
De¤erli meslektafllar›m;

B
en sizlere bu yaz›y› haz›rlad›-

¤›m günlerde, Orta Do¤u’da

art›k katliam diyece¤imiz bo-

yutlara varan askeri operasyonlar

gündemin birinci s›ras›ndayd›. Acaba

insanlar› birbirine karfl› bu kadar öf-

keli hale getiren ne olabilir diye dü-

flünmekten kendimi alamad›m. Ek-

randa gördü¤üm tablolar, “E¤er insan

medeni bir yarat›ksa biz insan›n atas›-

y›z” sözünü do¤rular nitelikteydi. ‹n-

sanlar›n bir k›sm›n›n hala “Yenmek”,

“Ma¤lup etmek” gibi kavramlar do¤-

rultusunda hareket ettiklerini üzün-

tüyle izliyorum. Oysa medenileflme

çabas›ndaki insan için bu kavramlar›n

yerini “Uzlaflmak”, “Birlikte Kazan-

mak” kavramlar› almal›d›r. Bir insa-

n›n kazançl› olmas›, bir di¤erinin kay-

betmesini gerektirmez, ekip olarak ve

görev da¤›l›m› ile çal›fl›ld›¤›nda her-

kes kazanabilir, yeter ki “öfke”, “nef-

ret”, “kin”, “h›nç” “intikam” gibi il-

kel duygular›m›zdan uzaklaflal›m.

Duygular›m›z akl›m›za de¤il, akl›m›z

duygular›m›za hükmetsin (Aflk hari-

cinde tabii !). Ancak bu ilkel duygula-

r›m›z› kontrol alt›na almak o kadar

kolay de¤il. ‹nsan›n dünyada ortaya

ç›k›fl›ndan bu yana hiç de¤iflmeyen üç

temel özelli¤inin; 1- Bencillik, 2- Aç

gözlülük, ve 3- ‹fline gelmedi¤inde

sald›rganl›k oldu¤u söyleniyor. ‹flte

bunun için hala canl›lar›n hayat›na

kast ediliyor, iflte bunun için do¤a

tahrip ediliyor, iflte bunun için her sa-

niye hoflgörüsüzlü¤ün çirkinli¤i de¤i-

flik flekillerle karfl›m›za ç›k›yor. 

‹nsan olarak bazen kendimizi çok

güçlü görüyoruz. Büyük arzular›m›z,

projelerimiz, ihtiraslar›m›z var. Hatta

bazen figüratif yap›m›z›, kollar›m›zla

dünyay› sarmalayaca¤›m›z› (tabii bu

her zaman flefkatli bir sar›lma olmu-

yor) düflünebilecek kadar abart›yoruz.

Ancak bu çok güçlü ve ulu yarat›k bir
gribal enfeksiyon esnas›nda yata¤a
çak›l›yor, milimetrik bir damar›n›n t›-
kanmas› ile saniyeler içinde, baz›
hücrelerinin kontrolsüz ço¤almas›yla,
belirtilerin ortaya ç›k›fl›ndan sonraki
haftalar veya aylar içerisinde topra¤a
geri dönebiliyor. Eriflkinlik ça¤›nda,
f›rsat buldu¤unda, hükmetmeyi çok
seven insan, çocuklu¤unu düflündü-
¤ünde ne kadar aciz oldu¤unu düflü-
nüp dehflete kap›labiliyor. Ancak yafl-
l›l›kla birlikte geri dönen acizlik kar-
fl›s›ndaki dehflet daha da büyük olabi-
liyor. Beden, kendisini dev aynas›nda
gören figüratif insanla alay edercesi-
ne, merhametsizce, kapasite kaybedi-
yor ve kaç›n›lmaz sona yaklafl›yor.
fiimdi bunlar› moral bozucu olarak
niteleyebilirsiniz. Ama flu aç›k ki do-
¤a bize, birbirimize karfl› oldu¤umuz-
dan kat be kat daha fazla töleransl›,
kat be kat daha az ac›mas›z. Do¤an›n
kurallar› aç›kt›r, ancak onu anlama-

makta direnen ve onu dize getirmek
gibi beyhude bir küstahl›¤a kap›lan
insan irrasyoneldir.

Bin y›l önce birbirlerine z›rhlarla kap-
l› olarak sald›r›p, karfl›l›kl› olarak
uzuvlar›n› kesip, parçalamaya çal›flan
insanla, günümüzde z›rhl› araçlar içi-
ne girip, bomba ya¤d›rarak ayn› fleyi
yapmaya çal›flan insan aras›nda hiçbir
fark yok. Unutmayal›m ki insanlar›
silahlar de¤il, insanlar öldürüyor. Öf-
ke, kin, h›nç, intikam ile bilenen, “ye-
neceksin”, “ma¤lup edeceksin”, “yok
edeceksin”lerle galeyana getirilen,
akl›n›n, duygular›n›n kontrolüne gir-
mesi için her fley yap›lan insanlar. Bir
taraftakileri öldürdükçe, di¤er taraf
için daha fazla kahraman olan, hatta
bazen isimleri tarihe alt›n harflerle
yaz›lan, elinde k›l›c›, tabancas› ile
hatta düflman›n› aya¤›n›n alt›nda çi¤-
nerken sanatsallaflt›r›lan insanlar.
Mutlu ve huzurlu yaflam›m›z›n bede-
linin geçmiflte kanla, parçalanan be-

denlerle, yok olan hayallerle önceden

ödendi¤inin benimsetilmesiyle ortaya

ç›kan dayan›lmaz a¤›r yük ve

paradigmalara karfl› ç›kanlara

dayat›lan a¤›r suçlamalar ve cezalan-

d›rmalar. 

Sevgili arkadafllar, hep flunu savun-

muflumdur ki, insanlar›n büyük

ço¤unlu¤u, iyi niyetli, hoflgörülü ve

uyarl›d›r, ancak çok az›nl›ktaki bir

grup insan, ihtiraslar› ve uzlaflmazl›k-

lar› ile hayat› bize zehir etmeye karar-

l›d›rlar ve sessiz ço¤unluk bu cabbar

az›nl›¤a hep mahkum olmufltur. Mut-

laka ma¤lubiyete (cabbar az›nl›k

lugat› !) u¤rayaca¤›z, ama yine de bir

kez daha hayk›ral›m: Yengi de¤il uz-

lafl›, nefret de¤il hoflgörü, güç savafl›

de¤il aktif bir bütünlük istiyoruz.

23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,

daha iyi bilim üretmenin ve has-

talar›m›za daha yararl› olman›n  en-

diflesiyle dolu olsun.
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De¤erli Meslektafllar›m,

23.
Ulusal Türk Gastroen-
teroloji Kongresinde
siz dostlarla karfl›lafla-

ca¤›m için mutluyum. Hepinize
sayg›lar sunuyorum.

Ifl›klar içinde yats›n, ülkemizin
yetifltirdi¤i ilk gastroenterologla-
r›n bafl›nda yer alan Prof. Dr. Za-
fer Paykoç hocam›z taraf›ndan
kurulan, Türk Gastroenteroloji
Derne¤inin ilk kongresi 1975 y›-
l›nda Ankara’da düzenlenmiflti.

Bu toplant›ya ben de büyük heye-
can içinde, “Farelerde Galaktoza-
min ile meydana getirilen Deney-
sel Hepatit’te, kanda ve karaci¤er
dokusunda görülen de¤ifliklikler”
bafll›kl› bir bildiri ile kat›lm›flt›m.
Bu toplant›da o zaman›n de¤erle-
rine göre çok ilginç çal›flmalar,
klinik gözlemler ve tedavilerdeki
güncel geliflmeler sunuldu.

Avrupa Karaci¤er Hastal›klar›
Çal›flma Birli¤i “EASL” nin ilk
kurulufl ve bilimsel toplant›s›, 23-
24 Nisan 1966 tarihinde Profesör
Güstav Adolph Martini’ni bafl-
kanl›¤›nda Margburg T›p Fakülte-
si’nde düzenlendi.

Bu EASL’nin 1. Kongresine Av-
rupa’n›n 17 ülkesinden 70 kifli ka-
t›lm›flt›r. Bu toplant›ya da, flu bil-
diri ile kat›lm›flt›m.

Kaynak: ACTA HEPATO SPLENOLOGI-

CA Vol.13.Nov-Dezember 1966 Page 369

und 380.

fiimdi gelelim 2000’li y›llara, flu
anda en eskiden en yenisine kadar
Türkiye’deki tüm T›p Fakülteleri,
Devlet E¤itim ve Araflt›rma Has-
taneleri ile Yüksek ‹htisas Hasta-
nelerinin hemen ço¤unda çok iyi
çal›flan gastro-enteroloji-hepato-
loji bölüm ve laboratuarlar› var.

Multi Organ Transplantasyon
programlar› aç›ld›. Gastroentero-
loji klinik, laboratuar ve cerrahi-
sinde çok iyi yetiflmifl uzman ar-
kadafllar›m›z var. Türkçe ve ya-
banc› dilde yay›nlar›m›z artt›¤› gi-
bi, yabanc› mecmualar›n redaksi-
yon kurulunda görev alan arka-
dafllar›m›z da gittikçe ço¤al›yor.
Bir de¤erli hocam›z Prof. Dr.
Nurdan Tözün’ün ‹ngiltere Krali-
yet Akademisi’ne üye seçilmesi
rastlant› de¤ildir. 

fiimdi sizlere ilgi duyaca¤›n›z ye-
ni bir haberi duyuruyorum.

“Kaynak: DAS LEBER MAGAZ‹N No.

4-2005, P.35 DEUTSCHE LEBER H‹LFE”

KKoonnuu::  Brüksel – 1 Ekim DÜNYA
HEPAT‹T – C – KONGRES‹ 

Bu kongrede Avrupa Birli¤i’nin
25 üyesinde mevcut bulunan, He-

patitli hastalar taraf›ndan kurul-
mufl olan ELPA=European Liver
Patients Association Baflkan›
Londra’dan Charles Gore, Avru-
pa Birli¤i Sa¤l›k Komitesi Baka-
n›, Markos Kiprianou’ya bir di-
lekçe sunuyor. Dilekçenin özeti
fludur:

AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii  HHüükküümmeettlleerriinnee
UUyyaarr››::

Avrupa Birli¤inde 12.000.000
Hepatitli, dünya genelinde
170.000.000 C Hepatitli insan bu-
lundu¤u ve burada esas s›k›nt›n›n
bu kimselerin ço¤unun virüs tafl›-
d›klar›n›n fark›nda olmamalar›d›r.
Bu nedenle birlik (EU) içinde ya-
flayan insanlarda genifl kapsaml›
kanda virüs taramas› yap›lmas›,
virüs tafl›y›c›lar›n›n durumlar›n›
ö¤renmeleri gerekmektedir. An-
cak bu flekilde kronik virüs tafl›y›-

c›lar›n›n ileride yaflamlar›n› tehdit
edebilecek hastal›klar›n›n önüne
geçilebilmesi mümkün olacakt›r.
Bunun için kontrol, muayene ve
tedavinin ücretsiz olarak yap›lma-
s› ve bunun için (EU) bütçesinden
para ayr›lmas› talep edilmektedir.
Aksi halde ““DDüünnyyaaddaa  ppeekk  yyaakk››nnddaa
HHeeppaattiitt  CC  ssaallgg››nn››nn››nn  mmeeyyddaannaa  ggee--
lleeccee¤¤ii”” vurgulanmakta ve ikaz
edilmektedir. 

