüm enfeksiyöz ve toksik diarelerde
semptomlar› ve hastanede kal›fl süresini azaltt›¤›,

55..  Ailesinde yo¤un atopi bulunan bireylerin ço-
cuklar›nda atopi profilaksisi sa¤lad›¤›,

66..  Genç eriflkin bayanlarda kontrol edilemiyen
s›k üriner sistem enfeksiyonlar› ve vajinozis ile bun-
lara ba¤l› oluflan erken do¤umlar›n önlenmesinde,

77..  ‹ltihabi barsak hastal›klar›n›n remisyonlar›n›n
idamesinde etkili olduklar› yap›lan çok say›da çal›fl-
malar ile gösterilmifltir. Belirli bir amaca yönelik
kullan›mda probiyotik katk›l› g›da ürünlerini kullan-
mak yeterli de¤ildir. Belirli miktarda probiyoti¤in
parçalanmadan kolona ulaflmas› zorunlulu¤u dikka-
te al›nd›¤›nda bu durumlarda ticari preparatlar›n
kullan›lmas› çok daha do¤rudur. Ticari preparatlar

bakteriyel (Lactobacillus GG ve bunun Bifidobakter
ve Streptokokus gurubu ile kombinasyonlar›) ve
non-bakteriyel (S. Boulardi) olmak üzere iki çeflittir.
Bakteriyel olanlar› kullan›rken dikkatli olmak gere-
kir. Özellikle immün yetmezli¤i olan prematüreler-
de, immünosüprese hastalarda septik enfeksiyonlara
neden olabilmektedirler. 

SSoonnuuçç

Pre ve probiyotikler aç›s›ndan en zengin do¤al
ürünün anne sütü olaca¤›n› unutmadan sa¤l›kl› ya-
flam amac› ile menülerimizde do¤al probiyotik (yo-
¤urt) ve prebiyotiklere yer vermeliyiz. Çünkü bun-
lar çocuklar›m›z› ve bizleri enfeksiyonlardan, kan-
serden ve atopiden korur. ‹mmün sistemimizi güç-
lendirir. Kolesterolü düflürür. 

Yukar›da belirtilen di¤er nedenler için de gerek-
ti¤inde ticari preparatlar›ndan yararlanabiliriz. 
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‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1, Biyokimya

BD3, Acil ve ‹lk Yard›m BD4, ‹ç Hastal›klar› ABD5, Malatya, Sütçü

‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji ABD2, Kahramanmarafl
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‹‹LLEE  HHAASSTTAALLIIKK  SSÜÜRREESS‹‹  VVEE  HH‹‹SSTTOOPPAATTOOLLOOJJ‹‹KK  DDEERREECCEESS‹‹

AARRAASSIINNDDAAKK‹‹  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹  

Hilmi ATASEVEN, Ülkü DA⁄LI, ‹lhami YÜKSEL, ‹brahim

ERTU⁄RUL, Yasemin ÖZDER‹N ÖZ‹N, Bilge TUNÇ, Ifl›lay

NAD‹R, Aysel ÜLKER, Burhan fiAH‹N 

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara
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EELLAAZZII⁄⁄  fifiEEHH‹‹RR  TTOOPPLLUUMMUUNNDDAA  FFOONNKKSS‹‹YYOONNEELL  ÜÜSSTT    GGAASS--

TTRROO‹‹NNTTEESSTT‹‹NNAALL  BBOOZZUUKKLLUUKKLLAARRIINN  PPRREEVVAALLAANNSSII  VVEE

SSAA⁄⁄LLIIKK  YYAARRDDIIMMII  AARRAAMMAA  

Selman ÇELEB‹1, S. Erhan DEVEC‹2, Ahmet AYAR3, Hüseyin

ATASEVEN1, Yasemin AÇIK2, ‹. Halil BAHÇEC‹O⁄LU1

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1, Halk Sa¤l›¤›

ABD2, Fizyoloji ABD3, Elaz›¤

DDuuyyuurruu
TTGGVV  AAvvrruuppaa  vvee  AAmmeerriikkaa  ddaa

bbiillggii,,  ggöörrggüüssüünnüü  aarrtt››rrmmaakk  vvee

aarraaflfltt››rrmmaa  yyaappmmaakk  iisstteeyyeenn  ggeennçç

GGaassrrooeenntteerroollooggllaarraa  bbuurrss

vveerrmmeeyyee  ddeevvaamm  eettmmeekktteeddiirr..

BBuu  bbuurrssttaann  yyaarraarrllaannmmaakk

iisstteeyyeennlleerriinn  bbaaflflkkaa  kkaayynnaakkllaarr

kkuullllaannmmaammaass››  dd››flfl››nnddaa  bbaaflflkkaa

flflaarrtt››mm››zz  yyookkttuurr..  BBaaflflvvuurruullaarr››nn››zz››

ddöörrtt  ggöözzllee  bbeekklliiyyoorruuzz..

TTüürrkk  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  VVaakkff››  

YYöönneettiimm  KKuurruulluu

ÖÖDDÜÜLL AALLAANN SSÖÖZZLLÜÜ  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹LLEERR

ÖÖDDÜÜLL AALLAANN PPOOSSTTEERR  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹LLEERR

BBEENN  SSAANNAA  MMEECCBBUURRUUMM

Ben sana mecburum bilemezsin

Ad›n› m›h gibi akl›mda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

‹çimi seninle ›s›t›yorum.

A¤açlar sonbahara haz›rlan›yor

Bu flehir o eski ‹stanbul mudur

Karanl›kta bulutlar parçalan›yor

Sokak lambalar› birden yan›yor

Kald›r›mlarda ya¤mur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

‹nsan bir akflam üstü ans›z›n yorulur

Tutsak ustura a¤z›nda yaflamaktan

Kimi zaman ellerini k›rar tutkusu

Bir kaç hayat ç›kar›r yaflamas›ndan

Hangi kap›y› çalsa kimi zaman

Arkas›nda yaln›zl›¤›n h›nz›r u¤ultusu

Fatih'te yoksul bir gramofon çal›yor
Eski zamanlardan bir cuma çal›yor
Durup köfle bafl›nda deliksiz dinlesem
Sana kullan›lmam›fl bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalan›yor
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
Ben sana mecburum sen yoksun.

Belki haziran da mavi benekli çocuksun
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
Bir flilep s›z›yor ›ss›z gözlerinden
Belki Yeflilköy'de uça¤a biniyorsun
Bütün ›slanm›fls›n tüylerin ürperiyor
Belki körsün k›r›lm›fls›n telafl içindesin
Kötü rüzgar saçlar›n› götürüyor

Ne vakit bir yaflamak düflünsem
Bu kurtlar sofras›nda belki zor
Ay›ps›z fakat ellerimizi kirletmeden
Ne vakit bir yaflamak düflünsem
Sus deyip ad›nla bafll›yorum
‹çim s›ra k›m›ld›yor gizli denizlerin
Hay›r baflka türlü olmayacak
Ben sana mecburum bilemezsin.

AAttiillllaa  ‹‹LLHHAANN



Kufl gribi (Avian) virüsleri taraf›ndan meyda-
na getirilen enfeksiyondur. Kufl gribi virüsü nor-
malde kufllarda do¤al olarak bulunmaktad›r. Vah-
fli kufllar genellikle hastalanmadan bu virüsleri
barsaklar›nda tafl›rlar. Ancak kufllar aras›nda çok
bulafl›c› olup tavuklar, ördekler ve hindilerde cid-
di hastal›¤a ve ölümlere neden olmaktad›r. Tip A
grip virüslerinin pek çok de¤iflik alt tipi vard›r.
Bu alt tipler A tipi grip virüslerinin yüzeyinde bu-
lunan ve Hemaglutinin  (HA) ve Nöraminidaz
(NA) proteinlerinin yap›s›na göre de¤iflmektedir.

H5N1 salg›n› 2003 y›l›n›n sonlar›nda bafllam›fl
ve Asya’da 8 ülkede görülmektedir. Kamboçya,
Çin, Endonezya, Japonya, Laos, Güney Kore,
Tayland ve Vietnam. Bu salg›n flu ana kadar 100
milyondan fazla kuflun hastalanmas›na ya da sal-
g›n›n kontrol alt›na al›nmas› için öldürülmesine
neden olmufltur. Mart 2004 itibar›yla salg›n›n
kontrol alt›na al›nd›¤› bildirilmifltir. Ancak 2004
y›l›n›n Haziran ay› sonlar›nda yine Asya ülkele-
rinde olmak üzere kümes hayvanlar›nda yeniden
salg›nlar bildirilmeye bafllam›flt›r. Her iki salg›n
peryodunda da Vietnam ve Tayland’dan insan va-
kalar› bildirilmifltir. Son olarak Temmuz 2005’te
Rusya ve Kazakistan’da görülen H5N1 virüsü,
Ekim 2005’te Romanya ve Türkiye’de kümes
hayvanlar›nda bildirilen salg›nla Avrupa’ya s›ç-
ram›flt›r. 

Yüksek derecede hastal›k yapma yetene¤i
olan kufl gribi virüsü, vahfli kufllar›n göç rotas›
boyunca Güney Asya’da insanlar›n yo¤un oldu¤u
bölgelere, Afrika ve Avrupa’ya yay›lma riskine
sahiptir. Uzun zamand›r vahfli kufllar›n dünya kufl
gribi virüsü için rezervuar oldu¤u bilinmektedir.
A¤ustos 2005’te Rusya ve Kazakistan’da görülen
salg›nlar kufl gribinin yay›l›m›nda vahfli kufllar›n
rolünü göstermektedir. Ana uçufl yollar›n›n
kompleks olmas› ve hangi vahfli kufl türlerinin vi-
rüsü tafl›d›¤› bilinmedi¤i için salg›n›n rotas›n› ç›-
karmak güçtür.

Kufllar›n göç yollar› Güneybat› Asya ve baz›
Akdeniz ülkelerini içermektedir. Hindistan ve
Bangladefl risk alt›ndad›r. Özellikle Bangladefl ve
daha az olmak üzere Hindistan çok büyük say›da
evcil örde¤e sahiptir ve bu ülkeler vahfli kufllar›n
ana göç yollar› üzerindedir. ‹nfluenza virüsleri
fomitler arac›l›¤› ile kolayca yay›lmakta ve suda
canl›l›¤›n› koruyabilmektedir. Baz› ördek türleri
hiç hastal›k belirtisi göstermeden influenza virüs-
lerini tafl›yabilmektedir.

Kufl gribi hayvanlarda da son derece bulafl›c›
ve h›zla ilerleyerek ölüme neden olan bir hasta-
l›kt›r. 1959’dan 2003 y›l›na kadar ço¤unlukla Av-
rupa ve Amerika’da olmak üzere dünyada 21 sal-
g›n ortaya ç›km›flt›r. Bu salg›nlar›n tümü ciddi
seyretmekle beraber co¤rafi olarak s›n›rl› kalm›fl-
t›r. Salg›n ortaya ç›kt›¤›nda al›nan önlemler, hay-
vanlar›n imhas›, karantinaya al›nmas›, dezenfek-
siyonu ve özellikle çiftliklerde hayvanlar›n hare-
ketlerinin k›s›tlanmas› enfeksiyonun kontrolünü
sa¤lamaktad›r.

Kufl (Avian) gribi hakk›nda genel bilgilerimiz
insanlarda enfeksiyona neden olmad›¤› fleklinde
iken Ocak 2004 y›l›nda Tayland ve Vietnam ilk
insan kufl gribi vakalar›n› bildirmifllerdir. Asl›nda
insanlar için riski düflüktür. Ancak kümes hay-
vanlar›nda (tavuk, ördek, ve hindi) görülen kufl
gribi salg›n› s›ras›nda, insanlar›n hasta kufllarla
temas etmesi veya hasta kufllar›n salg›lar›n›n bu-
laflt›¤› yüzeylerle temas etmesi ihtimali artt›¤›
için, kufl gribini insanlara da bulaflmas› ihtimali
artmaktad›r. ‹nsan grip virüsleri H1N1, H1N2,
H3N2 tipleri olup Kufl gribi etkeni H5N1’dir. An-
cak yine bilindi¤i üzere insan virüslerinin genetik
olarak baz› parçalar› kufl grip virüslerinden orjin
almaktad›rlar. Ayr›ca A tip virüsleri sürekli de¤i-
flim geçirmektedir ve zaman içinde insanlar› en-
fekte edebilme ve insanlar aras›nda yay›labilme
yetene¤i kazanabilmektedir.

‹lk kez 1997’de Hong Kong’daki kümes hay-
vanlar›ndaki kufl gribi salg›n› s›ras›nda virüsün
insanlara geçti¤i görülmüfl bu salg›nda 18 kifli kufl
gribi virüsü ile solunum yolu enfeksiyonu geçir-
mifl ve 8 kifli hayat›n› kaybetmifltir. Tayland ve
Vietnam’da insan kufl gribi vakalar› görülmeye
devam etmektedir. Bu vakalar içinde ölüm oran›
%51’dir. Bu vakalar›n ço¤u hasta kümes hayvan-
lar› ile direk temas veya bu hayvanlar›n salg›lar›-
n›n bulaflt›¤› yüzeylerle temas sonucu yay›lmak-
tad›r.

H5N1 virüsünün insandan insana geçifli nadir-
dir. Ancak tüm influenza virüsleri de¤iflme yete-
ne¤ine sahiptir. Her yeni insan enfeksiyonu virü-
sün kendini de¤ifltirme ve h›zla büyük gruplara
yay›lma potansiyeli kazanmas› için f›rsat sa¤lar.
Bu virüse karfl› insanlarda ba¤›fl›kl›k yoktur. Vi-
rüs insandan insana kolay bulaflma yetene¤i kaza-
n›rsa tüm dünyada salg›na neden olabilir.

DDSSÖÖ’’nniinn  2299  EEyyllüüll  22000055  ttaarriihhiinnddee  yyaayy››nnllaannaann
kkuuflfl  ggrriibbii  rraappoorruu  vvee  ssoonn  iinnssaann  vvaakkaallaarr››::

fiu anda insanlar› H5N1 virüsünden koruya-
cak bir afl› yoktur. Afl› gelifltirme çal›flmalar› de-
vam etmektedir.

Halen kullan›lmakta olan grip afl›lar› kufl gri-
bine karfl› koruma sa¤lamaz ancak yüksek riskli
bölgelerdeki kiflilerin di¤er grip afl›lar›n› yapt›r-
masi önerilmektedir. Çünkü insan gribi ve kufl
gribi ayn› anda hastal›k yaparsa genetik al›flverifl
nedeni ile virüsün insandan insana bulafl›c›l›¤›
kolaylaflabilir. Dünya Sa¤l›k Örgütü, kümes hay-
vanlar›nda yük-
sek derecede pa-
tojenik kufl gribi
salg›n›n oldu¤u
bölgelerde kufl
gribi virüsü ile
karfl›laflma riski
olan kiflilerin flu
anda kullan›lan
grip afl›lar› ile
afl› lanmalar›n›
önermektedir.