23. Kongremizin yüksek düzeyde
baflar›ya ulaflaca¤›na inan›yorum.
Y›llarca birlikte çal›flmaktan gu-
rur duydu¤um, Kongre Baflkan›
Prof. Dr. Hakan fientürk, Kongre
Sekreteri Prof. Dr. Hülya Över
Hamzao¤lu ile düzenleme kurulu
üyeleri, kongre öncesi, al›fl›lma-
d›k bir flekilde gayret gösterdiler.
Bu arkadafllar›ma çok teflekkür
ediyorum. Sizlere de baflar›lar di-
ler, sevgi ve selamlar›m› sunar›m.

KONGRE BAfiKANI’NDAN

UGK ONURSAL BAfiKANI’NDAN

MMAANNEEVV‹‹  MM‹‹RRAASSIIMM  AAKKIILL  vvee

BB‹‹LL‹‹MMDD‹‹RR!!
“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir don-

mufl ve kal›plaflm›fl kural b›rakm›yorum. Benim manevi miras›m

bilim ve ak›ld›r... Zaman süratle ilerliyor, milletlerin mutluluk ve

mutsuzluk anlay›fllar› bile de¤ifliyor. Böyle bir dünyada, asla

de¤iflmeyecek hükümler getirdi¤ini iddia etmek, akl›n ve ilmin ge-

liflimini inkar etmek olur... Benim Türk milleti için yapmak iste-

diklerim ve baflarmaya çal›flt›klar›m ortadad›r. Benden sonra beni

benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde ak›l ve ilmin reh-

berli¤ini kabul ederlerse, manevi mirasç›lar›m olurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK
(1937 Cumhuriyet Bayram› Aç›l›fl Konuflmas›’ndan)

NE BAfiKA TÜRK‹YE, 
NE DE BAfiKA ULUSAL GASTROENTEROLOJ‹ KONGRES‹ VAR!
23. KONGREM‹Z‹ LÜTF‹ KIRDAR KONGRE MERKEZ‹NDE 
YAfiAYALIM ve YAfiATALIM K‹ TÜRK‹YE AYDINLANSIN!
AYDINLIK GÜNLER ‹Ç‹N HEPB‹RL‹KTE OLMAK ZORUNDAYIZ...

PPrrooff..  DDrr..  MMuuzzaaffffeerr  GGüürraakkaarr

PPrrooff..  DDrr..  HHaakkaann  fifieennttüürrkk

Nobel T›p Ödülü 1901 y›l›ndan
beri verilmektedir. Prestiji en

büyük bilim ödülü olup hem ödü-
lü alanlara hem de ait olduklar›
ülkelere büyük onur vermektedir.
‹nsan›n içinde oldu¤u her iflte ol-
du¤u gibi zaman zaman ödüller
yanl›fl adrese gitmekte, bu neden-
le de konuyla ilgili kitaplar yaz›l-
maktad›r. 2005 ödülünün de tart›-
fl›lmas›nda insanl›k ad›na yarar
oldu¤una inanmaktay›m.

[[SSaayyffaa  88’’ddee]]

22000055  NNoobbeell  ÖÖddüüllüü
DDoo¤¤rruu  AAddrreessee  mmii  GGiittttii??

Prof. Dr. Ali ÖZDEN
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BB‹‹RR  GGAAZZ‹‹NN‹‹NN  HHAATTIIRRLLAATTTTIIKKLLAARRII
Bir sabah saat on sular›nda,

yar› yar›ya bofl K›z›lay otobüsündeydim.

Ankara’da Karayollar› dura¤›nda

koltuk de¤nekli genç bir adam

güçlükle t›rman›p oturdu ön kap›n›n yak›n›na.

Sol baca¤› olmayan bu genç adam temiz giyimliydi

ve askerlerinki gibi k›sa kesilmifl saçlar› taral›yd›.

D›flar›da ya¤an kara dikmiflti gözlerini;

habersizdi sanki otobüsün di¤er yolcular›ndan !

Bu bir gazi olmal›yd› dedim kendi kendime …

Ne gö¤sünün yakas›nda ne de kollar›nda

onun buna dair yoktu bir iflareti !

Belki de bir gelenek de¤ildi onlar›n bir madalya tafl›malar›.

Uzun uzun bakt›m bu soylu yüze;

Sonra dal›p gittim olmayacak düflüncelere !

Mustafa Kemal’i hat›rlad›m;

fiöyle demiflti Gençli¤e Hitabesinde:

“Vatan›n bütün kaleleri zaptedilmifl

ve bütün tersanelerine girilmifl”…

Zaten gerisi herkesçe bilinen bu sözlerden sonra,

akl›ma flunlar geldi bir bir:

Art arda sat›lmakta olan bankalar, el at›lm›fl fabrikalar ve rafineriler,

düzenleme bahanesiyle girilmifl limanlar,

azar azar ve sessizce elden ç›kan topraklar

ve ele geçirilmifl madenler,

elden ç›km›fl televizyonlar› ve radyolar› ürpererek düflündüm !..

Benim karamsarl›¤›m beni bir an

o çok anlaml› büyük Söylev’deki günlere götürdü.

Yeni sömürgecilerin  elindeki paran›n

atomdan daha ac›mas›z, daha korkunç,

daha güçlü ve üstelik sinsi oldu¤unu düflündüm birden !

Daha da ileri gittim,

art›k içine giremeyece¤imiz sat›lm›fl mahalleler,

içinde gezemeyece¤imiz sokaklar,

denizlerini göremeyece¤imiz

kapat›lm›fl k›y›lar canland› gözümün önünde !..

Bundan “daha elim ve daha vahim” olmak üzere,

kendilerine nereli olduklar› soruldu¤unda,

do¤duklar› yeri söylemeyip,

Türkiyeliyim, dünya vatandafl›y›m diyen baz› Türk vatandafllar› ve

Ne mutlu Türküm diyemeyen Atatürkçüler geldi akl›ma !..

Avrupa kap›lar›nda kendilerine yeni bir din

ve yeni bir kimlik arayanlar da olabilir dedim kendi kendime !

Kemalettin  Kamu Akdeniz’den  Geçerken adl› fliirinde,

“‹çimize çevirip nemli gözlerimizi

Geçtik yabanc› gibi yak›n›ndan Rodos’un” demiflti.

Girit, Sak›z, Midilli öyle olmad› m›?

Yar›n belki de K›br›s öyle olmayacak m›?

Sofya’n›n, Belgrat’›n, Peflte’nin içinden

Bir yabanc› gibi geçmedik mi ço¤umuz?

Daha dün bizim olan yerlerde,

Mekke’de, Medine’de,

fiam’da ve Ba¤dat’ta,

kendimizi bir yabanc› gibi görmedik mi bir zaman sonra ?..

Ve bir gün memleketimizde gurbeti duya duya,

düflmanlar›m›z›n ezeli hayali, sürülmek de var Orta Asya’ya !

Bu düflünceyle sars›ld›m birden;

böyle fley olmamal› diye hayk›rd›m içimden.

Karfl›mda duran bu genç adam,

bu talihsiz dönemin gazisi,

kafamdan geçenleri okumufl gibi,

koltuk de¤neklerini toplayarak

daha ilk durakta otobüsten indi;

ve karl› günün so¤uk sisleri içinde

gözden uzaklafl›p gitti …

Orhan ÜLKÜLÜ

(14 fiubat 2006)  

Ama bunlar daha çok
görünen k›s›mlar›n
alt›n› çizenler. 16.-
19. yüzy›llar aras›,
anatomi biliminin
büyük ç›k›fl yapt›¤›
bir dönem. Bu dö-
nemde anatomik çi-
zimler de önemli bir
geliflim gösterdi. Ba-
sit çizimler giderek
daha gerçekçi görün-
tülere dönüfltü, renk-
lendi. Toronto Üniversitesi (Kanada) Kütüphaneleri’nce
haz›rlanan “Anatomia” adl› online sergide 95 ayr› t›p ki-
tab›ndan seçilmifl 4500 görüntüye eriflebilirsiniz. 

hhttttpp::////lliinnkk..lliibbrraarryy..uuttoorroonnttoo..ccaa//aannaattoommiiaa//aapppplliiccaattiioonn..iinnddeexx..ccffmm

Belki üreme organlar› yok; ama
k›yafetleri son derece renkli. Ta-
bii bu iki site, üreme iflini içine
girdikleri hücrelere yapt›ran bu
hastal›k etmenlerinin fl›kl›¤›yla
ilgelenmiyor yaln›zca. Bir virü-
sün kabu¤unun yüzeyi, hücreye
nas›l girdi¤ini ya da baz› hücre-
lerden nas›l kaç›nd›¤›n› gösteri-
yor. La Jolla’daki (California) Scripps Araflt›rma Enstitüsü ta-
raf›ndan haz›rlanan birinci sitede, 200 virüs tan›t›l›yor. ‹simle-
rinin üzerine t›klad›¤›n›zda virüslerin görüntülerini, kabuk mi-
marilerini, bunlar› meydana getiren parçalar› ve birbirleriyle et-
kileflimlerini görebiliyorsunuz.

Wisconsin Üniversitesi’nce haz›rlanan ikinci sitede de çizim ve
animasyonlarla 30 ayr› virüs tan›t›l›yor.

hhttttpp::////vviippeerrddbb..ssccrriippppss..eedduu

hhttttpp::////rrhhiinnoo..bboocckkllaabbss..wwiisscc..eedduu//ccggiibbiinn//vviirruusswwoorrlldd//vviirruussttaabbllee..ppll

VV‹‹RRÜÜSS  DDEEFF‹‹LLEESS‹‹

VVÜÜCCUUTT  RREESSSSAAMMLLAARRII
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23.
Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi 4-7 Kas›m
2006 tarihleri aras›nda

Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Sara-
y›’nda yap›lacakt›r. Kongre’nin yal-
n›z gastroenterologlara de¤il, iç has-
tal›klar› uzmanlar›na, pratisyen he-
kimlere ve konulara ilgi duyan her
türlü uzmanl›k dallar›nda çal›flanlara
yararl› olmas› için genifl kapsaml› bir
program oluflturuldu. 

Bu kongrede, 90 sözlü bildiri sunum
imkan›na sahip olacakt›r ve bu bildiri-
lere konuflma ve tart›flma olarak ayr›-
lan süre (15 dk), bir panel konuflma
süresine eflittir. Kongre program›nda
21 adet bildiri oturumu bulunmakta-
d›r. Poster alan› olarak ayr›lan alan,
Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nin ge-
nifl bir toplant› salonudur.

Kongre kapsam›nda 21 panel, 1 en-
doskopi maratonu, 1 USG maratonu,
9 konuflma bulunacakt›r. 4 Kas›m’da-
ki Mezuniyet Sonras› Kursu ve 5 Ka-
s›m’da Topkap› B Salonunda yap›la-
cak olan Transplantasyon Kursu ve
Firmalar›n uydu toplant›lar› d›fl›nda
10 uluslararas› konuflmac› davet edil-
mifltir. 

Ayr›ca 5 Kas›m 2006 tarihinde  En-
doskopik Uygulamalar konunun uz-
man› yerli ve yabanc› hekimler tara-
f›ndan  canl› yay›n olarak verilecektir. 

Kongre program›nda firmalar taraf›n-
dan 5 adet satellit sempozyum yap›la-
cakt›r. Ayr›ca firmalar taraf›ndan ko-
naklama yap›lan otellerde sabahlar›
kahvalt›l› toplant›lar düzenlenecektir.
Afla¤›da kongre bilimsel program›n-
dan baz› önemli detaylar› sizlere ince-
lemeniz için sunuyoruz.

DDAAVVEETTLL‹‹  YYAABBAANNCCII
KKOONNUUfifiMMAACCIILLAARR  

vvee  
KKOONNUULLAARRII

EEnnddoosskkooppiikk  UUllttrraassoonnooggrraaffii

Submukozal lezyonlar›n tan›s›nda
EUS (M. Giovannini, Fransa)

Mediastinal lezyonlarda radial ve li-
neer EUS (M. Giovannini, Fransa)

Biliopankreatik tan›sal EUS (Radial)
(M. Bhutani, A.B.D.)

Biliopankreatik giriflimsel EUS (Li-
neer) (M. Giovannini Fransa)

EUS’un geliflmekte olan endikasyon-
lar› (M. Bhutani, A.B.D.)

Vaka takdimleri (M. Bhutani,
A.B.D.)

EEnnddoosskkooppiiddee  yyeennii  ggöörrüünnttüülleemmee
tteekknniikklleerrii  vvee  EEMMRR  

Confocal mikroskopi 

(M. Götz, Almanya)

Narrow band (J. F. Rey, Fransa)

Endoskopik mukozal rezeksiyon
(M. Giovannini, Fransa)

SSiinnddiirriimm  SSiisstteemmii  KKaannsseerrlleerrii  

Colorectal cancer screening in
Europe (M. Classen, Almanya)
Surveillance after polypectomy
(S. Winawer, A.B.D.)
What the gastroenterologist should
know about CRC therapy
(W. Schmiegel, Almanya)

GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  AAlllleerrjjii  

C. Lieners (Lüksemburg)

ÇÇööllyyaakk

P. Ciclitira (‹ngiltere)

HHeeppaattiikk  FFiibbrroozz  

S. Friedman (A.B.D)

KKaarraaccii¤¤eerr  HHaassttaall››kkllaarr››nn››nn  MMeettaabboolliikk
KKoommpplliikkaassyyoonnllaarr››  vvee  HHeeppaattiikk
EEnnsseeffaallooppaattii

S. Kaiser (Almanya)

ÇÇiifftt  BBaalloonn  EEnnddoosskkooppii

M. Jacobs (Hollanda)

PPAANNEELLLLEERR

MMeettaabboolliikk  KKaarraaccii¤¤eerr  HHaassttaall››kkllaarr››  

Wilson hastal›¤›

Demir ve karaci¤er

NASH 

GGaassttrrooeenntteerroolloojjiiddee  NNüüttrriissyyoonn

‹BH’da nütrisyon

Karaci¤er hastal›¤›nda nütrisyon

PEG ve PEJ uygulamalar› 

RReeffllüü  HHaassttaall››¤¤››

Reflü patogenezi

Reflüde medikal tedavi

Reflüde endoskopik tedavi

Reflüde cerrahi tedavi 

HHeelliiccoobbaacctteerr  ppyylloorrii

Helicobacter pylori ve moleküler bi-
yoloji

Helicobacter pylori’nin 1. aflama te-
davisi

Helicobacter pylori’nin 2. aflama te-
davisi ve antibiyotik direnci

Türkiye’de Helicobacter pylori profili

‹‹sshhaalllleerr  

Akut gastroenteritler

Kronik diyarede ay›r›c› tan›

Malabsorbsiyon sendromlar›

IIBBHH

IBH tan›s›nda serolojik belirteçler

IBH ve infeksiyonlar, tan› ve tedavide

karfl›lafl›lan sorunlar

IBH’da laparoskopik cerrahinin yeri

Vaka tart›flmas›

HHeeppaattiitt  CC  

Hepatit C’de do¤al seyri etkileyen

faktörler

Tedaviye kontrendikasyonlar adjuvan

tedavi ile afl›labilir mi?

Hepatit C’de viral kinetik

Erken yan›ts›zl›k, mutlak yan›ts›zl›k

m›?

ÖÖzzaaffaagguuss--MMiiddee  KKaannsseerrlleerrii

Özafagus kanserine gastroenterolog

yaklafl›m›

Özafagus kanserlerinde  medikal on-

koloji

Mide kanserine gastroenterolog yak-

lafl›m›

Mide kanserinde medikal onkoloji

Erken mide kanserlerinde submuko-

zal rezeksiyon

Özafagus ve mide kanseri cerrahisin-

de yenilikler

KKrroonniikk  HHeeppaattiitt  BB’’ddee  TTeeddaavvii  SSeeççiimmii

IFN tedavisi için uygun aday›n belir-

lenmesi

Nükleozid analoglar› ile tedavi süresi

ne olmal›?

Viral replikasyon tedavi karar›n› ne

flekilde etkiler?

Sirotik evrede Hepatit B tedavisi

‹‹nnccee  BBaarrssaakk  HHaassttaall››kkllaarr››nnddaa

GGöörrüünnttüülleemmee  

Enteroclysis 

Kapsül endoskopi 

Çift balon endoskopi

GGIISS  KKaannaammaallaarr››

Portal hipertansiyona ba¤l› üst GIS

kanamalarda tedavi

Portal hipertansiyon d›fl› üst GIS ka-

namalar›nda tedavi

Alt G‹S kanamalarda tedavi

G‹S kanamalarda cerrahi tedavi

GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  SSiisstteemmiinn  ‹‹sskkeemmiikk
HHaassttaall››kkllaarr››  

‹skemik hepatit

‹ntestinal iskemi

Vaskülitler Behçet ve GIS

SSiirroozz  kkoommpplliikkaassyyoonnllaarr››

Hepato pulmoner ve porto-pulmoner
sendrom

Hepatorenal sendrom

Spontan bakteriyel peritonit 

HHCCCC  

HCC insidans›nda art›fl ve ülkemizde-
ki epidemiyolojik veriler

HCC tan›s›nda görüntüleme

HCC için tarama etkinli¤i ve ekono-
misi

HCC tedavisinde alkol enjeksiyonu
ve RF uygulamalar›

MMoottiilliittee

Akalazya tan› ve tedavi seçimi  

Gö¤üs a¤r›lar›n›n ay›r›c› tan›s›nda
akalazya d›fl› özafagus motor hasta-
l›klar›

Fonksiyonel dispepsi 

Kronik konstipasyon

DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss  vvee  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall
SSiisstteemm

DM ve GIS

DM ve karaci¤er

DM ve pankreas

SSaaffrraa  YYoollllaarr››  HHaassttaall››kkllaarr››

Klatskin tümöründe tan› ve tedavi

Oddi Sfinkteri disfonksiyonunda tan›
ve tedavi

Oddi tümöründe tan› ve tedavi

Sklerozan kolanjit tan› ve tedavisi

PPaannkkrreeaattiittlleerr

Akut pankreatitli hastaya 1.basamak
hekim yaklafl›m›

Akut pankreatit komplikasyonlar›

Kronik pankreatit tan›s›nda karfl›lafl›-
lan güçlükler

Pankreatitli hastaya cerrahi; kime ne
zaman

GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  vvee  HHeeppaattiikk
PPaattoolloojjiiddee  GGrrii  AAllaannllaarr

KKOONNUUfifiMMAALLAARR

Gastrointestinal Alerji 

Anorektal Hastal›klarda Özgün Tan›
Yöntemleri (Defekografi,
Manometri, Endoanal US)

Çölyak 

Karaci¤er Hastal›klar›n›n Metabolik
Komplikasyonlar› ve Hepatik Ense-
falopati

Eozinofilik Özofajit ve Eeozinofilik
Gastrit

Hepatik Fibroz 

‹rritabl Barsak Sendromu Patogenezi

Gastroenterolojide Medikolegal
Liabilite

Gastrointestinal Endoskopide
Terminoloji

SSAATTEELLLL‹‹TT  
SSEEMMPPOOZZYYUUMMLLAARR

BBrriissttooll  MMyyeerrss  SSqquuiibbbb

Konuflmac›lar:

S. Hadziyannis (Yunanistan)

U. Akarca (‹zmir)

SScchheerriinngg  PPlloouugghh

Kronik Hepatit C’de PegIntron+
Rebetol ile Öngörülebilir Tedavi
Baflar›s› 

Konuflmac›lar:

P. L. Almasio (‹talya)

C. Kalayc› (‹stanbul)

Moderatör:

C. Kalayc› (‹stanbul)

SScchheerriinngg  PPlloouugghh

‹nflamatuvar Barsak Hastal›klar›nda
Biyolojik Tedavi Dönemi

Konuflmac›:

P. Rutgeerts (Belçika)

Moderatör:

N. Tözün (‹stanbul)

NNoovvaarrttiiss

‹rritabl Barsak Sendromu

Konuflmac›lar:

E. Quigley (‹rlanda)

M. Farthing (‹ngiltere)

‹‹bbrraahhiimm  EEtteemm

Program detaylar› henüz belli
olmam›flt›r.