1111..MMaarrtt..22000055  KKuuflfl  ggrriibbii  rraappoorruu                                                                                    

ÜÜllkkee TTooppllaamm  VVaakkaa  aayy››ss›› ÖÖlleenn  VVaakkaa  SSaayy››ss››

Kamboçya 1 1

Tayland 17 12

Vietnam 51 33

Toplam 69 46

2299..EEyyllüüll..22000055  KKuuflfl  ggrriibbii  rraappoorruu                                                                                    

BBaaflflllaanngg››çç  TTaarriihhii EEnnddoonneezzyyaa VViieettnnaamm TTaayyllaanndd KKaammbbooççyyaa TTooppllaamm

VVaakkaallaarr ÖÖllüümmlleerr VVaakkaallaarr ÖÖllüümmlleerr VVaakkaallaarr ÖÖllüümmlleerr VVaakkaallaarr ÖÖllüümmlleerr VVaakkaallaarr ÖÖllüümmlleerr

2266..1122..0033//1100..0033..0044 0 0 23 16 12 8 0 0 35 24

1199..0077..0044//0088..1100..0044 0 0 4 4 5 4 0 0 9 8

1166..1122..0044//BBuuggüünnee 4 3 64 21 0 0 4 4 70 27

TTooppllaamm 4 3 91 41 17 12 4 4 116 60

Toplam say›lar ölümleri de içermektedir. DSÖ sadece laboratuarda konfirme vakalar› bildirmektedir.

KKuuflfl  GGrriibbii  NNeeddiirr??
UUzzmm..  DDrr..  DDiilleekk  OO⁄⁄UUZZ

VVaahhflflii  kkuuflflllaarrddaa  bbiillddiirriilleenn  kkuuflfl  ggrriibbii  vvaakkaallaarr››  22000044--22000055

ÜÜllkkee TTüürr KKuuflfl  GGrriibbii  TTiippii TTaarriihh

Hong Kong Do¤an H5N1 Ocak 2004

Kamboçya Hayvanat bahçesindeki vahfli kufllar H5N1 fiubat 2004

Japonya Karga H5N1 Mart 2004

Kore Saksa¤an H5N1 Mart 2004

Tayland Güvercin, Leylek, Karabatak, H5N1 Aral›k 2004

k›rm›z› boyunlu kumru

Çin Gri bal›kç›l H5N1 Aral›k 2004

Çin Çizgili bafll› kazlar, H5N1 Nisan 2005

büyük siyah bafll› mart›lar,

kahverengi bafll› mart›lar,

k›z›l kuflakl› ördek, 

büyük karabataklar

Mo¤olistan Çizgili bafll› kazlar, ötücü ku¤u kuflu H5 A¤ustos 2005

Rusya Vahfli kufllar H5N1 A¤ustos 2005

Kazakistan Vahfli kufllar H5N1 A¤ustos 2005

Romanya Kümes hayvanlar› H5N1 Ekim 2005

Türkiye Kümes hayvanlar› H5N1 Ekim 2005

Yunanistan Kümes hayvanlar› H5N1 (fiüpheli) Ekim 2005

‹ngiltere Papa¤an H5N1* Ekim 2005

H›rvatistan Tavuklar H5N1 (fiüpheli) Ekim 2005

*Sadece 1 papa¤anda görüldü¤ü için salg›n olarak kabul edilmiyor
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Influenza epidemileri zaman zaman

pandemik bir hale gelerek milyonlarca

insan›n ölümüne neden olmaktad›r. 1918

y›l›nda ortaya ç›kan ‹spanyol gribi pan-

demik hale gelerek dünyay› kas›p kavur-

mufltur. ‹lk epidemik dalga ilkbaharda

görülerek, nadir ölüme sebep olmufltur.

Ayn› y›l ikinci dalga Eylül, Ekim, Ka-

s›m’da görülmüfl ve tüm dünyada 20-40

milyon insan›n ölümüne yol açm›flt›r. Bu

say› Birinci Dünya Savafl›’nda ölen in-

sanlar›n üç kat›ndan fazlad›r. ‹nfluenza

genellikle yafll› popülasyonda yüksek

oranda ölüme yol açar. Fakat 1918’deki

‹spanyol gribi salg›n›nda özellikle genç

ve orta yafll›lar etkilenmifltir. Çünkü as-

keri kamplardaki olumsuz yaflam koflul-

lar›ndaki gençlerde ölüme yol açm›flt›r.

Gribal enfeksiyon sonucu geliflen bakte-

riyel pnömoninin tedavisi içinde ilaç ye-

tersizli¤i bahis konusuydu. Yafll› popü-

lasyon daha önce geçirmifl olduklar› inf-

luenza enfeksiyonlar› nedeniyle ba¤›fl›k-

l›k kazanm›fl olmak flans›na sahiptiler.

Günümüzde influenza iflgücü kayb›,

tedavi giderleri nedeniyle sosyo-ekono-

mik sonuçlar önemli bir hastal›k olarak

kabul edilir. Fransa’da 1969-70 epidemi-

si 2 ayl›k bir sürede (Aral›k-Ocak) %80’i

60 yafl›ndan büyük olan 18,000 kiflinin

ölümüne yol açm›flt›r.

Influenza’ya ba¤l› ölümlerin beflte bi-

rinden fazlas›n›n önceden bir sa¤l›k soru-

nu oldu¤u görülmektedir. Kardio-vaskü-

ler hastal›¤› olanlar en

önemli risk grubunu

oluflturmaktad›r.

Influenza Ameri-

ka’da yafll›larda (65 yafl

sonras›) beflinci ölüm

nedenidir. Inf-

luenza, korun-

ma gerektire-

cek derecede

yayg›n görülen, a¤›r

seyreden ölümlere

yol açan bir enfeksi-

yondur. En iyi korunma

flekli afl›lanmakt›r.

Özellikle yafll›lar, ço-

cuklar, kardiovasküler

sorunlar› olanlar, Bron-

flit, Ast›m, An-

fizem, Diya-

bet, Kronik

Karaci¤er Hastal›¤›, Kronik Böbrek Has-

tal›¤› olanlar afl›lanmal›d›r.

Hayvan-Mikrop-‹nsan iliflkileri yan›-

s›ra uluslararas› ulafl›m›n, iliflkilerin in-

sanl›¤› tehdit eden pandemilere yol

açaca¤› bilim adamlar›nca ön-

görülmektedir. Toplumlar

bu tip salg›nlara karfl› ha-

z›rl›kl› olmak zorundad›r.

Olas› Kufl Gribi Salg›n›n›n

yaklafl›k 150 milyon insa-

n›n ölümüne yol açaca¤›

tahmin edilmektedir.

BBUUNNLLAARRII  BB‹‹LL‹‹YYOORR  MMUUSSUUNNUUZZ  ??

1. Bir odada hapfl›ran iki kifli oday› terk ettikten 30 dakika sonra bile

baflka birisinin hapfl›r›kla at›lan virüsleri solunum yoluyla almas›

muhtemeldir.

2. 1918-1919 k›fl›ndaki fliddetli so¤uk alg›nl›¤›nda, 1. Dünya

Savafl›nda ölen toplam insan say›s›ndan fazla (20 milyon) kifli

ölmüfltür.

3. Bir kifli hayat› boyunca ortalama 200 defa so¤uk alg›nl›¤› geçirir.

So¤uk alg›nl›¤›na neden olan 200'den fazla virus saptanm›flt›r. So¤uk

alg›nl›¤› esnas›nda normalden 200 kat fazla mukus salg›lan›r.

4. Apollo 9 'un astronotunun yakaland›¤› so¤ukalg›nl›¤› dünyan›n en

pahal› so¤uk alg›nl›¤› vakas›d›r. Bu olay 1969'daki ay yolculu¤unun

gecikmesine neden olmufl ve Nasa'ya maliyeti 500.000$ olmufltur.

5. So¤uk alg›nl›¤›n› s›ras›nda normal zamana göre iki kat su, portakal

suyu, çay, çorba gibi s›v›lar tüketilmelidir.

edebilirler. Bunlar için yabani ka-
natl›lar do¤al konakç› (rezervoir)
d›rlar. ‹nfluenza A tipi viruslar›n
yüzeyinde bulunan iki proteine
ba¤l› olarak subtipleri vard›r. Bu
proteinler hemaglutinin (H) ve ne-
uraminidaz (N) dir. 15 farkl› (H)
ve 9 farkl› (N) alt tipi vard›r. H ve
N’nin 117’den fazla kombinasyo-
nu bahis konusudur. 
‹nsan toplulu¤unda dolaflan influ-
enza A’n›n baz› alt tipleri (H1N1,
H1N2, H3N2) dir. 1957 ile 1968
aras›nda H2N2 viruslar› insan toplulu-
¤unda saptanm›flsa da, günümüzde görül-
memektedir. Di¤er alt tipler di¤er hayvan
türlerinde saptanm›flt›r. Örne¤in H7N7
ve H3N8 atlarda hastal›¤a neden olur.
H3N2 subtipi domuzlarda salg›na neden
olmufltur (insanlardan bulaflm›flt›r). 
Yaln›z influenza A viruslar› kanatl›lar›
enfekte etmektedir. ‹nfluenza A virusu-
nun alt tiplerinin do¤al konakç›s› yabani
kanatl›lard›r ve hasta olmamaktad›rlar.
Fakat onlar›n d›flk›s› ile kümes hayvanla-
r› (tavuk, hindi, ördek) enfekte olurlar. 
‹nfluenza Tip B virusu; normal olarak
yaln›z insanlarda bulunur. Epidemilerle
neden olmakla birlikte pande-
mik salg›lara yol açmamakta-
d›r.
‹nfluenza Tip C virusu; insan-
larda hafif hastal›¤a neden
olur. Epidemi ve pandemiye
yol açmaz.
Viruslar›n antijenik yap›s›nda-
ki ufak de¤ifliklikler yeni sufl-
lar›n ortaya ç›kmas›na neden
olur. Daha önce geçirilmifl en-
feksiyonlarda oluflan antikorlar bu yeni
sufla etki etmeyece¤inden yeni suflla has-
tal›k ortaya ç›kar. ‹nfluenza virusu insan-
lar aras›nda dolaflt›kça genetik de¤ifliklik-
ler kazanmas› kaç›n›lmazd›r, bu nedenle
yeni sufllarla s›kça salg›nlar olmaktad›r.
Farkl› virus sufllar› ile hücre enfekte ola-

bilir, bu nedenle de "rekombinasyon" so-
nucu yeni alt tipler ortaya ç›kabilir ve
bunlar da pandemilere yol açabilirler.
1918-19’da görülen ‹spanyol gribinden
20-50 milyon aras›nda insan ölmüfltür.
1957 Asya gribi ve 1968’de ki Hong
Kong gribi pandemik bir seyir göstermifl-
se de daha hafif atlat›lm›flt›r.
‹nfluenza A virusu ile re-enfeksiyona
ba¤l› epidemiler ve pandemiler kaç›n›l-
maz olarak ortaya ç›kacakt›r. Çünkü vi-
rusdaki genetik mutasyonlar nedeniyle
farkl› sufllar ve alt tipler oluflmakta bunlar
da yeni enfeksiyonlara neden olmaktad›r.
Toplum bu yeni sufllara yada alt tiplere

karfl› ba¤›fl›k olmad›¤›ndan salg›nlar pat-
lak vermektedir. K›zam›k ve kabakulak
viruslar›nda antijenik de¤ifliklikler mini-
mal oldu¤undan ba¤›fl›kl›k yaflam boyu
devam etmektedir. ‹nfluenza A enfeksi-
yonu için böyle bir durum söz konusu de-
¤ildir.

‹nfluenza’da bulafl damlac›k
enfeksiyonu ile olmaktad›r.
Damlac›klar, partiküller öksü-
rük, aks›r›k ile havaya yay›l›r
ve di¤er insanlarda solunum
havas› ile virusu alarak enfek-
te olurlar. Grip so¤uk aylarda
ortaya ç›kmaktad›r. So¤uk ne-
deniyle direncin k›r›lmas› yi-
ne so¤uk nedeniyle insanlar›n
kapal› alanlara çekilmesi en-
feksiyonun bulafl›n› kolaylafl-
t›rmaktad›r.

‹nfluenza virusu solunum sistemine dam-
lac›k enfeksiyonu fleklinde gelince viru-
sun yüzeyinde bulaflan H glycoprotein’i
solunum yollar› epitelinin üzerindeki si-
alik asit resptörlerine tutunur. Sonra virus
epitel içine girerek ço¤almaya bafllar. Vi-
rusun al›n›m›ndan 1-3 gün sonra hasara
u¤rayan hücrelerden aç›¤a ç›kan sitokin-
ler ve o bölgeye infiltre olan lökositler
semptomlar›n oluflmas›na neden olur.
Grip semptomlar›; üflüme, titreme, hal-
sizlik, bo¤az a¤r›s›, atefl, öksürük, burun
ak›nt›s› ve adalelerde a¤r›d›r. Viral hasar
ve oluflan inflamatuvar yan›t sonucu
bronflit ve intersitisiyel pnömoni geliflebi-

lir. Solunum sisteminde oluflan
hasar sekonder bakteriyel enfek-
siyonlara zemin haz›rlad›¤›ndan
stafilokok, pnömokok, H. Influ-
enza gibi ajanlara ba¤l› pnömo-
niler görülebilir. Sekonder en-
feksiyonlara ba¤l› ölümler özel-
likle yafll›lar, kronik kardio-pul-
moner sorunu olanlar ile kronik
böbrek hastal›klar›nda görülür.
Gebeler ve immün yetmezlikli

kifliler de risk grubundad›r.  ‹nfluenza’da
santral sinir sistemi komplikasyonlar›
(Ansefalomiyelit, polinöritis) nadiren gö-
rülür. 
Gripten korunmak için, afl› grip mevsi-
minden önce yap›lmal›d›r.

TTiipp AAlltt  TTiipp YY››ll KKlliinniikk  CCiiddddiiyyeettii
A H3N2 1889 Orta

Domuz H1N1 1918 Ciddi

Asya H2N2 1957 Ciddi

Hong Kong H3N2 1968 Orta

H1N1 1977 Hafif

B Yok 1940 Orta
C Yok 1947 Hafif

‹‹nnssaann  ‹‹nnfflluueennzzaa  VViirruussllaarr››nnaa  BBaa¤¤ll››  PPaannddeemmii’’lleerr

77
‹nfluenza çok önemli bir hastal›k olarak günümüzde de önemini korumaktad›r. Ame-
rika Birleflik Devletleri’nde her y›l 100,000 kifliden fazla insan›n grip nedeniyle has-
taneye yat›r›ld›¤› bildirilmektedir. Yaklafl›k 36,000 kiflinin de influenza ya da komp-
likasyonlar›ndan öldü¤ü gerçe¤i yan›nda ifl gücü kayb›, tedavi giderleri de göz önüne
al›n›rsa hastal›¤›n önemi daha da iyi anlafl›l›r. Epidemiler nadir olmayarak görülür-
ken, pandemi nadir görülür, fakat daha ölümcül seyreder. Pandemi (global epide-
mi)’ler s›k görülmez, salg›n›n ne zaman ç›kaca¤› önceden kestirilemez. Daha önce
ba¤›fl›kl›k kazan›lmam›fl virus suflu ile pandemi husule gelir. En son 1968’de pande-
mi görüldü. Beklenen yeni pandeminin ne zaman ortaya ç›kaca¤› kestirilememekle
birlikte beklenmektedir. 
‹nfluenza viruslar› klasik solunum sistemi viruslar›d›r. Endemik, epidemik, pandemik
salg›nlara neden olurlar. Üç tip influenza virusu vard›r (A,B,C). ‹nfluenza A tipi vi-
ruslar insanlar›, kanatl›lar› (kufl vs.), domuzlar›, balinay›, ay› bal›¤›n› (fok) enfekte

GGrriipp--‹‹nnfflluueennzzaa  VViirruuss  EEnnffeekkssiiyyoonnuu
PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖZZDDEENN

GGrriipp  KKaapp››ddaa

TTüürrkkiiyyee  GGööçç  YYoollllaarr››  HHaarriittaass››
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HHEEPPAATT‹‹KK  AANNSSEEFFAALLOOPPAATT‹‹

Hepatik Ansefalopati kompleks nöro psiki-
atrik bir sendromdur. Artm›fl nöral inhibis-
yon ile karakterizedir. Bu sendrom karaci¤er
hücre yetmezli¤i, artm›fl porto-sistemik
flantlar, birçok metabolik de¤ifliklikler ile
birlikte olup genellikle (reversibl) geriye dö-
nebilir. 