KKAAHHVVAALLTTII  TTOOPPLLAANNTTIILLAARRII

NNoovvaarrttiiss  OOnnkkoolloojjii

AAssttrraa  ZZeenneeccaa

Barret Özofagus

FFiillmmeedd

Çift Balon Endoskopi

RRoocchhee

Kronik Hepatitler
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SSeessssiioonn  II CChhaaiirrmmeenn::  ZZ..  MMuunnggaann,,  ‹‹ssttaannbbuull;;  
LL..  LLuunnddeellll,,  SSttoocckkhhoollmm

08:30-09:00 Novel developments in reflux 
disease and esophageal columnar 
metaplasia

GGNNJJ  TTyyttggaatt,,  AAmmsstteerrddaamm

09:00-09:30 What the clinician should know 
about gastric cancer

KK..  MMcc  CCoollll,,  GGllaassggooww

09:30-10:00 All about dyspepsia

JJ..  TTaacckk,,  LLeeuuvveenn

10:00-10:30 Coffee break

SSeessssiioonn  IIII CChhaaiirrmmeenn::  SS..  BBooyyaacc››oo¤¤lluu,,  AAnnkkaarraa;;  

GGNNJJ  TTyyttggaatt,,  AAmmsstteerrddaamm

10:30-11:00 Exploring the small intestine

HH..  HHaammmmeerr,,  GGrraazz

11:00-11:30 Novel developments in diarrhoa: 

diagnosis and therapy

MM..  FFaarrtthhiinngg,,  LLoonnddoonn

11:30-12:00 Recent advances in biliopancreatic 

diseases

MM..  BBrruunnoo,,  AAmmsstteerrddaamm

12:00-14:00 Lunch break

SSeessssiioonn  IIIIII CChhaaiirrmmeenn::  BB..  SSiivvrrii,,  AAnnkkaarraa;;  

JJ..  RReegguullaa,,  WWaarrssaaww

14:00-14:30 IBD therapy step up or step down

MM..  FFaarrtthhiinngg,,  LLoonnddoonn

14:30-15:00 What causes colonic cancer

HH..  HHaammmmeerr,,  GGrraazz

15:00-15:30 All you want to know about IBS

JJ..  TTaacckk,,  LLeeuuvveenn

15:30-16:00 Coffee break

SSeessssiioonn  IIVV CChhaaiirrmmeenn::  SS..  BBoorr,,  ‹‹zzmmiirr;;  

MM..  FFaarrtthhiinngg,,  LLoonnddoonn

16:00-16:30 Screening for colonic cancer

JJ..  RReegguullaa,,  WWaarrssaaww

16:30-17:00 What the clinician should know 

about recent developments in GI 

surgery

LL..  LLuunnddeellll,,  SSttoocckkhhoollmm

17:00-17:30 Novel developments in endoscopic 

imaging

MM..  BBrruunnoo,,  AAmmsstteerrddaamm
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‹‹kkttiiddaarrllaa  ÜÜnniivveerrssiittee  ÇÇaatt››flfl››rr

ÖÖzzeell ll iikk llee   oo ttoorr ii tt eerr   iikk tt iiddaarr llaarr   üünniivveerrss ii tt ee lleerr llee   ççaa tt ›› flflmmaa  yyaaflflaarr ..
ÜÜnniivveerrssiittee,,  ssaaddeeccee  öö¤¤rreenncciiyyee  hhiizzmmeett  vveerrmmeekkllee  yyeettiinnmmeezz,,  ddeemmookkrraassiiyyee  
tt eerrss   ddüüflfleecceekk  yyaapp›› llaannmmaallaarr ››   eennggeell lleemmeekk  iiçç iinn   mmüüccaaddeellee   eeddeerr ..

Tarihin her döneminde siyasal ik-
tidarlar üniversite ile flu veya bu
biçimde çat›flma yaflad›. Özellikle
de yetkeci yönetim anlay›fl›na sa-
hip iktidarlar›n üniversiteyle ilifl-
kileri pek iyi olmam›flt›r. Bunun
nedeni, asl›nda çat›flman›n kendi
içinde sakl›d›r. Bir yanda, sürekli
de¤iflen gerçe¤i araflt›ran üniver-
site; öte yanda, gerçe¤e iliflkin
kendi yorumunu egemen k›lmaya
çal›flan iktidar vard›r. Üniversite-
nin do¤rular›, bilimsel anlamda
geçici do¤rulard›r ve de¤iflmezlik
içermez. 

DDeenneettiimm  ççaabbaass››  

Oysa, siyasal iktidar, belirli bir
görüflün çevresinde örgütlenen
kitlesel güce dayan›r. Bu görüflün
s›kça de¤iflmesi, politik tutars›z-
l›k olarak alg›lan›r ve iktidar› yok
edebilir. Dolay›s›yla, sahip ol-
duklar› yönetim erkini yitirmek-
ten korkan iktidarlar, de¤iflimi
engellemeye ya da de¤iflime ön-
derlik eden kurumlar› denetim al-
t›nda tutmaya çal›fl›rlar. 

Üniversite, do¤al ya da toplumsal
gerçe¤i evrensel ölçütlere uygun 

araflt›ran bir kurum. Dahas›, üni-
versite, bilimsel çal›flmalarla
ulaflt›¤› sonuçlar› nesnel biçimde
paylaflan bir kurumdur. Bu yüz-
den, üniversitedeki bilim insanla-
r›, çal›flmalar›n› yapmak ya da el-
de ettikleri sonuçlar› aç›klamak
için, bilimsel çevrelerin d›fl›nda,
hiçbir yerden onay almak zorun-
da de¤ildirler. Bilimsel çevreler-
den alacaklar› onay da, araflt›rma-
lar›n hata pay›n› en aza indirmeye

yönelik uzmanca bir de¤erlendir-
me niteli¤indedir. Kald› ki, bilim
d›fl› çevrelerden onay alma gerek-
siniminin duyulmas›, bilime gü-
venin azalmas›na yol açar. Bu
yüzden olsa gerek, üniversiteleri
özgür olmayan ülkelerin bilim
kurumlar› çok önemsenmez ve s›-
radan birer kamu kuruluflu olarak
görülür. 

Öte yandan, siyasal iktidarlar,
özünde kendi varl›klar›n› sürdür-
mek için çaba gösterirler. Yetkeci
yönetimler, ço¤u zaman zor kul-
lanarak iktidara gelirler. Egemen
olduklar› sürece, toplumu bask›
alt›nda tutarak var olan güç yap›-
lar›n› korumak isterler. Çeflitlen-
me ve de¤iflim istemedikleri bir
fleydir. Demokratik yönetimler
de, kendi sistemlerini yaflatma
konusunda özenlidirler. Demok-
rasiye ayk›r› olabilecek yap›lan-
malar› engellemek için savafl›m
verirler. Bunu yaparken, de¤iflik
görüfllerin ortaya at›lmas›na ve
tart›fl›lmas›na olanak sa¤larlar.
Toplumsal farkl›l›klar› zenginlik
kayna¤› olarak görürler. Dahas›,
düflünsel çeflitlenmeyi en ak›lc›
biçimde besleyen kurum oldu¤u
için üniversiteye özgürlük tan›r-
lar. Bu yüzden olsa gerek, hiçbir
demokratik ülkede, üniversiteyi
etkisiz k›lma giriflimlerine tan›k
olunmaz. 

HHeeddeeff  kkiittllee::  ‹‹nnssaannll››kk  

Kuflkusuz, üniversite, kendisin-
den beklenen görevleri yaln›zca
araflt›rma ve yay›n yoluyla yerine
getirmez. Üniversitenin, e¤itim

ve dan›flmanl›k gibi baflka sorum-
luluklar› da vard›r. Üstelik, üni-
versite, kay›tl› ö¤rencilerine hiz-
met vermekle yetinen bir kurum
de¤ildir. 

Ça¤dafl üniversiteler, içinde yer
ald›klar› toplumun, hatta insanl›-
¤›n tümünü hedef kitle olarak gö-
rürler. Yetifltirdi¤i insanlara ya da
dan›flmanl›k yapt›¤› kurumlara
bilimsel bak›fl aç›s›n› kazand›r-
maya çal›flan üniversiteler, çal›fl-
malar›nda yans›zl›¤›, elefltirel dü-
flünmeyi ve ço¤ulculu¤u gözetir-
ler. Gerçek anlamda üniversite
e¤itimi alan yurttafllar›n kültürel
birikimi, siyasal bilinci, ekono-
mik anlay›fl› ve toplumsal sorum-
lulu¤u evrensel de¤erler do¤rul-
tusunda geliflir. Bütün bunlar öz-
gür düflünmeyi öngörür ki, bu da
yetkeci iktidarlar›n iflini zorlaflt›-
r›r. Genel olarak, bu tür iktidarlar,
kendileri gibi düflünen ya da on-
lar›n söylem ve uygulamalar›n›
sorgulamadan destekleyen yurt-
tafl isterler. 

ZZaayy››ffllaattmmaa  ggiirriiflfliimmlleerrii  

‘Üniversite’ olarak bilinen kuru-
mun gücünden korkan ve bu gücü
zay›flatmak isteyen siyasal ikti-
darlar, ço¤u zaman üniversite ye-
rine ‘yüksekö¤retim kurumu’
kavram›n› ye¤lerler. Oysa, ikisi
farkl› fleylerdir. Üniversite, örgün
e¤itim sisteminin son aflamas› ol-
makla kalmaz. Üniversitenin
araflt›rma, e¤itim, yay›n ve dan›fl-
manl›k gibi ifllevleri, onun yaln›z-
ca bir ö¤retim kurumu olarak gö-
rülmesine engeldir. Örne¤in, harp

okulu ya da polis akademisi de
bir yüksekö¤retim kurumudur
ama üniversite de¤ildir. Bu ku-
rumlar ile üniversiteler aras›nda
ciddi anlay›fl ve yaklafl›m farkl›-
l›klar› vard›r. Üniversite evrensel
gerçe¤e ulaflmak ve onu yaymak-
la yükümlü bir kurumdur. 

2200  yy››llll››kk  uuyygguullaammaa  

Bu görev, özerklik gerektirir.
Özerk olmayan ve sürekli biçim-
de iktidarlar›n müdahalesiyle kar-
fl›laflan üniversiteler, ifllevlerini
tam anlam›yla yerine getiremez-
ler. 

Oysa, yüksekö¤retim kurumlar›,
ortaö¤retimden sonra profesyonel
anlamda meslek eleman› yetifltir-
mekle yükümlüdür. Bunu yapar-
ken yönetsel aç›dan siyasal ikti-
dar›n etki alan›nda olmalar›, belki
çözümü olanaks›z sorunlar yarat-
mayabilir. 

Son günlerde Türkiye’deki siya-
sal iktidar›n yapmaya çal›flt›¤›
‘yüksekö¤retim reformu’, asl›nda
hiçbir yan›yla reform özelli¤i ta-
fl›mamaktad›r. Bu çabalar, üni-
versitelerin geliflimine katk›da
bulunmaktan öte, onlar› birer
yüksekö¤retim kurumu haline ge-
tirmeye dönüktür. Zaten son 20
y›ld›r böyle yap›ld›¤› için, üniver-
siteler özgül niteliklerini ve say-
g›nl›klar›n› büyük ölçüde yitirdi-
ler. T›pk› geçmifltekiler gibi, bu-
günkü iktidar da, üniversiteyi
kendi denetimi alt›na almaya ça-
l›flmaktad›r. Fazladan olarak,
flimdiki iktidar, üniversiteden
korkmakta ve ona karfl› düflman-

l›k beslemektedir. ‹ktidardakile-
rin, yönetime geldikleri ilk gün-
den beri, üniversiteyle u¤raflma-
lar› bofluna de¤ildir. Üniversitele-
ri yok ettiklerinde, toplumun atar-
damarlar›n› kesmifl olacaklar›n›
iyi bilmektedirler. 