Hepatik Ansefalopatinin patogenetik meka-
nizmas› tam aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r. Meta-
bolik ansefalopatilerden en iyi tan›mlanan-
lar aras›nda yer almaktad›r. Patogenez ka-
ranl›kta oldu¤undan bir çok faktör tart›fl›l-
maktad›r.

11..  AAMMOONNYYAAKK  ((AAmmmmoonniiaa))

Sa¤l›kl› kiflilerde ammonia teflekkülü ile,
ammonia detoksifikasyonu aras›nda bir den-
ge mevcuttur. Ammonia sentezi bafll›ca bar-
saklar, adale ve böbreklerde gerçekleflmekle
birlikte ço¤u barsaklarda teflekkül eder.

aa.. ‹nce barsak mukoza hücrelerinin temel
enerji kayna¤› glutamin amino asididir. Glu-
tamin glutaminaz enzimi ile glutamat ve
amonyaka dönüflür. Glutamat da daha sonra
yine amonyak aç›¤a ç›kararak α - ketogluta-
rat’a çevrilir.

bb.. Adalelerde amonyak teflekkülü adale fa-
aliyeti ile oranl›d›r. ‹stirahatte amonyak te-
flekkülü ve y›k›m› denge halindedir. Adale-
ler fazla amonyak gelmesi ya da adalede
fazla teflekkül etmesi durumlar›nda glutamin
sentetaz arac›l›¤› ile glutamin sentez edile-
rek amonya¤› detoksifiye edilir. 

cc..  Kal›n barsa¤›n normal bakteriyel floras›
proteinlerin ve ürenin y›k›m›n› sahip olduk-
lar› enzimlerle gerçeklefltirirken amonyak
aç›¤a ç›kar. Amonya¤›n en önemli kayna¤›
kolondur.

dd..  Normal koflullarda böbreklerde az miktar-
da amonyak husule gelir. Fakat hipopotase-
mi ve idrar›n kalevi oldu¤u durumlarda ise
amonyak sentezi artmaktad›r.

ee..  Normal karaci¤erde proteinlerin y›k›m›
süresinde amonyak husule gelirse de bu sü-
ratle detoksifiye edilir. Bu nedenle kan
amonyak seviyesine hiçbir etkisi olmaz.

Kandaki amonya¤›n kayna¤›, nitrojen içeren
(protein, aminoasit, nükleik asit, aminler)
maddelerin hücrelerdeki metabolizmas› so-
nucu oluflan amonyak ve intestinal flora ta-
raf›ndan sentez edilen amonya¤›n absorbsi-
yonu sonucu kana geçen amonyakt›r. Nitro-
jen içeren (protein, aminoasit, nükleik asit,
aminler) maddelerin hücrelerdeki metabo-
lizmas› sonucu oluflan endojen amonyak ve
bakteriyel floran›n nitrojen içeren (protein-
ler, üre vs) maddeleri metabolize etmesi so-
nucu oluflan intestinal amonyak absorbe ola-
rak kan amonya¤›n› olufltururlar. Karaci¤e-
rin en önemli görevlerinden biri kandaki
amonya¤› üre ve glutamine çevirerek detok-
sifiye etmektir. Böbreklerde teflekkül eden
amonyak (NH4+) amonyum iyonu fleklinde

itrah edilirken az da olsa “re-absorbe” ol-
maktad›r.

Amonyak kanda fiziksel olarak çözünmüfl
olarak bulunur. Kanda Amonyak amonyum
iyonlar› ile bir denge içinde (NH3/NH4

+) bu-

lunur. Bu durum pH ba¤›ml›d›r. pH art›nca

(alkalozis) difüzyona u¤rayabilen toksik
ammonia (NH3) artmaktad›r. 

Amonyak kan beyin bariyerini geçerek sant-
ral sinir sistemini etkilemektedir. Bu gaz ha-
linde amonyakt›r (serbest amonyak), ya¤da
eridi¤inden kan beyin bariyerini geçebil-
mektedir. Periferik kan dolafl›m›nda normal
pH’da total amonya¤›n yaklafl›k %1’i gaz
halinde NH3 dir. Oysa %99’u ionize (NH4

+)

haldedir. Non iyonize amonyak pH 6’da
%0.1, pH 7’de %1, pH 8’de %10, pH 9’da
% 50 orandad›r. Siroz olgular›nda alko-
losiz’in s›k görüldü¤ü bilinmektedir. 

Normal fizyolojik koflullarda amonyak üre-
timi ile amonyak detoksifikasyonu aras›nda
bir denge mevcuttur. Normalde periferik
kan seviyesi 30 mikro-mol/litre (Non toksik
seviye). Portal sistemde amonyak seviyesi
en yüksektir çünkü barsaklardan kaynakla-
nan amonyak› içermektedir.

Kal›n barsak, ince barsak, mide (Hp pozitif-
lerde), adale, böbreklerde aç›¤a ç›kan amon-
yak karaci¤er taraf›ndan üreye çevrilerek te-
mizlenir. Üre, böbrekler k›smen de gastroin-
testinal kanaldan at›l›r. Bir k›s›m amonyak
adalede detoksifiye edilir (NH3

+ glutamate 

glutamin) Bu reversibl detoksifikasyon
beyin ve karaci¤erde de görülür. Portal kan
sisteminde bulunan amonya¤›n %70-80’i
karaci¤erde üre ve glutamine çevrilmekte-
dir.

Karaci¤er sirozunda portal ven bas›nc› artt›-
¤›ndan kollateral dolafl›mlar geliflir. Ekster-
nal kollateraller; özofagus, fundus varisleri,
caput medusa, spleno-renal flantlar, internal
kollateraller; Hepato-portal anastomozlar
gibi. Böylece intestinal kaynakl› amonya¤›n
bir k›sm› bu yollar ile do¤rudan sistemik do-
lafl›ma geçer. Bir k›sm› da karaci¤ere gelir,
karaci¤erde hücre yetmezli¤i oldu¤undan
(siroz) amonyak, üre ve glutamine çevrilip
detoksifiye edilemez (%80 oran›nda) ve kan
amonyak seviyesi artar. Hepatik Ansefalo-
patinin en s›k nedeni karaci¤er sirozudur.
Hepatik Ansefalopatili olgular›n %90’n›nda
kan amonyak seviyesi yükselirken % 10’un-
da normaldir. Bu nedenle Ansefalopatiden
sorumlu baflka faktör ya da mekanizmalar›n
oldu¤u tart›fl›lmaktad›r. Hepatik Ansefalo-
pati karaci¤er sirozunun en s›k görülen
komplikasyonlar›ndand›r. Porto-sistemik
kollateral geliflen olgular›n %30-70’inde
gösterilebilir ansefalopati geliflme riski var-
d›r. Karaci¤er sirozu olup Hepatik Ansefalo-
pati semptom ve bulgular› olmayan olgular-
da da amonyak kan seviyesinin normal s›n›-
r› üzerinde saptanabilece¤i unutulmamal›-
d›r.

Karaci¤er sirozunda klinik seyir kronik ve
progressivdir. En s›k komplikasyonlar›; va-
ris kanamas›, asit, sar›l›k, p›ht›laflma bozuk-
luklar›, böbrek yetmezli¤i ve Hepatik Anse-
falopatidir. Yaklafl›k olgular›n %40’›n da
aç›k ansefalopati geliflme riski vard›r.
Subklinik ansefalopati ise olgular›n %30-
70’inde saptanabilir.

HHeeppaattiikk  AAnnsseeffaallooppaattii  vvee  AAmmoonnyyaakk  ‹‹lliiflflkkiissii

• Hepatik ansefalopatili olgular›n %90’n›n-
da kan amonyak seviyesi yüksektir.

• Amonyak seviyesinin düflmesi ile semp-
tomlarda düzelme görülür.

• Hepatik Ansefalopati kronik karaci¤er has-
tal›¤› olanlarda, portosistemik kollateralleri
olanlarda amonyak yeterli detoksifiye edile-
medi¤inden beyine ulaflmaktad›r.

• Amonyak konsantrasyonu ile Hepatik An-
sefalopatinin ciddiyeti aras›nda korelasyon
vard›r.

• Amonyak sentezinin artt›¤› durumlar anse-
falopatiyi provake ederken, Amonyak sevi-
yesi düflürülünce, klinik semptom ve bulgu-
lar düzelmektedir.

• Amonyak serebral enerji metabolizmas›n›,
nörotransmisyonu, nöral aktivite kontrolü-
nü, astroglia fonksiyonlar›n› bozarak nöro-
nal hücre fonksiyonlar›n› etkilemektedir.

• Beyinde amonyak glutamine çevrilerek de-
toksifiye edilir. Sadece Astroglia beyinde
glutamin sentetaz içermektedir. Glutamin
Astroglia’da birikince glial hücreler fliflmek-
tedir. Astrosit fliflmesinde sitokinlerin, ben-
zodiazepinlerin, hyponatreminin de sinerjik
etkisi olabilir. 

• Akut karaci¤er yetmezli¤inde görülen aç›k
beyin ödemi glial fliflme ile karakterizedir.
Yeni çal›flmalarda Hepatik Ansefalopatide
(Kronik Karaci¤er hastal›¤›nda) de glial
hücrelerde fliflme oldu¤u bildirilmifltir.

Hiperamonyakemi nörotoksik etki göster-
mektedir. Mekanizmas› tam aç›kl›¤a kavufl-
mam›flt›r. Beyinde amonyak glutamat ve
glutamine çevrilerek detoksifiye edilir. Bu
ATP ba¤›ml› bir ifllem oldu¤undan önemli
enerji kullan›m›-tüketimi ile olur. Astroglial
hücrelerde fliflme görülür bu muhtemelen
hücrelerin fonksiyonlar›n›n bozulmas› ile
sonlan›r.

22..  MMeerrkkaappttaannllaarr;; sülfür içeren aminoasitle-
rin (Methionin vs) bakteriyel y›k›m› sonucu
aç›¤a ç›karlar ve "Foeter hepaticus" a neden
olurlar. Merkaptan’lar Na+/K+ ATPaz’› inhi-
be ederek nörotoksik etkiye neden olurlar.
Amonya¤›n nörotoksik etkisini de potansi-
yalize etmektedirler.

33..  PPhheennooll’’lleerr;;  aromatik aminoasitlerin
(phenylalanine, thyrosin) barsakta metabo-
lizmas› sonucu aç›¤a ç›kan ürünlerdir. Nöro-
toksik etki gösterdikleri öngörülmektedir.

44..  KK››ssaa  vvee  oorrttaa  zziinncciirrllii  yyaa¤¤  aassiittlleerrii;;  normal-
de fizyolojik olarak intestinal flora k›sa ve
orta zincirli ya¤ asitlerini üretmektedir.
Muhtemelen karaci¤erde de teflekkül etmek-
tedir. Bunlar Na+/K+ATPaz ve karaci¤erde
üre sentezini inhibe etmektedir. Beyin
tryptophan al›m›n› muhtemelen artt›rmakta-

d›rlar. Fakat amonyak hariç di¤er nörotoksik
maddelerin kan seviyesi ile Hepatik Ansefa-
lopati aras›nda korelasyon yoktur.

55..  KKaann--bbeeyyiinn  bbaarriiyyeerriinnddee  ppeerrmmeeaabbiilliittee  aarrtt››flfl››;;
Kan beyin bariyeri, beyini vücudun di¤er k›-
s›mlar›nda olan metabolik de¤iflikliklerden
koruyan kompleks fizyolojik sistemdir.
Akut karaci¤er yetmezli¤inde kan beyin ba-
riyeri permeabilitesi non-spesifik flekilde
artm›flt›r. Bu durum serebral ödem ve intra
kranial bas›nç art›fl› ile sonlan›r. Kronik ka-
raci¤er hastal›¤›nda da kan-beyin bariyerin-
de permeabilite de¤iflikliklerinin oldu¤u
gösterilmifltir. Nötral amino asitlerin geçifli
artarken, glukoz, keton cisimlerinin, bazik
amino asitlerin geçifli azalmaktad›r. Serebral
glutamin sentezi artt›¤› için beyinden at›l›fl›
da artmaktad›r. Bu durum nötral aminoasit-
lerin beyine geçiflinin art›fl›yla birliktedir.

66..  NNöörroottrraannssmmiitttteerr  vvee  RReesseeppttöörrlleerrddeekkii
ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr;;

aa..  ““FFaallssee  NNeeuurroottrraannssmmiitttteerr””  HHiippootteezzii;;

Karaci¤er sirozunda amino asitlerin metabo-
lizmas› bozulmufltur. Plazmada aromatik
aminoasitlerin dall› aminoasitlere göre oran›
artm›flt›r. Beyinde de aromatik aminoasitler
ve tryptophan artarken dall› amino asitler
(valin, leucin, isoleucin) azalm›flt›r. Ayr›ca
intraserebral amonyaktan dolay› artan gluta-
min sentezi ve eliminasyonu da aromatik
aminoasitlerin beyine geçiflini uyarmaktad›r.
Aromatik aminoasitler (Thyrosin, phenyla-
lanin, tryptophan) nöral transmitter sentezi
için öncü maddelerdir. Bu öncü maddelerin
afl›r› geçifli ve bunlar›n metabolizmas› sonu-
cu tyramin, octopamine, phenylethanolamin
gibi maddeler aç›¤a ç›kar bunlar da yalanc›
nörotransmitter gibi rol oynayabilirler. Bun-
lar nöral reseptör için gerçek nörotransmitter
ile yar›fl›rlar. Octopamine intestinal bakteri-
yel metabolizma sonucu da aç›¤a ç›kmakta-
d›r. 

bb..  GGaammaa--AAmmiinnoo  BBuuttyyrriikk  AAssiitt;;  

Gama Amino Butyrik Asit (GABA) Æ nö-
ronlar, astroglia üzerindeki reseptörler üze-
rine etki eden majör inhibitör nörotransmit-
terdir. Benzodiazepin’ler ve barbitüratlarda
GABA reseptör kompleksine ba¤lan›rlar.
Hepatik Ansefalopati’li hastalarda beyinde
GABA reseptör agonistlerinin seviyesi art-
m›flt›r. Bu da GABA erjik etkinin art›fl› ile
sonuçlan›r. Bu durum benzodiazepinlerin
nörodepresif etki yapt›¤›n› aç›klar. Hepatik
Ansefalopatide benzodiazepin antagonistle-
rinin klinik tabloyu iyilefltirmesini de bu te-
ori ile aç›klayabiliriz.

GABA reseptörler beyinde nöronlarda ve
astrositlerde bulunur. Bu reseptörlerin akti-
vasyonu nörodepressant etki oluflturur. He-
patik Ansefalopatide beyin ve kanda endo-
jen benzodiazepinler ve iliflkili maddeler
(endozepinler) ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar
GABA reseptörler üzerinde agonistik etki
göstermektedirler. 

cc..  SSeerroottoonniinn  ((55--HHyyddrrooxxyy--TTrryyppttaammiinn;;  55--HHTT));;

Hepatik Ansefalopati’de Tryphophan "upta-
ke"inin artm›fl oldu¤u bununda serotonin (5-
HT) art›fl›na neden oldu¤u bilinmektedir.
Bunun sonucu olarak ta serotonin metaboli-
ti olan 5-Hidrosi indol asetik itrah› artm›flt›r.
Beyinde serotonin resöptör dansitesi azal-

HHEEPPAATT‹‹KK  AANNSSEEFFAALLOO
PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖZZDDEENN

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii,,  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  BBiilliimm  DDaall››  BBaaflflkkaann››,,  AAnnkkaarraa

Glutamin Sentetaz

Glutamin                              Glutamat + Amonyak

Amonyak Metabolizmas›

Kronik Karaci¤er Hastal›¤›
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makla birlikte reseptörlerin affinitesi artm›fl-
t›r.