Üniversiteler, bugüne de¤in ‘güç
sarhoflu’ çok politikac› gördü.
Kendini her fley sanan ve üniver-
siteyi y›pratmak isteyen iktidar-
lar, hatta diktatörler bile art›k top-
lumsal belle¤imizde tats›z birer
yan›lg› olarak an›msan›yor. Üni-
versiteleri siyasal sald›rganl›¤a
hedef gösteren ve ak›llar›nca on-
lar› yola getirmeye çal›flanlar›n
tümü yok olup gittiler, ama üni-
versiteler varl›¤›n› sürdürüyor. 

YYeeddii  cciiddddii  ssiiyyaassaall  mmüüddaahhaallee  

Son 70 y›ll›k dönemde yedi kez
ciddi siyasal müdahale yaflayan
Türk üniversiteleri, yaklafl›k 10
y›lda bir ç›kar›lan sözde ‘reform
yasalar›’ yüzünden yönünü flafl›r-
d›. Tepeden esen her bask›c› rüz-
gâr üniversite üzerinde y›k›c› et-
kiler b›rakt›. Buna karfl›n, üniver-
sitelerimiz, ac› çekerek de olsa,
toparlanmas›n› bildiler. Ne var ki,
yeniden toparlanma çabalar›n›n
toplumsal maliyeti hep yüksek
oldu. fiimdiki siyasal iktidar, bu
alanda yeni bir savafl›m bafllat-
m›flt›r. Yine yaz›k olacak, çünkü
üniversiteler al›fl›lm›fl k›s›rdön-
güyle bir kez daha u¤raflmak zo-
runda kalacaklar. 

Üniversitenin, siyasal iktidarlar›n
etki alan›na sokulmas›na asla iz-
leyici kal›namaz. Hele üniversi-

teyle u¤raflan iktidar, demokrasi

ve bilim kültüründen yoksunsa

gündemdeki reform tasar›s›na

karfl› ç›kmak herkesin görevi. Bu-

nu yaparken, y›llard›r can›m›z›

yakan yürürlükteki sistemi savu-

nur duruma düflmemek gerekir.

Üniversite reformu, üniversitenin

ne oldu¤unu bilen ve onu içine

sindirmifl olan insanlar taraf›ndan

yap›lmal›d›r. Bu da, üniversite

kavram›n›n özünde bar›nd›rd›¤›

çoklu gerçek, demokratik ortam,

bilimsel de¤erler ve özerk iflleyi-

flin do¤ru alg›lanmas›n› gerekti-

rir. 

‹‹kkttiiddaarr  ççöözzüümm  aarr››yyoorrssaa  

Bugün iktidar, üniversitelerdeki

sorunlar›n çözümüne yard›mc›

olmak istiyorsa, kendi tasar›s›n›

dayatmak yerine, özgür tart›flma

ortam› yaratmal› ve ça¤dafl üni-

versite kavram›na yak›flan kal›c›

bir reform yapman›n yolunu aç-

mal›. Bu da, kapal› kap›lar ard›n-

da ve kimler taraf›ndan haz›rlan-

d›¤› bilinmeyen ça¤d›fl› tasar›lar-

la olmaz. Unutmayal›m ki, ger-

çek reformun yolu, öncelikle be-

yinlerimize evrensel üniversite

alg›lamas›n› yerlefltirmekten ge-

çer. Bunun d›fl›nda her fley ayr›n-

t›d›r ve zaman öldürmekten baflka

ifle yaramaz. 

PPrrooff..  DDrr..  AAllii  fifiiimmflfleekk::  AAnnaaddoolluu  ÜÜnniivveerrssiitteessii

‹‹lleettiiflfliimm  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii  öö¤¤rreettiimm  üüyyeessii

RRaaddiikkaall  GGaazzeetteessii,,  3300//0099//22000033



SSoorruu::  Antibiyotikler, insan hücreleri ile bakteriler aras›ndaki ayr›m› nas›l yap›yor? Bakterileri öldürürken, nas›l

oluyor da insan hücrelerine dokunmuyor?

YYaann››tt::  Michigan Üniversitesi T›p Fakülesi Mikrobiyoloji ve ‹mmünoloji Bölümü’nden Harry Mobley’in yan›t›:

Antibiyotikler seçici olarak bakterileri hedef al›rlar. Bu arada insan hücrelerine dokunmazlar. Bütün bunlar› ya-

parken çeflitli yollara baflvururlar.

11..  Bakteriyel hücre duvarlar›n›n pek ço¤unda “peptidoglikan” ad› verilen bir makromolekül bulunur. ‹nsan hüc-

resi bunlar› üretmez ve ihtiyac› da yoktur. Örne¤in penisilin, makromolekülün nihai çapraz ba¤lama aflamas›n›

veya transpeptidasyonu engeller. Bunun sonucunda bakteri hücresinin duvar› inceldi¤i için patlar ve bakteri ölür.

22..  Baz› ilaçlar bakteriyel ve metabolik yollar› hedef al›rlar. Sülfonamid içeren ilaçlar, yap›sal olarak folik asit üre-

timi için gerekli bir bileflim olan para-aminobenzoik aside benzer. Bütün hücrelerin folik aside ihtiyac› vard›r. Bu

vitamin kolayca insan hücrelerine nüfuz ederken, bakteri hücrelerinin içine giremez. Bu durumda bakterinin ken-

di folik asidini yapmas› gerekir. Sülfa ilaçlar› bu süreç içinde krikitik enzimleri bask›lar ve bakteriler bu durum-

da geliflemez.

33..  Tetrasiklin denilen di¤er antibiyotik, protein sentezini durdurarak bakteriyel geliflmeye müdahale eder. Hem

bakteri hücreleri hem de insan hücreleri ribozom denilen yap›lar üzerinde protein sentezini gerçeklefltirir. Tetra-

siklin ribozom üzerinde bir bölgeye ba¤lan›r ve anahtar RNA etkileflimini bloke eder. Böylece uzat›c› protein zin-

cirini kapatm›fl olur. ‹nsan hücrelerinde tetrasiklin, protein sentezini engelleyecek oranda birikim yapaz.

44..  Benzer flekilde DNA ço¤almas› hem bakteri hem de insan hücrelerinde söz konusudur. Siprofloksasin gibi an-

tibiyotikler, spesifik olarak bakterilerde “DNA girase” denilen spesifik bir enzimi hedef al›r. Fakat bu antibiyoti-

ker insan DNA girase’sini etkilemez.

AAnnttiibbiiyyoottiikk  nneeddiirr??

Bakterilerin ço¤almas›n› engelleyen ya da bakterileri öldüren biyolojik kaynakl› ya da sentetik olarak elde edilen

maddelere antibiyotik denir.

AAnnttiibbiiyyoottiikk  nnee  iiflflee  yyaarraarr??

Antibiyotikler, do¤ada, bakteriler ya da mantarlar taraf›ndan üretilir. Bu canl›lar›n antibiyotik üretip bulundukla-

r› ortama salma nedenleri, di¤er türlerle besin yar›fl› içinde olmalar›d›r. Bu yüzden, bulunduklar› ortamda, kendi-

lerinden baflka organizmalar›n yok olmalar›n› ya da daha fazla büyümelerini engelleyen antibiyotik maddeler üre-

tirler. Antibiyotikler virüslere, mantarlara ve protozoalara etki etmezler. Bu yüzden bizim kulland›¤›m›z antibi-

yotik ilaçlar da, yaln›zca bir bakteri enfeksiyonu söz konusuysa ifle yarar.

KKaayynnaakk::  CCuummhhuurriiyyeett  BBiilliimm  vvee  TTeekknnoolloojjii

AANNTT‹‹BB‹‹YYOOTT‹‹KKLLEERR‹‹NN  SSEEÇÇ‹‹CC‹‹

EETTKK‹‹SS‹‹
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Geliflmifl ülkelerde insidans› düflmesine ra¤men gastrik
kanser (GK) dünyada kanser ölümleri içinde hala 2.s›rada
yer almaktad›r (1). 

Ço¤u ülkede GK tan›s›, muskularis propriayaya invaze
iken konur. Bu durumda 5 y›ll›k yaflam oran› %20’den az-
d›r. Bat› toplumunun 2/3’ünde de ileri evrede tan› kon-
maktad›r.

Asya’da en yayg›n kanser olup insidans› 100.000’de
42’dir. Japonya’da insidans 100.000’de 93 olup, ‹ngilte-
re’den 5 kat daha fazlad›r (2). Ancak Japonya,  kitle tara-
ma programlar› ile (bafllang›ç tetkik olarak radyoloji,
anormalliklerde de endoskopi kullan›larak) erken gastrik
kanser de tan› oran›n› % 50’ye ç›karm›flt›r ve bu vakalar-
da da 5 ve 10 y›ll›k yaflam oran› % 90’d›r (3).

GK’n›n gastrik mukozada atrofik gastrit, intestinal metap-
lazi ve displaziden kansere ilerleyen ve Correa kaskat›
olarak isimlendirilen bir seri de¤ifliklikten do¤du¤u bilin-
mektedir (4). Bu premalign de¤ifliklikleri bulunan hasta
grubunun endoskopik izlemi, potansiyel olarak erken ev-
rede geliflen lezonlar› ortaya ç›karacak ve yaflam süresini
uzatacakt›r. Bununla birlikte bu stratejilerin baflar›l› olma-
s›, gastrik karsinogeneziste etiyolojik faktörlerin ve pato-
genetik mekanizmalar›n bilinmesine ba¤l›d›r.

GGaassttrriikk  KKaannsseerr  iiççiinn  RRiisskk  FFaakkttöörrlleerrii
A. Çevresel Faktörler

1. Diyet

• Tütsülenmifl ve tuzlu yiyecek. nitratlar

• Taze sebze ve meyvenin az tüketimi

• Vit. C eksikli¤i

2. Çocukluk ça¤›nda bafllayan Hp enfeksiyonu

3. Sigara 

4. Düflük sosyoekonomik durum (kötü hijyen)

B. Konakç›ya Ait Faktörler

1. F e¤ilim

• GK aile öyküsü

• A grubu kan

• Herediter Ca send (FAP/HNCC)

2. Parsiyel gastrektomi

Hp enfeksiyonu ve GK aras›ndaki güçlü epidemiyolojik
iliflki nedeni ile Hp, 1994 y›l›nda 1.s›n›f karsinojen olarak
tan›mlanm›flt›r (5).

Son birkaç y›ldan beri GK’den sorumlu en önemli tek fak-
tör haline gelen Hp enfeksiyonu, dünya nüfusunun %
50’sinden fazlas›n› etkilemektedir (6).

Hp ile enfekte kiflilerde GK geliflme riskinin 2-6 kat artt›-
¤› retrospektif vaka kontrollü ve prospektif epidemiyolo-
jik çal›flmalar›n ço¤unda gösterilmifltir (7, 8).

E¤er vaka seçimi ve metodlar optimize edilirse risk 20 kat
artmaktad›r (9, 10).

Japonya’da 1500 kiflinin 7.8 y›ll›k izleminde Hp pozitifle-
rin %2.9’unda GK geliflirken, Hp negatiflerin hiçbirinde
geliflmemifltir (11).

Hp, gastrik epitelyuma kolonize olarak, kuvvetli bir lokal
immün reaksiyona ra¤men hayat boyu sürecek inflamatu-
var reaksiyonu indükler. Mukozal inflamasyonun yayg›n-
l›¤› ve fliddeti ve enfeksiyonun klinik sonuçlar› bakterinin
virulans›na, konakç›n›n genetik e¤ilimine, immün cevaba,
enfeksiyonun bafllama yafl›na ve çevresel faktörlere ba¤l›-
d›r.

Histolojik olarak gastrik adenokarsinom Lauren s›n›fla-
mas›na göre 2 gruba ayr›l›r:

11..  DDiiffffüüzz  TTiipp::  Glandüler yap›n›n tamamen kayboldu¤u
kötü differansiye fenotiptir. Daha çok 50 yafl›ndan genç
kad›nlarda görülür.Tan›mlanm›fl herhangi bir prekürsör
lezyon yoktur.                                                                  

22..  ‹‹nntteessttiinnaall  TTiipp::  ‹yi differansiye tiptir. Prekürsör atrofik
lezyonlarla birliktedir. ‹ntestinal glandlar› taklit eden ya-
p›lar vard›r.

GK’n›n hem intestinal hem de diffüz tipinin Hp enfeksi-
yonu ile ayn› derecede kuvvetli iliflkisi vard›r (12).

Hp enfeksiyonu ile iliflkili inflamatuvar reaksiyonla baflla-
yan çok basamakl› olay, moleküler ve morfolojik de¤iflik-
liklerle GK’ya ilerler.

GK, epitelyal stem cell’den menfle al›r. Moleküler de¤i-
fliklikler: 

• suppresör yol (tümör suppresör genin defekti)

• mutatör yol (DNA mismatch repair) kullan›larak 
oluflur.

Bu farkl› genetik yollar ya intestinal tip Ca’y›, ya da dif-
füz tip Ca’y› ortaya ç›kar›r.

MMoolleekküülleerr  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinn  oolluuflfluummuu::

1- Genetik: 

DNA sekans de¤ifliklikleri vard›r.

2- Epigenetik: 

DNA sekans de¤ifliklikleri olmaks›z›n hipermetilasyon
vard›r. Epigenetik de¤iflikliklerin genetik olanlardan fark›,
toksik ajanlar›n ortadan kald›r›lmas› veya terapötik ajan-
larla reversible olmas›d›r.

fiekil 1’de de izlendi¤i gibi, bakteriyel kolonizasyon im-
mün cevab› oluflturur. Asit olan midede mikrobiyal tetik-
leyici Hp’dir. Oysa hipoklorhidrik midede di¤er bakteri
türleri bu ifli yapar. Midede kronik inflamasyon, nötrofil
ve makrofajlarla birlikte Th1 IFN α salg›layan hücreler-
den oluflur. ‹nflamasyon ürünlerinin oluflturdu¤u oksidatif
stres, DNA metiltransferaz› (DNMT) indükler. IFNα, mu-
kus boyun hücre hipertrofisine neden olur. Hp enfeksiyo-
nu, mukus boyun hücrelerinin proliferasyonunu stimüle
eder. Fenotipik olarak antral pilorik glandlara benzer psö-
doplorik gland metaplazisi korpusta antral tip glandlar›n
yerini al›r ve bu formasyon glandüler atrofidir. Bu psö-
doplorik glandlarda Trefoil faktör 2 (TFF2), ‘mucin core
protein’ 6 (MUC6) pozitiftir ve böylece proinflamatuvar
sitokinlere cevap olarak mukus boyun hücre hipertrofisi
ile sinonimdir. ‹ntestinal metaplastik hücreler villin,
TFF3, MUC2, Cdx2 gibi enterosit marker’ler eksprese
ederler ve bunlar antrum veya  korpusta epitelyal psödop-
lorik gland metaplazisi zemininde oluflur. Atrofik glandla-
r›n belirmesi ya oksintik gland fonksiyonunun ya da hüc-
relerinin kaybolmas› sonucu oluflan hipoklorhidri ile so-
nuçlan›r. Displastik hücreler, gastrik differansiyasyonun
göstergeleridir. Transforme epitelyum, kontakt inhibisyon
kayb› gibi regülasyonu bozulmufl büyümenin fonksiyonel
ve histolojik bulgular›n› sergileyecektir. Atrofik glandla-
r›n belirmesi ile kanser aras›nda 30-50 y›l kadar bir süre
vard›r. Bununla birlikte kesin zaman çizgisi ve genetik de-
¤ifliklik basamaklar› henüz tam olarak saptanmam›flt›r
(13).

Moleküler de¤ifliklikler, intestinal metaplaziden (‹M)
gastrik kansere progresyonu içerir. Hücre fenotipini tayin
eden gen ekspresyon paterni, transkripsiyon faktörlerinin
hiyerarflik kontrolü alt›ndad›r. Cdx1 ve Cdx2, intestinal
epitelyal hücrelerin proliferasyon ve differansiyasyonunu
regüle eden intestinal transkripsiyon faktörleridir. Bu fak-
törler esas olarak ince barsak ve kolondan eksprese edilir-
ler normal eriflkin midede bulunmazlar. Yeni bir Japon ça-
l›flmas›nda (14) Cdx2 ekspresyonu, ‹M ile yak›n iliflkili
kronik gastriti olan hastalarda bulunmufltur. Cdx2 eksp-
resyonu Hp eradikasyonundan sonra mideden kaybolma-
m›flt›r. Belki de daha uzun süreye ihtiyaç vard›r.

fiekil 2’de flematik olarak Buda tap›na¤›na benzeyen Cor-
rea kaskat›nda Hp ile enfekte populasyon (kr gastrit) ol-
dukça genifl bir taban› oluflturmakta, giderek azalan oran-
larda atrofi, intestinal metaplazi, displazi ve en tepede de
oldukça az oranda gastrik kanser geliflmektedir.

Bu süre, flekil 1’de de görüldü¤ü gibi 20-60 y›llar› aras›n›
kapsamaktad›r. E¤er patolog hastal›k evrelemesinde riski
güvenilir olarak saptarsa, GK’n›n önlenmesi ve erken  te-
davi edilebilir evrede tan›nabilmesi gibi etkin stratejiler
gelifltirilebilir.

GK geliflme riski atrofi, ‹M ve displazinin fliddetine ba¤l›-
d›r. Hp tetikleyici faktördür. Daha ileri basamaklar için
Hp’nin rolü aç›k de¤ildir.

10 y›ll›k izlemde Hp pozitif 35 hastan›n % 49’unda ‹M
gözlenirken Hp negatiflerin hiçbirinde görülmemifltir (15).

Çin’deki bir kohort çal›flmada 3000 kifli 4-5 y›l izlenmifl,
‹M’den GK geliflme oran› %17-29 aras›nda bulunmufltur
(16).

Japonya’da yap›lan çal›flmada ise Hp pozitif ‹M’lilerde Ca
riski 6.4 kat fazla bulunmufltur (11).

Slovenya’da yap›lan genifl bir kohort çal›flmada 10 y›ll›k
izlemde ‹M bulunanlarda bulunmayanlara  göre GK gelifl-
me riski 10 kat fazla bulunmufltur (17).

Hp eradikasyonu prekanseröz de¤iflikliklerin geriye dönü-
flünü sa¤lar m›?

Bu konudaki çal›flma sonuçlar› çeliflkilidir (Tablo 1).

fiekil 3’de kr gastrit, ‹M, atrofi ve ‹M aras›nda oldu¤u var-
say›lan  iliflki görülmektedir. Hp eradikasyonu ile kr gast-
rit ve pre veya parsiyel atrofiden normale dönüfl oldu¤u
saptanm›flt›r.

Tip I ve II ‹M ve tam olarak oluflmufl glandüler atrofinin
Hp eradikasyon tedavisi ile dönüflümü ise kan›tlanama-
m›flt›r. Tip III ‹M ve displazinin dönüflümünün ise müm-
kün olmad›¤› düflünülmektedir.

Randomize 1 y›ll›k bir izlem çal›flmas›nda Hp eradikasyo-
nu gastrik atrofi (GA) ve ‹M’nin  ilerlemesini önlemede
yararl› bulunmufltur (18). Ayn› çal›flmac› 5 y›ll›k izlemde
de bunu do¤rulam›flt›r.

5 y›ll›k  prospektif bir çal›flmada da 22 hastada hem GA
hem de ‹M’de  gerileme görülmüfltür (19).

fiimdilerde Hp eradikasyonu ile ulafl›lan en gerçekçi so-
nuç:

• ‹nflamasyonun kaybolmas›,

• ROS ve NO taraf›ndan oluflturulan DNA hasar›n›   yok
etmek,

• Hücre turn-over’›n› azaltmak,

• Asit out-put’unu artt›rmak,

• Gastrik s›v›ya askorbik asit sekresyonunu artt›rmakt›r.

E¤er bu de¤ifliklikler stabil mutasyonlar oluflmadan önce
yap›l›rsa (geri dönülmez noktadan önce Hp eradikasyonu)
GK önlenebilir.

Atrofi ve ‹M’de Hp d›fl›nda 

• safra reflüsü,

• diyetteki irritanlar

• otoimmünite

gibi baz› nedenler de vard›r. Enfeksiyonun giderilmesi ge-
ri dönüfl için yeterli olmayabilir.

fiekil 4’de görüldü¤ü gibi gerçek glandüler atrofi oluflmufl
ve glandlar›n yerini fibröz doku alm›flsa rejenerasyon s›-
n›rl› olacakt›r.

GK riski, atrofinin fliddeti ve yayg›nl›¤› ile yak›ndan ilifl-
kilidir. E¤er gastrik atrofi fliddetli ise ve hem antrum hem
de korpusu etkilemiflse genel popülasyona göre risk 80-90
kat artmaktad›r. Gastrik atrofinin varl›¤›nda gastrik muko-
zan›n morfometrik analizi ile birlikte histolojik muayene-
si, genifl popülasyonun taranmas›nda invaziv ve pahal›d›r.

Son zamanlarda serum pepsinojen (PG) I, PGII ve Gastrin
17 gastrik mukozal atrofi için ‘biomarker’ olarak öneril-
mektedir (20,21,22). E¤er atrofi midenin büyük bir k›sm›-
n› etkilemiflse asit hiposekresyonu, PG seviyesinde bo-
zukluk ve hipergastrinemi görülür.