77..  HHeeppaattiikk  AAnnsseeffaallooppaattiiddee  DDii¤¤eerr  TTeeoorriilleerr;;
Hepatik Ansefalopati’de baz› katekolamin
nörotrasmitterlerinde de de¤ifliklikler olabi-
lece¤i öngörülmektedir. Özellikle noradre-
nalin seviyesinde baz› de¤iflikliklerin olabi-
lece¤i ileri sürülmektedir. Çinko eksikli¤in-
de üre siklusundaki enzimlerin aktivitesinin
azald›¤› gösterilmifltir. Hepatik Ansefalopa-
ti’de çinko eksikli¤inin de katk›s› olabilece-
¤i ileri sürülmektedir.

Hepatik Ansefalopati olgular›nda bazal
ganglionlarda NMR de manganez birikimi
oldu¤u gösterilmifltir. Hiperintense bazal
ganglionlar T1 a¤›rl›kl› nükleer magnetik

rezonansda ortaya konmaktad›r. Mangane-
zin (Mn) % 98’i karaci¤erden safraya at›l›r.
Kronik karaci¤er hastal›klar›nda bu ifllem
bozulur. Amonyak gibi Mn kanda artmaya
bafllar ve beyinde globus pallidusta birikir.
Bu da Alzheimer Tip II astrositozisize yol
açar.

Hepatik Ansefalopati reversibl serebral
fonksiyon bozuklu¤udur. Astrositler kan be-
yin bariyerindeki kompleks yap›da önemli
bir ifllem üstlenmifllerdir. Onlardaki morfo-
lojik de¤ifliklikler bu sistemi etkilemektedir.
Astrositler nöronal hücreler ile s›k› temas
halinde oldu¤u gibi nörotransmitterin meta-
bolik süreçlerinde de rol oynarlar. Ayr›ca
nörotransmitterlerin beyindeki konsantras-
yonlar›n›n regülasyonunda da ifllevleri var-
d›r. 

Hepatik Ansefalopatiyi presipite eden yada
provake eden birçok faktör mevcuttur. Bu
nedenle zaman zaman eksazerbasyonlar
olur. Genellikle risk faktörleri ortadan kald›-
r›l›nca klinik tablo düzelir.

Kan amonyak seviyesini artt›ran koflullar
(amonyak teflekkülünün art›fl›, amonyak de-
toksifikasyonunun bozulmas›), nörodepres-
sant ajanlar (Benzodiazepin, alkol) Hepatik
Ansefalopatiyi provake etmektedir. Hepatik
Ansefalopatiyi provake eden faktörler ara-
s›nda sinerjik etki de bahis konusudur.

HHEEPPAATT‹‹KK  AANNSSEEFFAALLOOPPAATT‹‹
TTEEDDAAVV‹‹SS‹‹NNDDEE  LLAAKKTTUULLOOZZ

Bircher’in öncü çal›flmalar›yla Laktuloz
1966’dan beri baflar› ile kullan›lmaktad›r.
Laktuloz’un Hepatik Ansefalopatideki etki
mekanizmas› tam olarak anlafl›lm›fl ta de¤il-
dir.

Hepatik Ansefalopati tedavisinde Laktuloz
bugüne dek kullan›lan standart tedavilerden
daha baflar›l›d›r. Bu nedenle günümüzde tüm

dünyada Hepatik Ansefalopatinin profilaksi-
sinde ve tedavisinde standart seçenek haline
gelmifltir.

Subklinik durumdan hepatik komaya kadar
de¤iflen durumlarda Laktuloz kullan›lmakta-
d›r. Koma’da olan olgularda Laktuloz nazo-
gastrik tüp ile verildi¤i gibi, lavman yoluyla
da verilmektedir. Hepatik Ansefalopatide
Laktuloz’un etki yeri kolon olmakla birlikte
hayvan deneyleri Laktuloz’un glutaminerjik
ammonian›n ince barsakta da teflekkülünü
azaltt›¤›n› ortaya koymufltur.

Konstipasyon tedavisinde 46 y›ld›r kullan›-
lan Laktuloz, Porto-sistemik Ansefalopatide
ise 39 y›ld›r kullan›lmaktad›r. Porto-siste-
mik Ansefalopatide (Hepatik Ansefalopati)
kullan›lan doz konstipasyonda kullan›lan›n
2-4 kat› kadard›r. Genellikle Porto-sistemik
Ansefalopatili olgular kronik Laktuloz kul-
lan›m›nda kalan ve hekim kontrolünde olan
hastalard›r. Bugüne dek insanlarda Laktu-
loz’un mutajenik, genotoxic, teratojenik et-
kisini ortaya koyan kesin bir bulgu saptan-
mam›flt›r. Hayvan deneyleri de güvenirli¤ini
teyit etmifltir. Bugünkü bilgilerimize göre
dijesyona u¤rayan bu disakkaritin kolondaki
biyodegradasyonu sonucunda toksik bir ara
ürün oluflmamaktad›r.

Laktuloz en güvenilir laksatiflerden biridir.
En s›k görülen yan etki geçici gaz ve fliflkin-
liktir. Laktuloz’a devam edilirse yada doz
azalt›l›rsa bu yak›nmalar kaybolur. Laktuloz
yüksek dozda al›n›rsa hafif diyare görülebi-
lir. Bu durum sadece Laktuloz’un al›m›n› iz-
leyen ilk befl saatte görülür.

Normalde kolona gelen materyelin bakteri-
yel metabolizmas› sonucu ortaya ç›kan ürün-
ler absorbe olurlar ve karaci¤er taraf›ndan
iflleme tabi tutulurlar. Karaci¤er hastal›¤› ne-
deniyle fonksiyonlar› yetersiz hale gelir ve
portal sistemden gelen maddeleri iflleyemez
bu nedenle de bu maddeler sistemik dolafl›-
ma geçer. Karaci¤erin hastal›¤› sonucu geli-
flen portal hipertansiyon nedeniyle geliflen
porto-sistemik flantlar arac›l›¤› ile intestinal
kanaldan özellikle kolondan absorbe olan
ürünler do¤rudan sistemik dolafl›ma geçer-
ler. Kolon orjinli metabolitlerden biri yada
bir ço¤u kan-beyin bariyerini geçerek nöral
inhibisyona neden olarak Hepatik Ansefalo-
patiye yol açmaktad›r. Kolon içeri¤inin bak-
teriyel metabolizmas› sonucu ortaya ç›kan
bu toksik metabolitlerden hangisinin patoje-
nik faktör oldu¤u kesin olarak ortaya kon-
mufl de¤ildir. Patogenezde rolü oldu¤u düflü-
nülen 3 faktörün de karaci¤er yetmezli¤inde
ve Hepatik Ansefalopatide kanda yükseldi¤i
görülmekte ve bu ürünler de hayvanlarda de-
neysel çal›flmalarda karaci¤er komas› yara-
tabilmektedir.

BBuunnllaarr::

11.. Ammonia

22.. K›sa ve orta zincirli ya¤ asitleri

33.. Mercaptanlar. Bunlardan Amonya¤›n
merkezi rolü oynad›¤› düflünülmektedir.

LLaakkttuulloozz’’uunn  AAmmoonnyyaakk  vvee  NNiittrroojjeenn
MMeettaabboolliizzmmaass››  ÜÜzzeerriinnee  EEttkkiissii

Kolonda Amonyak Nitrojen Metabolizma-
s›nda merkezi yeri iflgal eder. Çünkü prote-
inlerin, peptidlerin, aminoasitlerin bakteri-
yel metabolizmas› sonucu ortaya ç›kan nihai

ürün AMONYAK ayn› zamanda bakterilerin
kendi gereksinimleri olan nitrojenlerin üreti-
minde kulland›klar› bafllang›ç maddesidir.
Aktif kolonik fermantasyonun olmad›¤› du-
rumlarda kolonda teflekkül eden amonya¤›n
ço¤u absorbe olur ve karaci¤erde üre’ye
çevrilir.

Laktulozun Hepatik Ansefalopatide kullan›-
m›ndaki ilk y›llarda Laktuloz’un bakteriyel
metabolizmas› sonucu pH’s›n›n kolonda
düfltü¤ü ve bunun asiti tolere edebilen lacto-
bacilli ve di¤er asidofilik bakterilerin ço¤al-
mas›n› kolaylaflt›r›rken Amonia oluflumun-
dan sorumlu asidofobik, proteolitik bakteri-
lerin ço¤almas›n› önledi¤i düflünüldü. Fakat
daha sonra yap›lan araflt›rmalar bunu teyit
etmedi. Laktuloz tedavisinde kan amonyak
seviyesindeki düflüflü izah etmek için say›s›z
araflt›rma yap›lm›flt›r. Bunlardan birinde ko-
lon asidifiye edilince ‹yonize Amonian›n,
‹yonize olmayan Amonia’ya oran› artmakta-
d›r. Non-iyonize amonyak azald›¤› için ab-
sorbsiyonu da azal›r. Böylece gaita ile at›lan
Amonia miktar› artarken kan Amonyak sevi-
yesi düflmektedir.

Baz› araflt›r›c›lar Laktuloz kullan›m› ile ko-
londa bakteri proliferasyonunun artt›¤›n›, ar-
tan bakteri populasyonunun da amonya¤›
nitrojen kayna¤› olarak kulland›klar›n› yada
kolonda pH’n›n düflmesi sonucu genel ola-
rak bakterilerde metabolik bir inhibisyon ol-
du¤u bu nedenle amonyak üreten bakterile-
rin de amonyak üretemedi¤ini ileri sürmek-
tedir. Di¤er baz› araflt›r›c›lar ise Laktuloz
kullan›m›nda fekal nitrojen at›l›m›n›n artt›-
¤›n› bunun; 1) Kolondaki nitrojen içeren
maddelerin bakteriyel katabolizmas›n›n
azalmas›ndan, 2) Bakterilerin tercihan kar-
bonhidrat orijinli enerji üretimini tercih et-
melerinden, 3) pH’n›n düflmesiyle birlikte
genel bakteriyel metabolizman›n inhibe ol-
mas›ndan, 4) Laktuloz’un kolon transit za-
man›n› k›saltmas›ndan kaynakland›¤›n› ileri
sürmektedirler.

KK››ssaa  vvee  OOrrttaa  ZZiinncciirrllii  YYaa¤¤  AAssiittlleerriinniinn
HHeeppaattiikk  AAnnsseeffaallooppaattii  PPaattooggeenneezziinnddeekkii  YYeerrii

Deneysel çal›flmalar k›sa ve orta zincirli ya¤
asitlerinin Hepatik Ansefalopatide rolü oldu-
¤unu ortaya koymaktad›r. Deney hayvanla-
r›nda k›sa zincirli ya¤ asitlerinin (acetate,
propianate, butyrate, valerate ve hexonate)
ve orta zincirli ya¤ asitlerinin (heptanoate,
octanoate) narkotik etkisi gösterilmifltir. Bu
ya¤ asitlerinin sodyum tuzlar›n›n intravenöz
veya intraperitoneal uygulanmas› ile rever-
sibl koma husule getirilebilmektedir. Kar-
bon zinciri uzad›kça ansefalopatik etkisi art-
maktad›r. Bu nedenle acetat›n toksik etkisi
hemen hemen hiç yoktur. Karbon zinciri art-
t›kça kan-beyin bariyerini geçme etkisi de
artmaktad›r. ‹nsanlarda Octanoate’›n hem
normal kiflilerde hem de sirotiklerde kan-be-
yin bariyerini geçti¤i gösterilmifltir.

K›sa zincirli ve orta zincirli ya¤ asitlerinin
hangi mekanizma ile beyin fonksiyonlar›n›
etkiledi¤i tam aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r. Yap›-
lan çal›flmalar bu ya¤ asitlerinin serebral
Na+, K+, ATPaz aktivitesini inhibe etti¤ini
göstermektedir. Narkotik etki ve inhibitör
etki Karbon zinciri artt›kça artmaktad›r. Bu
enzimin inhibisyonu ile intrasellüler sodyum
artmakta muhtemelende nöral ileti bozul-
maktad›r.

Fulminant hepatik yetmezlikli ve Porto-sis-
temik Ansefalopatili olgularda k›sa zincirli
ya¤ asitleri konsantrasyonu perifer kan›nda
yükselmektedir. Hepatik Ansefalopatide
amonyak merkezi rolü oynamakla birlikte
k›sa zincirli ya¤ asitlerinin ve Mercaptanla-
r›n da rolü vard›r. Birbirlerinin etkilerini po-
tansiyelize edici olduklar› düflünülmektedir.

HHeeppaattiikk  AAnnsseeffaallooppaattiiddee  LLaakkttuulloozz’’uunn  KK››ssaa
ZZiinncciirrllii  YYaa¤¤  AAssiittlleerrii  ÜÜrreettiimmii  ÜÜzzeerriinnee
EEttkkiilleerrii

K›sa zincirli ya¤ asitleri Hepatik Ansefalo-
patide major rol oynamamakla birlikte di¤er
toksik ajanlarla sinerjistik etki göstermekte-
dir. Amonyak ve Mercaptan’lar gibi ana Nö-
rotoksik ajanlar›n etkisini artt›rmaktad›rlar.

Laktuloz muhtemelen bakteriyel metaboliz-
may› non-toksik k›sa zincirli (Asetat vs) ya¤
asitleri üretimine kayd›rmaktad›r.

HHeeppaattiikk  AAnnsseeffaallooppaattii  TTeeddaavviissiinnddee
LLaakkttuulloozz’’uunn  MMuuhhtteemmeell  EEttkkii  MMeekkaanniizzmmaass››

11..  Bakteriyel ço¤almay› (kolonda) artt›r›r.
Bakteriler de kendi gereksinimleri için ener-
ji temini ve protein sentezi için Amonya¤›
kullan›rlar.

22..  Laktuloz kolonda pH’› düflürerek Ammo-
nia üreten bakteriler de dahil olmak üzere
bakteriyel metabolizmay› azalt›r.

33..  Laktuloz kolon transit zaman›n› k›salt›r.
Böylece kolon lümenindeki toksik madde
üretimi için kullan›lacak içerik ve absorbe
edilebilecek hale gelmifl toksik ajanlar sürat-
le d›flar› at›l›r.

44..  Laktuloz non-toksik k›sa zincirli ya¤ asiti
üretimini artt›r›r.

Laktuloz etkisiyle gaita ile nitrojen at›l›m›
artarken kanda amonyak konsantrasyonu dü-
fler. Hepatik Ansefalopati tedavisinde oral
Laktuloz’un yan› s›ra lavman yoluyla da
Laktuloz verilmesi tedavide baflar›y› artt›r-
maktad›r.

LLAAKKTTUULLOOZZ

• Hepatik Ansefalopati tedavisinde en uygun
tedavidir.

• Gastrointestinal floray› de¤ifltirerek Amon-
yak oluflumunu ve absorbsiyonunu azalt›r.

• Prebiyotik olarak etkisini gösterir, endojen
bakterilerin ço¤almas›na yol açar (Gut Flora
Therapy). Probiyotik bakterilerin ço¤almas›-
n› sa¤lamaktad›r.

• Laktuloz'un kolondaki bakteriyel ferman-
tasyonu sonucu oluflan organik asitler nede-
niyle kolon pH'› asit tarafa kayar.

• Laktuloz ile kolonik pH'›n düflmesi nede-
niyle üreaz üreten barsak floras› bask› alt›n-
da kal›r (Klebsiella spp, Proteus spp). Buna
karfl›l›k üreaz üretmeyen aside dayan›kl›
Lactobacilli ve Bifidobacteria türlerinin ço-
¤almas›n›, böylece kolon lümeninde amon-
yak üretimi azal›r.

• Kolon asidifikasyonu NH3'›n absorbsiyo-
nunu (non-iyonik) azalt›r.

• Hepatik Ansefalopatide amonyak anahtar
rolü oynar. Hepatik Ansefalopatide amonya-
¤a karfl› kan-beyin bariyerinde permeabilite
artm›flt›r. Amonyak serebral kan ak›m›n› ve
glukoz metabolizmas›n› da etkilemektedir.

OOPPAATT‹‹  VVEE  LLAAKKTTUULLOOZZ

HHeeppaattiikk  AAnnsseeffaallooppaattii’’yyii  PPrroovvaakkee  eeddeenn  FFaakkttöörrlleerr

BBeeyyiinnddee  AAmmoonnyyaakk  AArrtt››flfl›› VVoollüümm  AAçç››¤¤››

• Artm›fl amonyak üretimi Diüretik

Proteinden zengin diyet Massif asit parasentezi

Gastrointestinal kanama Kusma, Diyare

Kab›zl›k Kanama

Hiponatremi Hipopotasemi

Enfeksiyon, Hp pozitif gastritis

• Beyine artm›fl amonyak geçifli ‹‹llaaççllaarr

Metabolik Alkaloziz (Diüretik) Opiumlar

Kusma Tranklizan

• Transjugular ‹ntra Hepatik Hipnotik

Porto-sistemik flant (T‹PS) Barbitürat

• Hipoksi Benzodiazepinler

Antipsikotikler

Alkol

““BBüüyyüükk  iinnssaannllaarr››nn  uullaaflfltt››¤¤››  vvee  kkoorruudduu¤¤uu  yyüükksseekklliikk,,  aannii  bbiirr  ss››ççrraayy››flflllaa  eerriiflfliillmmiiflfl  ddee¤¤iillddiirr..  
OOnnllaarr  ddii¤¤eerrlleerrii  uuyyuurrkkeenn  ggeecceelleerrii  aazziimmllee  yyuukkaarr››yyaa  tt››rrmmaannmmaayyaa  ççaall››flfl››yyoorrllaarrdd››..””  LLoonnggffeellllooww
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Sözlerime Türk Gast-

roenteroloji Derne¤i

(TGD) yönetim kurulunun

bir üyesi olarak bafllay›p

23. Ulusal Gastroenterolo-

ji Haftas› (UGH)’n› izle-

yen bir gastroentero-

log olarak devam et-

mek istiyorum.

Y›llard›r bir UGH düzenleme iste¤i olan Ma-

latya ‹nönü Üniversitesi’ne kongrenin verilme-

si, bafll›ca 2 nedenle olmuyordu: Birincisi ve en

önemlisi üniversite bünyesinde kongre gerçek-

lefltirilebilme endiflesi, ikincisi ise Malatya ili-

nin son y›llarda bin kiflinin üzerinde kat›l›mc›s›

olan UGH’s›n› bar›nd›r›p bar›nd›ramayaca¤›

sorusuydu. Birinci endifle 2004 y›l›nda Ela-

z›¤’da yap›lan Do¤u-Güneydo¤u Anadolu

Gastroenteroloji Toplant›lar›’na giderken Ma-

latya ‹nönü Üniversite’sine yapt›¤›m›z ziyaretle

k›r›ld›: Bu üniversitemiz bünyesinde belki de

Türkiye’deki hiçbir üniversite’de olmayan bir

kongre merkezi vard›. Kongre kat›l›mc›lar›n›n

a¤›rlanmalar› meselesinin afl›lmas›nda ise ger-

çekten bilimsel bir kongreye kat›lmak isteyen

meslektafllar›m›z›n kongrenin düzenlenece¤i

ilin "denizi olmayan" bir il olmas›n› önemseme-

yeceklerine olan güvenimiz yan›nda, çok yak›n

komflu Elaz›¤ ilinden faydalanabilme olas›l›¤›

etkili olmufltur.

KKoonnggrreelleerriinn  AAnnaaddoolluu  iilllleerriinnddee  yyaapp››--
ll››yyoorr  oollmmaass››nn››nn  bbuu  iilllleerree  oollaann  kkaattkk››ss››nn››
MMaallaattyyaa’’ddaa  ççookk  aaçç››kk  bbiirr  flfleekkiillddee  ggöörr--
ddüükk..  MMaallaattyyaa’’ll››  aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zzddaann  öö¤¤--

rreennddii¤¤iimmiizzee  ggöörree,,  MMaallaattyyaa’’ll››  iiflflaaddaamm--
llaarr››nn››nn  MMaallaattyyaa’’ddaa  aarrtt››kk  bbiirr  55  yy››lldd››zzll››
ootteelliinn  aaçç››llmmaass››  zzaammaann››nn››nn  ggeellddii¤¤iinnee
kkaarraarr  vveerrmmeelleerriinnddee  kkoonnggrreemmiizziinn
öönneemmllii  kkaattkk››ss››  oollmmuuflflttuurr..

Burada kongre yap›lmas›n›n sadece Malatya

iline ve ‹nönü Üniversitesi’ne katk›s› olmad›

bence. Bu kongre baz› kat›l›mc›lar›n Anado-

lu’yla tan›flmas›na da vesile oldu. Tahmin edi-

yorum, bat› illeri d›fl›nda da bir yaflam oldu¤u

görüldü. ‹nönü Üniversitesi Kampüsünü ve T›p

Fakültesini gören herkes, kendi üniversitesini

ve hastanesini buras›yla k›yaslad› ve kendi du-

rumlar›n›n ne kadar ileri (?) oldu¤unu anlad›,

san›r›m! Benim anlad›¤›m ise fludur: Türkiye

Cumhuriyeti’ndeki bilimsel geliflme bat› ve or-

ta Anadolu (yani ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara) bi-

lim kurulufllar›yla bir yere kadar gelmifltir. Ana-

dolu üniversiteleri ise buna yeni bir ivme ka-

zand›racakt›r. ‹nönü Üniversitesi’ni görünce

Anadolu üniversiteleri’nin sadece Türkiye’deki

di¤er üniversiteleri geçmeyeceklerini, onlar›

yakalay›p iteleyeceklerini ve ortak hedefe bera-

berce ilerleyeceklerini görüyorum. Buralarda

düzenlenecek kongrelerin bu ivmeyi art›raca¤›-

na olan inanc›m› da bir kere daha yineliyorum.

Kongre ile ilgili düflüncelerime bu kongrenin

Anadolu kentlerinde kongre yapma iste¤ini -b›-

rak›n k›rmay›- kamç›layacak kadar baflar›l› geç-

ti¤ini söyleyerek bafllamal›y›m. Konu ile ilgili

"samimi" düflüncelerini bildi¤im birçok kat›-

l›mc›n›n da benzer düflünce içinde oldu¤unu bi-

liyorum. Bu zamana kadar bofluna korkmufluz!

Kongrede her kat›l›mc›n›n ilgi duyaca¤› birçok

oturum buldu¤u genifl bir konu yelpazesinden

oluflan bilimsel bir ortam oluflmufltu. Bu kong-

renin baflar›s›z olmas›n› dört gözle bekleyenle-

rin heveslerinin kursaklar›nda kalmas›n› sa¤la-

yan kongre düzenleme komitesi yan›nda, bu bi-

linçle kongreye destek veren tüm kat›l›mc›lar›

da tebrik etmek gerekir.

HHeerr  kkoonnggrree  bbeelliirrllii  bbiirr  öözzeellllii¤¤ii  iillee
hhaatt››rrddaa  kkaall››rr..  BBuu  kkoonnggrree  bbiizzaattiihhii  MMaa--
llaattyyaa’’ddaa  yyaapp››llmmaass››  iillee  aann››llaaccaakktt››rr  eell--
bbeettttee,,  aammaa  bbeennccee  kkoonnggrreenniinn  eenn  ççaarrpp››cc››
aann››  hhaavvuuzz  bbaaflfl››nnddaa  ggaallaa  yyeemmee¤¤iinniinn
yyeennddii¤¤ii  bbiirr  ss››rraaddaa,,  cceerrrraahhllaarr››nn  AAnnkkaa--
rraa’’nn››nn  ddoo¤¤uussuunnddaa  iillkk  ddeeffaa  yyaapp››ll››yyoorr
oollmmaa  öözzeellllii¤¤iinnii  ttaaflfl››yyaann  ccaannll››ddaann  kkaarraa--
ccii¤¤eerr  nnaakklliinnii  yyaappmm››flfl  oollmmaann››nn  gguurruu--
rruuyyllaa  mmaassaallaarr››nn  yyaann››nnddaann  ss››rraa  ss››rraa
ggeeççmmeelleerrii  vvee  ssoonnrraa  kkooppaann  aallkk››flfl
ttuuffaann››yydd››..

Kongre Malatya’da yap›ld›¤›nda her zaman-

kinden az kat›l›m olaca¤› söylendi¤inde do¤ru-

su ben flöyle düflünmüfltüm: Deniz olmad›¤›na

göre herkes kongreyi izler, kat›l›mc› say›s› ye-

terli olur. Fakat bu düflüncemin çok da do¤ru ol-

mad›¤›n› kongre bafllar bafllamaz anlad›m. Bu-

rada gezip görecek çok daha fazla yer vard›! Fa-

kat bu sözlerimden toplant›lar›n bofl odalarda

yap›ld›¤› anlam› ç›kmas›n. Her toplant› kendisi

ile ilgilenen yeterince izleyici buldu. Özellikle

art›k al›flkanl›k haline getirmeye bafllad›¤›m›z

sözlü bildirilerin ayn› saatlere denk getirilmesi

genelde sunanlar ve yak›n arkadafllar› d›fl›nda

izleyici bulamayan sözlü bildiri saatlerine bile

ilginin oldukça iyi olmas›n› sa¤lad›. Yine de bu

toplant›larda yurtd›fl› toplant›larda gördü¤ümüz

"k›ran k›rana" tart›flmalara pek az tan›k olduk.

Bunu baflarabilirsek kongrelerimize çok ayr› bir

havan›n gelece¤ine inan›yorum.

Endoskopi ve ultrasonografi maratonlar›na

ilginin giderek artt›¤› da gözlemleniyor. Bu top-

lant›lara ilgi, bütün toplant›lardan daha fazla.

Ülkemizde çok tecrübeli endoskopistler ve ult-

rasonografi yapanlar oldu¤unu biliyoruz. Fakat

bu oturumlara katk› belirli merkezlerden olu-

yor. Dile¤im daha fazla merkezden kat›l›m›n

olmas›. Seçici kurullar›n bu oturumlarda sunu-

lacak videolar› seçmekte zorlanaca¤› günlerin

gelmesini diliyorum.

Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin flimdiki

ve bundan sonraki yöneticileri’ne ve tüm gast-

roenterolog arkadafllar›m›za Anadolu Üniversi-

teleri’ne desteklerini art›rarak sürdürmeleri di-

leklerimle…

““BBiilliirrssiinniizz  kkii  ddüünnyyaaddaa  hheerr  mmiilllleettiinn  vvaarrll››¤¤››,,  kk››yy--

mmeettii,,  hhüürrrriiyyeett  vvee  bbaa¤¤››mmss››zzll››kk  hhaakkkk››,,  ssaahhiipp  oolldduu--

¤¤uu  vvee  yyaappaaccaa¤¤››  mmeeddeennîî  eesseerrlleerrllee  oorraanntt››ll››dd››rr..  MMee--

ddeennîî  eesseerr  vvüüccuuddaa  ggeettiirrmmeekk  kkaabbiilliiyyeettiinnddeenn  mmaahh--

rruumm  oollaann  mmiilllleettlleerr,,  hhüürrrriiyyeett  vvee  bbaa¤¤››mmss››zzll››kkllaarr››nn--

ddaann  ssooyyuunnmmaayyaa  mmaahhkkûûmmdduurrllaarr..  MMeeddeenniiyyeett  yyoo--

lluunnddaa  yyüürrüümmeekk  vvee  mmuuvvaaffffaakk  oollmmaakk,,  hhaayyaatt››nn  flflaarr--

tt››dd››rr..  BBuu  yyooll  üüzzeerriinnddee  iilleerrii  ddee¤¤iill,,  ggeerriiyyee  bbaakkmmaakk

bbiillggiissiizzllii¤¤ii  vvee  iihhttiiyyaattss››zzll››¤¤››  ggöösstteerreennlleerr,,  uummuummîî

mmeeddeenniiyyeettiinn  ccooflflkkuunn  sseellii  aalltt››nnddaa  bboo¤¤uullmmaayyaa

mmaahhkkûûmmdduurrllaarr..””

AATTAATTÜÜRRKK--11992244

DDooçç..  DDrr..  EErrkkaann  PPaarrllaakk

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi
Gastroenteroloji Klini¤i

BB‹‹RR  AANNAADDOOLLUU  KKEENNTT‹‹NNDDEE  UUGGHH  MM‹‹??  NNAASSIILL  OOLLUURR??

2222..  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  HHaaffttaass››  ggeeççeenn  yy››ll
MMaallaattyyaa’’ddaa  ‹‹nnöönnüü  ÜÜnniivveerrssiitteessiinnddee  ddüüzzeennlleennmmiiflflttii..
22.Ulusal Gastroenteroloji Günlerinin olmazsa olma-

z› olan Gastrointestinal Endoskopi Hemflireleri ve Tek-

nisyenleri Kursu ve Gastroenteroloji Hemflireleri kursu’

da  bu y›l Anadolu’nun en güzel kentlerinden Elaz›¤’da

Akgün otelde yap›lm›flt›r. Gastroenteroloji’de çal›flan

hemflirelerin ekip üyesi oldu¤unu ve bu ekibin, tümünün

ça¤dafl, bilimsel, e¤itimli ve mesleki donan›ml› olmalar›

gereklili¤ini benimseyerek, bu y›l da çok etkin ve verim-

li bir kurs düzenledik. Gastroenteroloji hemflireleri ola-

rak bizler, kendi meslek grubumuz içinde en flansl› olanlardan›z. Bizlere bu flans› veren de¤erli Hocala-

r›m›z ve Türk Gastroenteroloji Derne¤ine can›-gönülden teflekkürleri borç bilir ve bu deste¤in hiçbir za-

man kesilmemesini isteriz.

Bizler; ülke gelece¤ini, bilime hizmet edecek genç nesillerin ayd›nlataca¤›n›, muas›r medeniyetler

seviyesine erifltirece¤inin bilincindeyiz. Güçlü olan›n

de¤il, bilimsel geliflmelere ayak uyduran, bunun için sü-

rekli çaba harcayanlar›n baflar›l› olaca¤›n› unutmamal›-

y›z. 