Bu testler yaln›zca kronik atrofik gastritin (KAG) taran-
mas›nda kullan›l›r; non-atrofik ya da antrum a¤›rl›kl› atro-
fik gastriti ay›rdetmez, PGI/PGII oran› Hp+ CagA+ olan-
larda, Hp+ CagA- olanlara göre daha düflük bulunmufltur
(23).

Baflka bir çal›flmada da PGI ve G17’nin PGI ve PGI/PGII
den daha duyarl› oldu¤u ve yüksek riskli grupta kullan›la-
bilece¤i gösterilmifltir (24).

Atrofik gastritin patogenezinde 2 olas› senaryo vard›r (fie-
kil 5). Birinci senaryoda, gastrik mukozada yerleflen
Hp’nin neden oldu¤u kr gastrit olay› atrofi geliflmeksizin
sürer. ‹kinci senaryoda glandlar›n yerini progresif olarak
fibrozis ve intestinalize epitel al›r ve bunun sonucu olarak
asit yap›m› azal›r, gastrik mukoza Hp için yerleflilebilecek
özelli¤ini kaybeder; inflamasyon, fibrotik ve metaplastik
alanlarda yavafl yavafl azal›r. Hasarlanan glandlar›n bir
k›sm› rejenere olup normal fonksiyonlar›na kavuflurken
bir k›sm› da rejenerasyon yetene¤ini kaybederek yerini,
intestinal metaplazi ve fibrozisin ald›¤› miks bir yap›ya b›-
rak›r. Bunun sonucu olarak midede intestinal tip adeno-
karsinomun biyolojik ve epidemiyolojik birlikteli¤i olan
multifokal atrofik gastrit geliflir (25).

Gastrik atrofinin morfolojik spektrumu (fiekil 6):

11--NNeeggaattiiff  aattrrooffii::  Biyopsi spesmeninde gland kayb› yoktur.
Goblet hücre ile s›n›rl› minimal ‹M olabilir. Bundan gast-
rik glandlar etkilenmez.

22--  BBeelliirrssiizz  aattrrooffii:: Lamina propriadaki yo¤un mononükleer
hücre infiltrasyonu ve lenfoid agregatlar nedeni ile oksin-
tik glandlar derine itilmifltir. Baflar›l› bir eradikasyon teda-
visinden sonra birkaç ay içerisinde de¤erlendirme tekrar
yap›lmal› ve glandlarda metaplastik de¤ifliklikler tekrar
de¤erlendirilmelidir. Belirsiz atrofi bu nedenle geçici bir
s›n›flamad›r. E¤er yayg›n metaplazi varsa inflamasyon ol-
sa dahi belirsiz atrofiden bahsedilemez.

33--  AAttrrooffii::  Gastrik mukozada gland kayb› olarak tan›mla-
n›r.

aa--  NNoonn--  mmeettaappllaassttiikk:: Orijinal gland say›s› azalm›fl an-
cak glandlar aras›nda ba¤ dokusu artm›flt›r. Metaplastik
gland yoktur.

bb--MMeettaappllaassttiikk:: Hem antral hem de oksintik mukoza-
n›n her ikisinde de normal mukozan›n yerini atrofik mu-
koza alm›flt›r. Metaplastik de¤ifliklikler (intestinalize
glandlar) orijinal glandlar›n tüm uzunlu¤u boyunca mev-
cutsa atrofiden bahsedilir. Daha yayg›n olarak ‹M, düzen-
siz  glandüler yap›larla birliktedir. Orijinal glandlar›n ye-
rini distal antro-pilorik bölgedeki mukus boyun hücreleri
veya mukus salg›layan glandlar al›r ki bu psödopilorik
metaplazi olarak isimlendirilir. Bu de¤ifliklikler daha s›k
olarak otoimmün gastritin ileri basamaklar›nda görülür ve
s›kl›kla ‘endocrin-like cell (ECL)’ hiperplazi ile birlikte-
dir.

‹M, bilindi¤i gibi normal gastrik mukozal yap›n›n mukus
hücreleri ile yer de¤ifltirerek gastrik epitelyumin ince bar-
sak epiteline benzer hale gelmesidir. De¤iflen bu epitel-
yum baz› varyasyonlar gösterir. Baz› metaplastik alanlar
absorbtif f›rçams› kenar ve asidik müsin salg›layan goblet
hücreler bulundurarak ince barsak epiteline benzerken ba-
z› alanlar da irregüler flekilde goblet hücreleri ile sialo-sul-
fomüsin gibi genifl spektrumlu salg› yapan kar›fl›k, düzen-
siz yap›lar oluflur. Bugün kullan›lan ‹M s›n›flamas›n› Jass
ve Filibe önermifltir (26). 

BBuu  ss››nn››ffllaammaayyaa  ggöörree  ‹‹MM::

11..  TTiipp  II:: F›rçams› kenar vard›r, paneth ve goblet hücreleri
sialomusin salg›larlar ve mide mukozas› ince barsa¤a ben-
zer (Komplet tip).

22..  TTiipp  IIII:: F›rçams› kenar yoktur, sialomusin salg›s› vard›r,
sulfomusinler nadirdir.

33..  TTiipp  IIIIII:: F›rçams› kenar yoktur, hücresel düzensizlik ve
abondan sulfomusin vard›r. Mide mukozas› kolona benzer
(Tip II ve III inkomplet tip).

Sulfomüsinler, sialomüsinlerden ‘high iron diamine
(HID)’/‘Alcian blue’ boyas› kullan›larak ay›rdedilir. Tip
III’ün di¤er bir özelli¤i ise belirgin glandüler distorsiyon
ile Paneth hücre yoklu¤udur.

Yay›nlar Hastalar ‹zlem Anlaml› Anlaml› Anlaml›
(N) (N) (Ay) düzelme düzelme kötüleflme

var yok  

Atrofi 34 1905 1-84 18 15 1
‹M 34 196 1-84 6 27 1
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fifieekkiill  11.. Kronik gastrite cevapta mukozal fenotipler ve genetik
de¤iflikliklerin eflzamanl› flemas›.

fifieekkiill  22.. Hp pozitif hastalarda gastrit progresyonu flematik olarak Buda
tap›na¤› (Burmese pagoda) biçiminde gösterilmektedir.

TTaabblloo  11.. 1992-2004 y›llar› aras›nda Hp eradikasyonu sonras› atrofi ve ‹M’deki
histopatolojik de¤ifliklikler (12 y›ll›k)
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fifieekkiill  33.. Kr gastrit, Atrofi ve ‹M aras›ndaki iliflki
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fifieekkiill  55.. Atrofik gastritin patogenezi
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fifieekkiill  66.. Gastrik atrofinin morfolojik spektrumu

fiekil 4. Normal oksintik mukozan›n flematik görünümü (A), e¤er
mukozada yo¤un bir mononüklear hücre infiltrasyonu olursa glandlar
seyrekleflir veya tam olarak kaybolur (B), enfeksiyonun tedavisi ile
mukoza normale döner, fibrozis de ‹M de yoktur. Gastrik mukozada
atrofi C’de görülmektedir. Gland kayb›, fibrozis ve lamina propriada
kal›nlaflma ve/veya yüzey ve glandüler epitelin de¤iflik k›s›mlar›n›n
yerini intestinal metaplastik epitel alm›flt›r.
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Çok tart›fl›lmas›na ra¤men Tip I ‹M’de kanser geliflme ris-
kinde art›fl olmamas›na karfl›n Tip III’de displastik lez-
yonlar oldu¤u düflünülür. ‹M, gerçekte atrofik gastritin ka-
l›c› bir komponentidir. Baz› patologlar aras›nda görüfl
farkl›l›¤› olsa da ‹M’nin varl›¤› ve yayg›nl›¤› ço¤unlukla
tan›nabilir.

Musin kor protein ekspresyonu (MUC) farkl› tip ‹M’leri
birbirinden ay›r›r.

• MUC2, ‹M’nin  tüm tiplerinde eksprese edilirken

• MUC1, MUC5AC ve MUC6  komplet tipte azal›p, in-
komplet  tipte korunmufltur (27).

Tip III ‹M’de GK geliflme riski, Tip I’e göre 4 kat artm›fl-
t›r (11).

GK geliflme riski ile ‹M’nin subtipleri aras›ndaki iliflki her
zaman kabul edilmemektedir.

‹M’nin tipinden çok lokalizasyonunun önemli oldu¤u üze-
rinde durulmaktad›r (28).

TANI

‹M endoskopide tan›nabilir mi?

E¤er ‹M yayg›n ve endoskopist de deneyimli ise beyaz
plaklar, yamalar veya homojen renk kayb› fleklinde görü-
lebilen lezyonlar tan›nabilir (fiekil 7).

Endoskopik biyopsilerin do¤rulu¤u Taipei’de yap›lan bir
çal›flmada %71.3 olarak bulunmufltur (29). Biyopsiler bu
tipik görülen yerlerle birlikte rutin biyopsi protokollerine
göre al›nmal›d›r.

‹M’de yanl›fl örnekleme en büyük sorundur.

GGöörrüülleebbiilleenn  bbiirr  lleezzyyoonn  oollmmaadd››¤¤››nnddaa  rruuttiinn  pprraattiikkttee  nneerreeddeenn
bbiiyyooppssii  aallmmaall››yy››zz??

Sidney sistemi, midenin optimal biyopsi örneklemesi, his-
tolojik bulgular›n derecelendirilmesi ve standardizasyonu
için flu anda kullan›lan sistemdir (30).

Nonatrofik Hp gastritinde inflamasyon ya a¤›rl›kl› olarak
antrumla s›n›rl›d›r veya ço¤unlukla antrum ve korpusta
uniform olarak da¤›lm›flt›r ve belirgin atrofi yoktur.

Atrofik Hp gastritinde inflamasyon daha az yo¤undur,
antrum ve korpusta eflit a¤›rl›ktad›r. ‹M ile birlikte multi-
fokal atrofi, bafllang›çta insisura angularis ve geçifl bölge-
sinden (transitional zone) do¤ar ve proksimale ve distale
do¤ru genifller. Otoimmün gastritte ise hem inflamasyon
hem de atrofi korpusta s›n›rl›d›r (fiekil 8).

Sidney sistemine göre biyopsi al›nmas› önerilen yerler
fiekil 9’da görülmektedir.

Bir biyopsi antrum küçük kurvaturdan (A1), bir biyopsi
antrum büyük kurvaturdan (A2)- her ikisi de pilordan 2-3
cm mesafeden olmak üzere bir biyopsi angulustan 4 cm
proksimalden olmak üzere korpus küçük kurvaturdan
(B1), bir biyopsi kardian›n 8 cm distalinden korpus büyük
kurvatur taraf›ndan (B2) ve son olarak da bir biyopsi insi-
sura angularisten (IA) al›n›r. 

Houstondan gelen genifl bir seride Sidney sistemine göre
al›nan biyopsilerle ‹M’nin % 50’sinden fazlas›n›n  kaç›r›l-
d›¤› gösterilmifltir (31).