E¤itimin süreklili¤i, bilginin ve bilimin paylafl›lmas›

için, etkin, kaliteli, kat›l›m› yüksek kurslar›n düzenleme-

si gerekmektedir. Gastroenteroloji’de hemflirelik hizmet-

lerinin iyi bir standardizasyonunun olmas› için hep bir-

likte elele verip bunu baflarmal›y›z

Gastrointestinal Endoskopi Hemflireleri ve

Teknisyenleri Derne¤i

Gastroenteroloji Hemflireleri Derne¤i

GGaattrrooeenntteerroollooggllaarr
MMaallaattyyaa’’ddaa  KKoonnggrreelleerriinnii

yyaappaarrllaarrkkeenn

‹nönü Üniversitesi Turgut Özal T›p
Merkezi’nde Ankara’n›n do¤usunda
ilk kez canl› bir kifliden karaci¤er nak-
li gerçeklefltirildi.

““KK››yy››yy››  ggöözzddeenn  kkaayybbeettmmeeyyee  cceessaarreett  eeddeemmeeyyeenn  iinnssaann  yyeennii  ookkyyaannuussllaarr  kkeeflflffeeddeemmeezz..””  
AAnnddrree  GGiiddee



Ribavirin DNA ve RNA
virüslerine etkili antiviral bir
ilaçt›r. Nükleozid analoglar›-
n›n bir üyesidir. RNA de-
pendent RNA polimeraz› in-
hibe ederek etki eder. Oral
formda Kronik HCV tedavi-
sinde ‹nterferon ile birlikte
kullan›l›r.

Aerosol formda ise ço-
cuklardaki “Respiratory-
Sinsitial Virüs”  tedavisinde
kullan›lmaktad›r. Ribavi-
rin’in bilinen en önemli ve
monitorize edilmesi gereken
yan etkisi HEMOL‹T‹K
ANEM‹’dir. 

Ribavirin ‹ntra sellüler
olarak Adenozin Kinaz tara-
f›ndan fosforile edilir ve Ri-
bavirin TriFosfata’a (RTP)
dönüflerek etki eder. RTP ise
‹nozin monofosfat dehidro-
genaz ve viral RNA polime-
raz gibi birtak›m enzimleri
kompetetif olarak inhibe
ederek  etki eder. ‹ntrasellü-
ler Guanozin trifosfat› azal-
tarak viral RNA ve protin
sentezini inhibe eder. 

Ribavirin viral genomda
öldürücü mutageneze neden
olur ve spesifik viral aktivi-
teyi azalt›r. 

Oral veriliflini takiben
h›zla emilir ve ilk geçiflte
metabolize olur bu nedenle
de biyoyararlan›m› % 64
olarak bilinir. Yar› ömrü 9,5
saatdir.

En önemli yan etkisi He-
molitik anemidir ve tedavi
süresince yak›ndan takip
edilmelidir. Özellikle iske-
mik kalp hastal›¤› olanlarda
derinleflen aneminin getire-
ce¤i riskler dikkatle göz
önünde bulundurulmal›d›r.
Bafla¤r›s›, miyalji gibi daha
az önemli yan etkileri de bil-
dirilmektedir.

RRiibbaavviirriinn  hhaannggii  vvaakkaallaarrddaa
kkoonnttrreennddiikkeeddiirr????

• Ribavirine bilinen allerjisi
olanlarda, Gebelikte.

• Hamile partneri olan erkek-
lerde

• Hemoglobinopatisi olan er-
keklerde (Thalassemia ma-
jor veya sickle-cell anemia).

• Otoimmun hepatitlerde

Kronik C hepatitinde ‹nter-
feronlarda geçmiflte kal›c›
cevap oranlar› oldukça dü-
flük seyrederken Ribavirin
kombinasyonun eklenmesi

özellikle non-genotip 1 has-
talarda kal›c› viral cevab› %
70-80’lere kadar ç›karm›flt›r.
Genotip 1 hastalarda ise ka-
l›c› viral cevap kombinasyon
tedavisi ile % 50 civarlar›na
kadar ç›kar›labilmifltir.

Bugün için kronik
HCV’nin tedavisinde kabul
edilen ssttaannddaarrtt  tteeddaavvii  PPeeggiillee
‹‹nntteerrffeerroonnllaarr  ++  RRiibbaavviirriinn
kkoommbbiinnaassyyoonnuudduurr.. Kiloya
ayarlanarak 1000-1200 mg /
gün dozlarda uygulan›r.

HHCCVV  TTEEDDAAVV‹‹SS‹‹NNDDEE  KKIIRRIILLMMAA  NNOOKKTTAASSII  ““  RR‹‹BBAAVV‹‹RR‹‹NN””
“Umut yeniden do¤mak demektir.”
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UUzzmm..  DDrr..  DDiilleekk  OO¤¤uuzz,,  TTüürrkkiiyyee  YYüükksseekk  ‹‹hhttiissaass  HHaassttaanneessii[[33..  SSaayyffaa’’nn››nn  DDeevvaamm››]]

Ulusal boyutta yap›lan benzer
veya birbiriyle iliflkili toplant›lar›n,
dernek ve organizasyonlar›n özerk-
li¤i korunarak tek bir çat› alt›nda
toplanmas›nda büyük yarar vard›r.
Bu yap›labilirse kat›l›mc›lar ayn›
konuyu bir y›l içerisinde tekrar tek-
rar dinlemek durumunda kalmaya-
cak, konuflmac›larda yar›dan fazlas›
bofl olan salonlara hitap etmeyecek-
lerdir. Ulusal kongrelerini tek çat›
alt›nda toplayan bu dernekler daha
küçük kapsaml›, lokal veya bölgesel
toplant›lar›n› ayr› ayr› yaparak ken-
di tüzel kifliliklerini sürdürmeye de-
vam edebilirler. Ülkemizde ayn› sa-
hada fazla say›da kongre yap›lmas›-
n›n nedenleri aras›nda bu tip organi-
zasyonlarda geçen y›llar içerisinde
ortaya ç›km›fl olan çeflitli k›rg›nl›k-
lar›n önemli bir rolü bulunmaktad›r.
Her farkl›l›¤› bir ayr›l›¤a dönüfltür-
mek maalesef bizim ulusal hastal›-
¤›m›z niteli¤indedir. Yaflanm›fl olan
k›rg›nl›klarda herkesin kendine gö-
re ve de¤iflen boyutta sorumlulu¤u
ve bunlar›n afl›lmas› için katlan›l-
mas› gereken fedakarl›klar›n var ol-
du¤unu düflünüyorum. Yar›nlara
neler b›rakaca¤›m›z› düflünerek ya-
flayabilir ve tüm davran›fllar›m›z›
buna göre kontrol edebilirsek, sade-
ce yar›nlara de¤il bu günlere de çok
fleyler kazand›rd›¤›m›z› görmenin
mutlulu¤unu hissedebilece¤imize
inan›yorum. 

Yap›lacak ilk kongrelerden bi-
rinde iyi haz›rlanm›fl bir anket çal›fl-
mas› ile bu konularda kat›l›mc›lar›n
tercih ve beklentileri de ortaya ko-
nulmal›, ard›ndan bilimsel kongre-
lerimizin gelece¤ine yön verecek
bir çal›flma program› bafllat›larak
var›lacak sonuçlar sonraki dönem-
lerde kat›l›mc›larla da paylafl›lmal›,
hatta bir panel fleklinde tart›flmaya
aç›lmal›d›r. Bütün bunlar›n daha
çok kat›l›mc› (daha çok dinleyici
de¤il) ve daha çok kongre geliri
amac›na hizmet etmeyece¤i muhak-
kakt›r. Ancak di¤er tarafta da bu ül-
kenin kendine özgü sorunlar› ve
kendine özgü gerçekleri vard›r. 

Kendime ve çevreme bak›yo-
rum, ilerideki yaflam›m›z›n geride
kalandan daha k›sa oldu¤unu görü-
yorum. Azalan her fley daha çabuk
tükenecektir, bunu bir anlamda bi-
reysel varl›¤›m›z için yaflam›n izafi-
yeti olarak da düflünebilirsiniz. Za-
man bana çok fley ö¤retti, flimdi bi-
liyorum ki bir insan ömrü için bile
k›sa say›labilecek 5-10 y›la s›¤d›ra-
bilece¤imiz hatalar zinciri yaflad›¤›-
m›z ça¤› kaç›rmak için fazlas›yla
yeterlidir, ancak daha sonra onu ye-
niden yakalamak nesiller boyu süre-
cek bir çabay› gerektirebilir. 

E¤er flikayet ediyor, buna ra¤-
men farkl› bir fleyler yapmak için
hareket etmiyor, farkl› bir fleyler
yapmak ad›na yola ç›kt›¤›m›zda ise
k›sa sürede de¤ifltirmek istedikleri-
mize dönüflebiliyorsak iflimiz gele-
cekte de zor olacakt›r.

KKaayynnaakkllaarr
Medikal trend. 2005, Nisan S: 46 

http://madikaltrend.com.tr

Uluslar aras› kongre turizmi ve Türkiye. 

TÜRSAB Ar-Ge Departman›, Kas›m 2004

Medimagazin. 06-06-2005, 

http://www.medimagazin.com.tr

BB‹‹LL‹‹MMSSEELL  KKOONNGGRREELLEERR‹‹NN

DDÜÜNNÜÜ,,  BBUUGGÜÜNNÜÜ,,  OOLLAANNLLAARR

vvee  OOLLMMAASSII  GGEERREEKKEENNLLEERR
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22. Ulusal Gastroenteroloji haftas›

Malatya ‹nönü Üniversitesi Kongre ve
Kültür Merkezi’nde ve bir ilke imza at›-
larak düzenlendi. Kongre Do¤u Anado-
lu’nun en müstesna illerinden birinde ve
en müstesna üniversitesinin ev sahipli-
¤inde gerçeklefltirildi.

Kongrenin ilk günü 31 A¤ustos
2005’de Mediterranean School of Onco-
logy ve Türk Gastroenteroloji Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen uluslaras› kursla
bafllad›. Kolondan özofagusa "Gastroin-
testinal Kanserler" ve bu kanserlerin ön-
lenmesi ile tedavisindeki yenilikler kur-
sun konusunu oluflturdu. Mezuniyet son-
ras› bu kursun baflkanlar› Prof. Dr. Faruk
Memik ve Prof. Dr. Massimo Crespi idi.
Direktörlü¤ünü Prof. Dr. Stefano Iaco-
belli ve Prof. Dr. Nurdan Tözün’ün yap-
t›¤›, Prof. Dr. Fatih Befl›fl›k, Doç. Dr.
Sevgi Befl›fl›k ve Doç. Dr. Gürden
Gür’den oluflan organizasyon komitesi-

nin aylar süren özverili çal›flmalar› sonu-
cunda ortaya ç›kan bu  kurs adeta "Gü-
nefl do¤udan do¤ar" sözünü yans›t›rcas›-
na baflar› ile gerçeklefltirildi.

Kursa konuflmac› ve moderatör ola-
rak çok say›da yerli ve yabanc› bilim
adam› kat›ld›. Prof. Dr. Faruk Memik ve
Prof. Dr. Massimo Crespi’nin aç›l›fl ko-
nuflmalar›ndan sonra kursun amaçlar›
Prof. Dr. Iacobelli ve Prof. Dr. Tözün ta-
raf›ndan yeniden gözden geçirilerek kurs
bafllad›. Özofagustan kolona kanserler
bölüm bölüm bilim adamlar› taraf›ndan
tart›fl›ld›. Özofagus kanserlerinin mole-
küler geneti¤i ve çevresel faktörleri
Doç. Dr. Akram Pourshams (Tahran
Üniversitesi, ‹ran), evreleme ve tedavi
modalitelerini Prof. Dr. Dursun Bu¤ra
(‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul) ve ke-
moradyoterapi ve yenilikleri ise Doç. Dr.
Abraham Kuten (Hebrew Üniversitesi,
‹srail) de¤erlendirdiler. Kat›l›mc›lar›n

soru ve cevaplar› ile de bilimsel anlamda
doyurucu bir oturum gerçeklefltirildi.

Gastrik Kanserler; Prof. Dr. ‹lkay
fiimflek (Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹z-
mir) taraf›ndan yönetilen ikinci oturum-

da gözden geçirildi. Epidemiyoloji, etyo-
loji ve patogenezi Prof. Dr. Peter Mal-
fertheiner (Otto-von-Guericke Üniversi-
tesi, Almanya) ve yeni tedavi yöntemle-
ri de Doç. Dr. Giampaolo Tortora (Na-
poli Üniversitesi, ‹talya) taraf›ndan de-
¤erlendirildi ve dinleyicilerle paylafl›ld›.

Gastrointestinal lenfomalar›n; Histo-
lojisi ve geneti¤i Doç. Dr. Çi¤dem Çeli-
kel ve etyoloji ve patogenezi ile tedavisi
ise Doç. Dr. Serdar Turhal taraf›ndan su-
nuldu. Bu oturumu da Doç. Dr. Sevgi
Befl›fl›k ve Prof. Dr. ‹smet Aydo¤du yö-
netti.

Gastrointestinal traktusun stromal tü-
mörleri ve nöroendokrin tümörler ise
Prof. Dr. Zeynel Mungan (‹stanbul Üni-
versitesi, ‹stanbul) ve Doç. Dr. Rasim
Gençosmano¤lu (Marmara Üniversitesi,
‹stanbul) yönetiminde oldukça ilgi çeki-
ci bir oturum olarak tamamland›. Gastro-

intestinal Stromal tümörler Dr. Frederica
Grosso (Milano, ‹talya), Nöroendokrin
tümörler ise Ursula Plockinger (Berlin,
Almanya)  taraf›ndan tart›fl›ld›.

Kolerektal kanserler; Prof. Dr. Nur-
dan Tözün ve Prof. Dr. Ömer Özüte-
miz’in yönetti¤i oturumda moleküler de-
¤iflikliklerden tedavi stratejilerine ve ka-
raci¤er metastazlar›n›n ablasyonuna ka-
dar bütünüyle ve ayr›nt›lar› ile de¤erlen-
dirildi. Bu bölümde yine kendi alanlar›n-
da dünyada isim yapm›fl ve yay›nlar› ile
takip etti¤imiz bilim adamlar› Prof. Dr.
Guido Biasco (Bologna Üniversitesi,
‹talya), Prof. Dr. Massimo Crespi (Roma
Üniversitesi, ‹talya), Prof. Dr. Alberto
Montori (Roma Üniversitesi, ‹talya),
Prof. Dr. Stefano Iacobelli (G. D’An-
nunzio Üniversitesi, ‹talya) ve Prof. Dr.
Orhan Bilge (‹stanbul Üniversitesi, ‹s-
tanbul) konufltular ve bilimsel tecrübele-
rini paylaflt›lar.

Kursun en çarp›c› bölümlerinden olan
son bölümünde Prof. Dr. Türker Bulut
(‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul), Doç.
Dr. Gökhan Demir (‹stanbul Üniversite-
si, ‹stanbul), Doç. Dr. Nuri Süleyman
Özyalç›n (‹stanbul Üniversitesi, ‹stan-
bul) ve Doç. Dr. fieref Kömürcü (Gülha-
ne Askeri T›p Fakültesi, Ankara) endos-
kopik tedavileri, nutrisyonel deste¤i ve
a¤r›n›n giderilmesini, ve ölüme yak›n
hastaya yaklafl›m› dinleyicileri ile payla-
flarak Gastrointestinal kanserleri muhte-
flem bir finalle tamamlad›lar.

‹nönü Üniversitesi’nin ev sahipli¤ini
yapmas›n›n ayr› bir önem katt›¤› bu kurs
baflar›yla tamamlan›rken iki önemli hu-
sus dikkati çekiyordu. Birincisi dünyaca
ünlü bilim adamlar›n›n Malatya’da top-
lanmas› ki bu araflt›rmac›lar böyle köklü
bir geçmifle sahip olan Malatya ve çevre-
sine hayran kal›rken, gerçeklefltirilen bi-
limsel toplant›n›n niteli¤i ile de memnun
olarak ülkemizden ayr›ld›lar. ‹kincisi ise
donan›m› ile dikkatleri çeken ‹nönü Üni-
versitesinin bu toplant›ya baflar› ile ev
sahipli¤i yapmas› ve üniversitenin bilim-
sel al›flveriflinin maksimum düzeyde ger-
çeklefltirilmesiydi. Anadolu’daki tüm
Üniversitelerin bu baflar›y› yakalamas›,
bilimsel toplant›lara ev sahipli¤i yapma-
s›, bilimsel ilerleme aç›s›ndan gereklili¤i
tart›fl›lmaz bir olgudur. Baflar› ile ger-
çeklefltirilen kurslar ve kongreler o üni-
versitenin bilimsel hayat›na tarifi yeter-
siz k›lan katk›lar yapmaktad›r.

Böyle titizlikle haz›rlanm›fl mezuni-
yet sonras› kurs bilimsel düzeyi, bilgi
al›flverifli ile yerli ve yabanc› bilim
adamlar› aç›s›ndan doyurucu olmufltur.
Kursun düzenlenmesi için çok yo¤un
emek harcayan düzenleme komitesi Bafl-
kanlar›, Prof. Dr. Nurdan Tözün, Prof.
Dr. Stefano Iacobelli ve organizasyon
komitesinde yer alan Prof. Dr. Fatih Be-
fl›fl›k, Doç. Dr. Sevgi Befl›fl›k ve Doç. Dr.
Gürden Gür’e çabalar›n›n karfl›l›ks›z kal-
mad›¤›n› bildirir sonsuz teflekkürlerimizi
sunar›z.

GGeeççeenn  KKoonnggrreemmiizzddee  DDüüzzeennlleenneenn  

2222..  UUlluussaall  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  HHaaffttaass››  KKuurrssuu  BBaaflflaarr››yyllaa  GGeerrççeekklleeflflmmiiflflttiirr..



DDÜÜNNYYAAYYII  SSAARRSSAANN  KKAASSIIRRGGAALLAARR  ((KKaattrriinnaa++WWiillmmaa++RRiittaa))
2005’te Bat› Yar›küre de tarihinin en yo¤un ve y›k›c› kas›rga
mevsimini yaflad›. Orta Amerika, Meksika ve Amerika Birleflik
Devletleri’nde kas›rgalar mal ve can kayb›na yol açt›. Ancak hiç-
biri, Amerika’n›n Meksika Körfezi k›y›lar›n› vuran Katrina ka-
s›rgas› kadar korkunç de¤ildi. Katrina yüzünden en az bin kifli
hayat›n› kaybetti, New Orleans kenti yaflanmaz hale geldi. Fela-
ketzedelerin aç susuz mahsur kalmas›n› gözler önüne seren gö-
rüntüler ve yard›m çal›flmalar›n›n yavafll›¤›, dünyaya bir Ameri-
kan kentinde bunlar›n nas›l olabildi¤i sorusunu sordurdu. 

Yeniden yap›lanman›n y›llar sürmesi ve Katrina’n›n Amerikan
tarihinin en pahal› do¤al felaketi olmas› bekleniyor. New Orleans
yetkilileri, kentin yar›m milyonluk nüfusunun büyük bölümünün
geri dönmeyece¤inden korkuyor. Bu kas›rgan›n di¤erlerinden
daha büyük maddi kayba yol açmas›n›n sebepleri olarak, kas›rga
sonras› oluflan seller, yang›nlar, rüzgar›n verdi¤i hasar ve hatta
insanlardan kaynakl› olsa da ya¤malama olaylar› gösteriliyor. 

30 A¤ustos tarihinde ABD’nin güney k›y›lar›n› vuran Katrina
Kas›rgas› bir çok kiflinin ölümüne ve büyük ölçekli maddi hasa-
ra neden oldu. Kas›rgan›n ard›ndan, sel, yang›n, toprak kaymas›
gibi bir çok felaketin birbirini izlemesi, bölgede tam olarak neler
yafland›¤› ve hasar›n boyutlar› konusunda bilgi sahibi olmay›
zorlaflt›rd›. 

AABBDD’’YY‹‹  VVUURRAANN  KKAASSIIRRGGAA

Saatte yaklafl›k 260 km h›zla ABD’nin güney k›y›lar›n› vuran
Katrina Kas›rgas›’n›n ard›ndan Florida, Georgia, Tennessee, Lo-
uisiana, Mississippi ve Alabama eyaletleri sular alt›nda kald›.
ABD vatandafllar› en temel ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamad›lar,
elektriksiz ve susuz kald›lar, ulafl›m ve iletiflim altyap›s›n›n dev-
re d›fl› kald›¤› felaket sonras›, eyaletlerde görevli Ulusal Muhaf›z
Gücü’ne ba¤l› yaklafl›k 7 bin 500 asker bölgeye gönderildi. “Sap-
hir-Simpson” ölçe¤ine göre en y›k›c› kategori olan 5. kategoride
yer alan Katrina Kas›rgas›, ABD tarihinde kay›tlara geçen en bü-
yük dördüncü kas›rga. 1935 y›l›nda Florida k›y›lar›n› vuran ‹flçi

Bayram› Kas›rgas›’nda 600 kifli ölürken, 1969’da Mississippi k›-
y›lar›nda etkili olan Camille Kas›rgas›’nda 256, 1992’deki And-
rew Kas›rgas›’nda da 43 kifli hayat›n› kaybetmiflti. Miami bölge-
sini vuran Andrew Kas›rgas›, neden oldu¤u 31 milyar dolarl›k
tahribatla, tarihe “en büyük zarara yol açan kas›rga” olarak geç-
miflti, fakat Katrina Kas›rgas› daha büyük bir maddi kayba yol
açt›. Sigorta flirketlerine gore Amerikadaki kas›rgalar 26 milyar
dolarl›k hasara neden oldu. 

22000066’’DDAA  DDAAHHAA  ÇÇOOKK  KKAASSIIRRGGAA

2006, Katrina ve Wilma nedeniyle en fliddetli kas›rgalar›n ya-
fland›¤› y›l olarak tarihe geçen 2005’i aratacak. ABD’li yetkilile-
re göre bu sene daha güçlü kas›rgalar olacak.

Amerikal› meteorologlar, 2006’da kas›rgalar›n geçen y›ldan bile
daha yo¤un olabilece¤ini söylerken, Kanada’daki iklim zirvesin-
den kara k›ta Afrika’daki kurakl›k sorununun daha da büyüyece-
¤i uyar›s› ç›kt›. 

Kas›rgalar›n artaca¤› haberi Federal Okyanus ve Atmosfer Yöne-
timi’nden (NOAA) geldi. NOAA yetkilisi Conrad Lautenbacher,
“2006’n›n daha sakin bir sene olaca¤›n› söylemek isterdim, ama
mümkün de¤il. Tarihsel e¤ilimler, atmosferik karakteristi¤in ve
artan su s›cakl›klar›n›n, daha yo¤un bir kas›rga mevsimi için ge-
rekli durumlar› yaratmaya devam etti¤ini gösteriyor” dedi. 

Milli Meteoroloji Hizmetleri Direktörü David Johnson ise ‘muh-
temel yeni kas›rgalar›n dünyay› daha güçlü vurma olas›l›¤›n›n
çok yüksek oldu¤unu, bu gerçe¤i flimdiden kabullenmenin ve bu-
na göre önlemler al›nmas›n›n önemli oldu¤unu’ vurgulad›. 

2005, Katrina ve Wilma’yla, en fliddetli kas›rgalar›n oldu¤u y›l
olarak tarihe geçmiflti. 

KKYYOOTTOO  PPRROOTTOOKKOOLLÜÜ

Bilim adamlar› 1980 y›l›ndan itibaren yerkürenin ›s›s›ndaki art›-
fla ve iklimin ola¤an d›fl› de¤iflimine dikkat çekiyorlar. 1997 y›-
l›nda Japonya’n›n Kyoto kentinde toplanan zirvede bu gidiflat›n
önüne geçebilmek için bir protokol imzaland›. Protokole göre,
geliflmifl ülkeler küresel ›s›nma önlemlerine ay›rd›klar› bütçelerin
yüzde 30’unu az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere ay›rmak
zorundalar. Türkiye’nin de içinde bulundu¤u 141 ülke taraf›ndan
imzalanan Kyoto Protokolü, ABD hükümeti taraf›ndan ekono-
mik gerekçeler öne sürülerek imzalanmad›. Küresel ›s›nmaya ne-
den olan gazlar›n yüzde 75’inden AB ülkeleri, ABD, Kanada,
Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan sorumlu olmas›na ra¤men,
ABD hükümeti ekonomik gerekçeler öne sürerek protokole imza
atmay› reddediyor. Bu durum da, ekonomik kayg›larla ekolojik
dengeyi etkileyen olumsuz geliflmelerin karfl›s›nda durmaktan ve
denetimden kaç›nan ABD hükümetinin Katrina felaketini yafla-
mas›n›n ve k›sa vadede benzer felaketleri bekliyor olmas›n›n bir
tesadüf olmad›¤›na iflaret ediyor. 

KKAASSIIRRGGAALLAARR  NNAASSIILL  OOLLUUfifiUUYYOORR??  

2005 y›l›nda Amerika’n›n güneyini etkileyen Katrina, Rita ve
Wilma kas›rgalar›yla ilgili haberler dünyan›n dört bir taraf›nda
bültenlerin ilk s›ralar›nda yer ald› gazetelere manflet oldular. . .
Ad›na kas›rga denen ve güçlü rüzgarlar› beraberinde tafl›yan bu
büyük hava olaylar› nas›l olufluyor?

Kas›rgalar›n oluflabilmesi için birçok farkl› koflulun bir araya
gelmesi gerekiyor. Örne¤in kas›rgalar her zaman tropik iklim ku-
fla¤›n›n geçti¤i okyanuslarda meydana geliyor. 

Merkezi Miami’de bulunan Ulusal Kas›rga Merkezi’nin aç›k-
lamas›na göre “Kas›rgalar ›s›yla çal›flan bir makineye benzetebi-
lir. . . Kas›rgalar oluflurken tropik s›cak havay› al›p küçük bir böl-
geye s›k›flt›r›r. . . Bu s›rada ya¤mur ve flimflekler oluflur. . . Ya¤-
mur havay› daha da ›s›t›r ve bas›nc› azalt›r. . . Rüzgar bu alçak
hava bas›nc›n›n yaratt›¤› bofllu¤u doldurur. Genellikle deniz su-
yu s›cak ve hava ona göre daha so¤uksa kas›rgalar daha güçlü bir
flekilde oluflur. . . ”

Uzmanlar, kas›rgalar›n asl›nda birçok küçük f›rt›nadan meydana
geldi¤ini belirtiyor. Bu küçük f›rt›nalar›n hepsi bir arada daire
fleklinde hareket ediyor. Kas›rga gücünü artt›rd›kça ortas›nda ka-
s›rgan›n gözü denilen bir boflluk olufluyor. Bu noktada ya¤mur ve
rüzgar›n fliddeti en üst düzeye ulafl›yor. 

Meteoroloji uzmanlar› kas›rgalar›n›n gücünü bir ila befl aras›nda
bir skalada s›ral›yor. Bir dereceli olanlar zay›f; befl dereceli olan-
lar güçlü oluyor. Amerika’da flimdiye kadar beflinci dereceden
yaln›zca üç kas›rga kayda geçirilmifl. 

Uzmanlar, son y›llarda gücünü artt›rma e¤ilimindeki kas›rgalara
küresel ›s›nman›n bir katk›s› olup olmad›¤›n› araflt›r›yor. Land-
sea, Katrina ve Rita gibi kas›rgalar›n Atlas Okyanusunda 25 ya-
da 40 y›lda bir oluflmas›n›n beklendi¤ini söylüyorlar. 1970 ila
1990 y›llar› aras›ndaki kas›rgalar›n ço¤u zay›ft› ve büyük hasara
neden olmad›lar. Ancak 1990 y›l›ndan bu yana bu durum de¤ifl-
ti. Bugün Amerika’n›n güneyinde, Meksika körfezi k›y› fleridin-
de büyük yerleflim alanlar› var. . . fiiddetli kas›rgalar deniz
seviyesinin sekiz metreye kadar yükseltebiliyor ve rak›m› düflük
kentlerde büyük y›k›ma yol açabiliyor. 
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[[22..  SSaayyffaa’’nn››nn  DDeevvaamm››]]

Biraz da¤›n›k oldu galiba. Ama

eminim hepimiz birbirimizi çok

iyi anl›yoruz ve sorunlar›m›z› bili-

yoruz. Camiam›zda son derece

k›ymetli büyüklerimiz, hocalar›-

m›z, çelebi ruhlu insanlar›m›z var.

Öne ç›kmayan, bir fley talep etme-

yen, baflkalar›n› incitmeyen ve son

derece baflar›l› çal›flmalar› olan bu

insanlar› da tan›mak, bilmek de-

¤erlendirmek kongre düzenleyici-

lerin bir di¤er vazifesidir elbette…

Türk Gastreonetrolojisi sayg›yla

and›¤›m›z vefat etmifl veya emekli

olmufl mensuplar›, mevcut hocala-

r›, daha genç ö¤retim üyeleri, uz-

manlar› ve yetiflmekte olan yan dal

uzmanl›k ö¤rencileri ile birlikte

çok büyük ve nezih bir camiad›r.

Bu kadar büyük bir toplulukta za-

man zaman yanl›fll›klar, huzursuz-

luklar olabilir. Bunlar geçicidir.

Yanl›fllar düzeltilir, hatalar gideri-

lir ve her fley yerli yerine oturur.

Yeter ki temel ilkelerden taviz ver-

meyelim. Bilimsel topluluklarda

yükseltmeler, atamalar veya yer-

meler kiflisel veya politik düflünce-

lerle de¤il, liyakat ve ehliyet çer-

çevesinde olmal›d›r. Hak, hukuk

ve adalet gibi hepimize gerekli

olan kavramlar sadece sözde kal-

mamal›, gerçek hayatta yerini al-

mal›d›r. Biz akademisyenler her

zaman do¤ru bildi¤imizi söyleme-

ye ve uygulamaya devam etmeli-

yiz. Unutmamal›y›z ki bir ülkenin

en önemli gücü ve zor zamanlar-

daki kudreti namuslu akademis-

yenleri ve ayd›nlar›d›r. Namuslu

ve dürüst olmak illa ki bizim gibi

düflünen olmak anlam›na gelmez.

Dürüstlük, çal›flkanl›k ve onurlu

olmak, ki insan olman›n temel er-

demleridir, bu ülkede en az sözü

edilen, ancak en çok üzerinde du-

rulmas› ve baflta genç nesiller ol-

mak üzere tüm insanlar›m›z›n ha-

yat›na nakfledilmesi gereken kav-

ramlard›r. Daha iyiye ve do¤ruya

hep birlikte ulaflmak dile¤i ile ba-

flar›l› bir kongre dilerim.

*Daniel de Foe (1660-1731) ‹n-

giliz edebiyatç›.

Kaynak: "Bu Ülke" Cemil Me-

riç, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul

2002

KKOONNGGRREELLEERRDDEE  KKOONNUUfifiMMAACCIILLAARR  NNAASSIILL
BBEELL‹‹RRLLEENNMMEELL‹‹DD‹‹RR??

NNEE  KKAADDIINNLLAARR  SSEEVVDD‹‹MM  
ZZAATTEENN  YYOOKKTTUULLAARR
Ne kad›nlar sevdim zaten yoktular
Ya¤mur giyerlerdi sonbaharla bir.
Az›c›k okflasam sanki çocuktular,
B›raksam korkudan gözleri sislenir.
Ne kadinlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemifltir.
Hay›r, sanmay›n ki beni unuttular.
Hala aras›ra mektuplar› gelir.
Gerçek de¤ildiler, birer umuttular
Eski bir flark›, belki bir fliir
Ne kad›nlar sevdim zaten yoktular.
Yaln›zl›klar›mda elimden tuttular
Uzak f›s›lt›lar› içimi ürpertir.
Sanki gökyüzünde birer buluttular,
Nereye kayboldular flimdi kim bilir.
Ne kad›nlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemifltir. 

YYAA⁄⁄MMUURR  KKAAÇÇAA⁄⁄II
elimden tut yoksa düflece¤im
yoksa bir bir y›ld›zlar düflecek
e¤er flairsem beni tan›rsan
ya¤murdan korktu¤umu bilirsen
gözlerim akl›na gelirse
elimden tut yoksa düflece¤im
ya¤mur beni götürecek yoksa beni

geceleri bir çarp›nt› duyarsan
telâfl telâfl ya¤murdan kaç›yorum
sarayburnu'ndan geçiyorum
akflamsa eylül'se ›slanm›flsam
beni görsen belki anlayamazs›n
içlenir gizli gizli a¤lars›n
e¤er ben yaln›zsam yan›lm›flsam
elimden tut yoksa düflece¤im
ya¤mur beni götürecek yoksa beni.

AAttiillllaa  ‹‹LLHHAANN

22 Ulusal Gastroenterolo-

ji Haftas›n›n baflar›yla sonuç-

lanmas›nda katk›s› olan baflta

‹nönü Üniversitesi Rektörü

Say›n Prof. Dr. Fatih Hilmi-

o¤lu olmak üzere eme¤i ge-

çen herkese  teflekkür ediyo-

rum. Yaklafl›k 1 y›l süren yo-

¤un çal›flmalar›m›z›n sonu-

cunda baflar›l› bir kongre

gerçeklefltirmenin hakl› mut-

luluk ve gururunu yafl›yo-

rum. Yabanc› konuflmac›la-

r›n da kat›l›m›yla gerçeklefl-

tirilen mezuniyet sonras›

kursun da son derece baflar›l›

geçmesi çok sevindiriciydi.

Son dönemde ça¤dafl ve laik

üniversitelerimize karfl› ge-

lifltirilen y›ld›rma politikala-

r›na tan›k olunca 22. Ulusal

Gastroenteroloji Haftas›n›

Malatya’da yapma karar›m›-

z›n ne kadar anlaml› ve

önemli oldu¤unu bir kez da-

ha anlad›m. Ça¤dafl ve laik

de¤erlere yap›lacak sald›r›la-

ra ilk gö¤üs gerecek kurum-

lar›n bafl›nda üniversiteleri-

miz gelmektedir ve hiç tered-

dütsüz bundan böyle de ayn›

flekilde devam edecektir. 

H›zla geliflmekte olan

‹nönü Üniversitesine ve Ma-

latya flehrine bir miktar kat-

k›m›z olabildiyse ne mutlu

bizlere. Malatya’da kongre

olmaz diye düflünen baz›

üyelerimizin de kongre son-

ras›nda fikirlerini de¤ifltirmifl

olduklar›n› görmek beni ay-

r›ca mutlu etti. Yaflad›¤›m›z

baz› lojistik zorluklara ra¤-

men Türk ve yabanc› kat›-

l›mc›lar›n önemli bir k›sm›n-

dan ald›¤›m olumlu izlenim-

ler bütün yorgunlu¤umuzu

yok etti. Konuflmac›lar›n

mümkün oldu¤unca genifl bir

yelpazede da¤›l›m›na özen

göstermeye çal›flt›k. Türk

Gastroenterolojisinin gelifli-

mine katk›da bulunmay› ilke

edinen bir hekim olarak

kongremize kat›lan, kat›la-

masalar bile desteklerini

esirgemeyen de¤erli bilim

insanlar›na en içten teflekkür-

lerimi sunar›m. 

UUGGHH’’››nn  AArrdd››nnddaann

DDooçç..  DDrr..  GGüürrddeenn  GGüürr
22. UGH Genel Sekreteri
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Her 10 Kas›m’da,
Bal›kesir Necatibey Ö¤retmen Okulu’nda,

geçen günlerim gelir akl›ma.
Oraya

o günlerin k›z›l, k›zam›k, s›tma,
dizanteri, difteri, bo¤maca

ve verem gibi öldürücü
hastal›klardan her nas›lsa

kendilerini kurtarabilmifl,
ortaokullar›n›n iyi ve pekiyi ç›k›fll›,
ülkelerinin her yöresinden gelen,
delik pabuçlar›, pantolonlar› yamal›,
bellerinin üstüne kadar k›salm›fl ceketleriyle,
yoksul ö¤rencilerdik hemen hemen hepimiz!…
‹lk iki üç ay› geçmeden okula geliflimizin,
yeni giysilerine kavuflan bu genç çocuklarla
birden bire de¤iflmiflti okulun havas›!
Yüzlere vurmufltu bu k›sa süre içinde
sa¤l›¤›n ve yeni bir ruhun par›lt›s›!
Kalmam›flt› onlar›n korkak ad›mlar›ndan 
ve çekingen bak›fllar›ndan bir iz …
Seçkin bir e¤itici ve yönetici olan
de¤erli Müdürümüz Reflat Tardu’nun

eksilmeyen dikkati göze çarpard›,
üzerinde yedi¤imiz masalar›n ve taburelerin temizli¤inde,
oturdu¤umuz s›n›flar›n s›ralar›nda,
ve her yerinde yaflant›m›z›n…
Bu özelli¤i,
daha sonraki y›llarda meslek hayat›m›n evrelerinde,
rastlad›¤›m onun ö¤rencileri olan arkadafllar›m›n
yüzlerinde ve davran›fllar›nda gördüm her zaman.
O y›llarda eczac›l›k 

çok aranan ve çok gözde bir meslek iken,
ö¤retmenlik mesle¤ini seçen 

bu eflsiz kiflilik,
e¤itim ordusunun bütün yaflam› boyunca,
de¤erli bir üyesi
ve yurdun dört buca¤›na da¤›lm›fl ö¤rencileriyle,
Cumhuriyetin ve devrimlerin

sars›lmaz sesi oldu!
Onun bize afl›lad›¤› ö¤retmenlik aflk›,
vatan sevgisi, bilim sevgisi her zaman 
bir ›fl›kt› yolumuzu ayd›nlatan…
Okula geliflimizin ilk aylar›nda bile
hepimiz yurdun e¤itim ordusunun
sanki seçkin bireyleriydik
ve yurdu için 

can›n› vermeye haz›r birer Kubilay gibiydik!
Nam›k Kemal’dik her birimiz sanki Vatan ve Silitre’de!
Bu Mustafa Kemal’dik 
Anafartalar’da do¤an

ve parlayan günefliydik Türklü¤ün!
sabah›yd› 1938 y›l›n›n 10 Kas›m gününün,
sars›ld›k ac› bir haberle;
topland›k okul salonunda hepimiz.
Bütün yüzler solgun ve bafllar e¤ikti,
dolu doluydu gözlerimiz;
Müdürümüz Reflat Tardu geldi a¤›r ad›mlarla kürsüye 
ve orada durakald› bir kaç saniye,
sonra bo¤uk bir sesle, “Çocuklar kaybettik Atam›z›,

Kaybettik O büyük kurtar›c›y›” dedi!…
Çok fleçkin ve sürükleyici bir konuflmac› olmas›na karfl›n
t›kan›p kald› bir süre,
yafllar vard› gözlerinde!
Güçlükle flöyle sürdürdü konuflmas›n›,
“fiimdi gidin s›n›flar›n›za, a¤lay›n sessizce!
Çal›fl›n derslerinize,
O’nun gibi de¤erli bir evlad› olun vatan›n
ve hiçbir zaman unutmay›n O’nu;
unutmay›n O’na borçlu oldu¤unuzu!”.
Bu beklenmedik ayr›l›kla gözleri doldu,
kendisi de bir seçkin adam olan,
Müdürümüz Reflat Tardu’yu

arkam›zda b›rakarak 
da¤›lm›flt›k s›n›flar›m›za.

Yurdun her köflesinde her buca¤›nda,
her 10 Kas›m’da mutlu bir evinde Selanik’in,
Atatürk yeniden do¤ar, büyür!
Day›s›n›n çiftli¤indeki tarlalarda,

küçük k›z kardefli Makbule ile
koflup oynarken,

kargalar› kovalar;
t›pk› kara günlerimizde

kovdu¤u gibi düflmanlar› yurdumuzdan.
Askeri okullar› bitirir subay olur.
Her 10 Kas›m’da Trablusgarp’ta, Bingazi’dedir!
Kurmay›d›r Balkan savafl›nda Edirne’yi kurtaran ordunun,
her 10 Kas›m’da Çanakkale’de Conk Bay›r›nda Anafartalardad›r,
her 10 Kas›m’da küçük köhne vapurun

y›pranm›fl merdivenlerinden iner
ayak basar Samsun’a.

Havza’y›, Amasya’y›, Sivas’› geçer,
ulafl›r Erzurum’a…

Bafllat›r Milli Mücadeleyi.

Her 10 Kas›m’da 23 Nisan’da 

açar Büyük Millet Meclisini!

Her 10 Kas›m’da 22 gün 22 gece gece Sakarya’dad›r…

Her 10 Kas›m’da Dumlup›nar’da

bozguna u¤rat›r düflman›n bütün emellerini!

Kocepe’de, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” der.

Sonra di¤er hedefler gelir bir bir;

ilk baflta Cumhuriyet ilân edilir;

son verilir Hilafete!

Lozan’da fikir babas›d›r ‹smet ‹nönü’nün;

kapanm›flt›r art›k Sevr’in karanl›k sayfalar›!…

Yeni bir zorlu savafl› bafllat›r

bilgisizli¤e, yobazl›¤a, bat›l inan›fllara ve yoksulluga karfl›!

Her ça¤dafl ilerleyiflte en öndedir;

her zaman bizimledir!

Her 10 Kas›m’da Cumhuriyet’in 10 ncu y›l›nda,

az zamanda çok ifller baflard›¤›m›z› söyler!

Türk milleti zekidir,  Türk milleti çal›flkand›r,

Ne mutlu Türküm diyene der.

Kim demifl O’nun Dolmabahçe’de

9’u 5 geçe öldü¤ünü!

ve sonra An›tkabir’e gömüldü¤ünü!

Anadolu’nun her yönünde

yurdun uzakl›klar›n› birbirine kavuflturan trenlerinde,

O sönmeyen bir sevgi ateflidir yanan!

Göklerde Türk kahramanl›¤›n› y›ld›zlaflt›ran kanatlarda,

yeni k›y›lara aç›lan gemilerin gücünde O vard›r!

O vard›r kürsülerinde üniversitelerin,

gençlerin güvenli bak›fllar›nda,

mutlu yüzlerinde okul çocuklar›n›n

çarpan yüreklerinde ulusunun…

Her 10 Kas›m’da ben

o de¤erli Müdürümüz Reflat Tardu’nun,

“O’nu hiç unutmay›n çocuklar” dedi¤ini hat›rlar›m.

Sen bizim unutulmaz Müdürümüz

ve sen de y›llar sonra ayr›l›p gittin aram›zdan…

Sözlerin hiç bir zaman ç›kmad› akl›m›zdan

ve dedi¤in gibi asla unutmad›k O eflsiz de¤erli Ata’m›z›,

O bizi yeniden yaratan ve bizi biz eden Büyük Adam!

Ey! Bizim sevgili Müdürümüz Reflat Tardu,

kaderin insano¤lunu götürdü¤ü o son yerde

mutlu ol ve rahat uyu.

Orhan ÜLKÜLÜ
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Gastroenterolojik hastal›klar, klinik pratikte, yaln›z gastroenterologlar›n de¤il, iç hastal›klar› uz-

manlar›n›n, aile hekimlerinin ve pratisyen hekimlerin de s›k olarak karfl›laflt›klar› hastal›klard›r.

4-7 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Merkezinde düzenlenecek olan

23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, konuya ilgi duyan her hekim için kaç›r›lmamas› gereken

bir bilgi güncelleme forumu olacakt›r.

Yine akademik gastroenteroloji alan›nda, ülkemizde yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›ndan da ilk

haberdar olan kongre kat›l›mc›lar› olacakt›r. Kongrede sözlü bildiriler için, 10 dk. sunum 5 dk.

tart›flma gibi oldukça uzun bir süre ayr›lacak, tart›flma, konuda deneyimli baflkanlar taraf›ndan

teflvik edilecektir. Poster alan› seçkin bir bölgede olacak, poster boyutlar› büyük tutulacakt›r.

“Prime-time” içinde yer alan poster-tart›flma oturumlar› olacakt›r. Bildiriler için çok say›da ödül

bulunacak, ilaç sektörü kitap ve benzeri hediyeleri bildiri sahiplerine vermeye özendirilecektir

(çekilifl yerine). 

Kongreler üç büyük salonda paralel olarak sürecek, program ak›fl›, klinik, akademik ve giriflim-

sel gastroenteroloji düzleminde yürüyecektir. Gastroenterolojik ve hepato-biliyer-pankreatik cer-

rahi ve patolojiye genifl yer ayr›lacak, karaci¤er transplantasyonu her yönüyle irdelenecektir. So-

nuçta herkes kendi düzey ve ilgi alan›na uyan bir fleyler bulabilecektir. 

Kongrenin önemli bir özelli¤i de 4 Kas›m 2006 tarihinde baflkanl›¤›n›  Prof. Guido Tytgat’›n yü-

rüttü¤ü  “European Association for Gastroenterology and Endoscopy” derne¤i ile Prof. Dr. Zey-

nel Mungan baflkanl›¤›nda düzenlenecek olan “Gastroenterolojide Geliflmeler” temal› kongre ön-

cesi kurs olacakt›r. Kursa çok say›da tan›nm›fl Avrupal› bilim insan› kat›lacakt›r. Ayn› tarihte bu

kursla paralel olarak Prof. Dr. Yaman Tokat baflkanl›¤›nda “Karaci¤er Transplantasyonu Kursu”

düzenlenecektir. 

Ülkemizde flu ana kadar yap›lan gastroenteroloji kongrelerinin en mükemmeli olmas› için her tür-

lü gayretin gösterilece¤i bu kongrenin tarihlerini ajandan›za not ediniz ve mümkün oldu¤unca er-

ken kat›l›m› gerçeklefltiriniz. 

Kongreye sunaca¤›n›z seçkin çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, bildiri özetlerinizi bekliyor, söz-

lü bildiri olarak kabul edilecek çal›flmalar›n›z› kongrede tecrübeli bir a¤›zdan en iyi flekilde suna-

ca¤›n›za inan›yoruz. Çünkü bu kongrede bildiri sunum (poster dahil) kredibilitesinin en az panel

konuflmas› düzeyinde olmas›n› sa¤layaca¤›z.

Bu vesile ile tüm meslekdafllar›m›za sa¤l›kl› ve baflar›l› bir y›l diler, sayg› ve sevgiler sunar›z.

Prof. Dr. Hakan fientürk Prof. Dr. Sedat Boyac›o¤lu

Kongre Baflkan› Türk Gastroenteroloji  

Cerrahpafla T›p Fakültesi Gastroenteroloji Derne¤i Baflkan›

Bilim Dal› 
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