Sidney sisteminin güvenilir olmad›¤›n›n anlafl›lmas› üze-
rine yeni aray›fllara girilmifltir.

Cassaro ve ark.lar› gastrik kanserli 68 hastay› ve kontrol
grubu olarak da dispepsili 67 hastay› içeren bir çal›flmada
her iki hasta grubundaki hastalardan da fiekil 10’da görül-
dü¤ü gibi jumbo forsepsle 12’fler biyopsi alm›fllar, 2 bi-
yopsi de neoplastik lezyondan al›nm›fl. Biyopsi materyal-
leri ‘Alcian blue’ ve ‘high iron diamine (HID)’ boyas› ile
boyanm›fl. Bulunan ‹M’nin topografik da¤›l›m› fiekil
11’de görülmektedir. ‹M ’nin tipinden çok lokalizasyonu-
nun önemli oldu¤unu göstermifller ve  ‹M’nin kardiadan
pilora kadar k.kurvatur taraf›nda yayg›n olmas› nedeni ile
biyopsilerin bu  bölgeden al›nmas›n› önermifllerdir (28).

‹M ve displazinin tan›s› ve lezyonlar›n izlemi endoskopik
biyopsi spesmenlerine ba¤l›d›r.

Bu lezyonlar›n;

• olas›l›kla multifokal ve düz mukozada olmas›,

• konvansiyonel endoskoplarla tetkikte endoskopistler

aras›nda görüfl farkl›l›¤› olmas›, endoskopi ile histopatolo-
jinin korrelasyonunun zay›f olmas›na neden olmaktad›r.

Yeni çal›flmalarda  monoklonal antikorlar (kolon epitelyu-
muna spesifik mAb Das-1) kullan›larak saptanan G‹M’in
gastrik adenokarsinomla s›k birlikteli¤i gösterilmifltir
(32).

Midede ‹M ve displazi için kesin olarak  tan›mlanm›fl bir
endoskopik patern yoktur.

Dinis Robeiro, magnifiye kromoendoskopinin prekanse-
röz lezyonlar›n tan›s›n› kolaylaflt›raca¤›n› göstermifltir
(33) Bu çal›flma daha önce tan› alm›fl lezyonlar› (displazi,
metaplazi, kr gastrit) olan 141 hasta üzerinde yap›lm›fl,
endoskopik ifllemler %1’lik metilen mavisi ile boyamadan
sonra magnifiye endoskopla yap›lm›fl. Endoskopide renk
ve mukozal patern’deki de¤iflikliklere göre endoskopik
görüntüler grup ve subgruplara ayr›lm›fl ve biyopsiler
al›nm›fl. fiekil 12’de görüldü¤ü gibi lezyonlar 3 gruba ay-
r›lm›flt›r:

EEnnddoosskkooppiikk  oollaarraakk::

GGrruupp  II’’ddee:: Mukozada metapazi ve displazi saptanmam›fl,

GGrruupp  IIII’’ddee:: Metaplastik mukoza

GGrruupp  IIIIII’’ddee  ddee: Displastik mukoza saptanm›flt›r.

HHiissttooppaattoolloojjiikk  tteettkkiikk  ssoonnrraass››nnddaa::

GGrruupp  II’’ddee:: % 85 olguda mukozal lezyonlar ve histolojik
gastrit saptanmam›fl,

GGrruupp  IIII’’ddee:: % 83 olguda ‹M bulunmufltur. Subgrup IIA ve
IIB’de s›kl›kla komplet ‹M varken (% 62), subgrup IIC ve
IID’de ‹nkomplet ‹M saptanm›fl (% 67),

GGrruupp  IIIIII’’ddee::  %33 oran›nda displazi saptanm›flt›r. Displazi
tan›s› için spesifite %81, negatif prediktif de¤er %99 bu-
lunmufltur.

EEnnddoosskkooppiikk  iizzlleemm  nnaass››ll  oollmmaall››dd››rr??

Gastrik intestinal metaplazili hastalarda  henüz izlem için
kesin bir protokol yoktur.

Tip III ‹M’de y›ll›k endoskopik izlem önerilmektedir. 

‹lk biyopside atrofik gastrit veya Tip I ‹M bulunanlar›n
hiçbirinde 3 y›ll›k izlemde yüksek dereceli displazi görül-
memifl,  %10’unda düflük dereceli displazi bulunmufltur.

E¤er atrofik gastrit ve Tip I ‹M varsa 2-3 y›lda bir  sero-
lojik de¤erlendirme (serum pepsinojen ölçümü ile) yap›la-
rak uygun hastalara endoskopi önerilmektedir.

SSOONNUUÇÇ

• GK’nin prognozunu düzeltmek için risk faktörlerini ve
preneoplastik durumu ortaya koyup, kanseri mide duvar›-
na yay›lmadan önce tan›mak gerekir.

• Hp’yi eradike etmek, multifokal atrofik gastriti, Tip III
‹M’yi, yak›ndan izlemek gerekir.

• Maliyet etkinli¤i metotlar›n güvenilirli¤ine ve populas-
yonda gastrik kanser s›kl›¤›na ba¤l›d›r.
• Biyopsilerin güncelleflmifl Sidney Sistemine göre al›n-
mas› önerilir.
• Yüksek riskli kiflilerde daha yo¤un biyopsi haritalar› ç›-
kar›labilir.
• ‹zlemde histopat. tip yerine moleküler göstergelerin kul-
lan›lmas› için yap›lan çal›flmalar ümit vericidir.
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ppllaazzii  EEnnddoosskkooppiikk  ‹‹zzlleemm

fifieekkiill  88.. Sidney Sistemine göre atrofik ve nonatrofik kronik gastritin
farkl› tiplerinde inflamasyon ve atrofinin da¤›l›m›n›n flematik
görünümü.

 

fifieekkiill  99.. Sidney sistemine göre biyopsi al›nmas› önerilen bölgeler

Grup I: Displastik olmayan mukoza  A: Yuvarlak, küçük pitler, B: Yuvarlak ve küçük- 

tubuler pitler, C: Kaba, yuvarlak pitler, D: Kaba yuvarlak pitlerle birlikte düz pitler 

Grup II: Metaplastik mukoza; mavi renk değişikliği, regüler patern A-Mavi irregüler 

patern, B- Mavi yuvarlak ve tubuler pitler.C- Mavi villüsler, D: Mavi, küçük pitler 

Grup III: Displastik mukoza. A-Depresyonla birlikte net patern yokluğu, B-Patern 
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22000055  NNOOBBEELL  ÖÖDDÜÜLLÜÜ  DDOO⁄⁄RRUU  AADDRREESSEE  MM‹‹  GG‹‹TTTT‹‹??

““NNoobbeell  ööddüüllüünnüü  Helicobacter pylori kkaazzaanndd››rrdd››..””
Prof. Dr. Ali Özden

Nobel T›p Ödülü 1901 y›l›ndan beri verilmekte-
dir. Prestiji en büyük bilim ödülü olup hem

ödülü alanlara hem de ait olduklar› ülkelere büyük
onur vermektedir. ‹nsan›n içinde oldu¤u her iflte ol-
du¤u gibi zaman zaman ödüller yanl›fl adrese git-
mekte bu nedenle de konuyla ilgili kitaplar yaz›l-
maktad›r. 2005 ödülünün de tart›fl›lmas›nda insanl›k
ad›na yarar oldu¤una inanmaktay›m.

22000055  NNoobbeell  TT››pp  ÖÖddüüllüünnee  GGiiddeenn  YYooll;;

Mide hastal›klar› ile bakteri aras›ndaki iliflkiye 1875
y›l›ndaki G. Bottcher, M. Letulle’ün yay›n›ndan
sonra zaman zaman di¤er araflt›r›c›lar da de¤inmifl-
tir. Ünlü Amerikan patolo¤u E. D. Palmer 1950’li
y›llarda 1180 olgudan vakum aspirasyon tekni¤i ile
mide biyopsi örne¤i alm›fl ve histopatolojik olarak
incelemifltir. Sonuçta midede bakteri olmad›¤›n›,
saptanan baz› bakterilerin ise oral flora orijinli oldu-
¤unu bildirmifltir (1954).

Palmer’den sonra mide-bakteri iliflkisine ait çal›fl-
malara ara verilmiflse de 1975’te H. W. Steer gastrik
ülserasyonlu hastalardan elde edilen mide biyopsi
örneklerinde epitele yak›n konumda bulunan bakte-
rilerin varl›¤›n› göstermifltir. Steer polimorfonükleer
lökositlerin bakterilere yan›t olarak migrasyon gös-
terdi¤ini de bildirmifltir. O günkü kültür yöntemleri
ile üretmeyi denemiflse de baflar›s›z olmufltur.
1979’da E. J. Ramsey ve arkadafllar› hipoklorhidri
ve gram negatif bakteri ile birlikte seyreden epide-
mik gastritisi tan›mlad›lar. 1981’de T. P. Rollason,
J. Stoney, J. M. Rhodes midede spiral bakteriyi gör-
müfllerse de bulgular›n› 1984’te yay›nlam›fllard›r.
1982 y›l›na kadar midede spiral bir bakterinin varl›-
¤› gösterilmiflse de mide hastal›klar› ile iliflkisi kesin
olarak ispatlanm›fl de¤ildi.

SSppiirraall  BBaakktteerriinniinn  YYeenniiddeenn  KKeeflflffii  vvee  MMuuttlluu  SSoonnaa
VVaarr››flfl

Daha önce fark›na var›lan fakat kesin olarak ne ol-
du¤u, neye sebep oldu¤u ortaya konamayan bu gram
negatif spiral bakterinin yeniden keflfinin hikayesi
oldukça ilginçtir. Her baflar›l› iflte oldu¤u gibi bu
keflfin gerçek kahramanlar› da unutulmufltur. Bu
bakterinin baflar›l› flekilde üretilmesi yeniden keflifte
ilk ad›m olmas›na ra¤men kültür ile uzaktan yak›n-
dan ilgisi olmayan Marshall ve Warren’a bu keflfin
flan ve flöhreti nasip olmufltur.

Helicobacter pylori tarihinde Avuturalya’n›n Perth
flehrindeki “Royal Perth Hospital”›n yeri tart›flma-
s›zd›r. Fung W. P., Papadimitros J. M., Matz I. R.,
mide mukozas›n›n histolojik ve ultrastrüktürel yap›-
s› konusunda çal›fl›rken spiral bakteriyi görmüfller
ve 1979 y›l›nda yapt›klar› yay›nda bakterinin invaz-
yon göstermemesi nedeniyle gastritis ile iliflkisi ol-
mad›¤›n› bidirerek önemsememifllerdir. Ayn› hasta-
nede çal›flan patolog Warren ise 1979’da histopato-
lojik incelemelerde gördü¤ü bakteriyi önemsemifl ve
gastritis ile birlikte oldu¤unu saptam›flt›r. Warren
daha sonra konuyu kapt›rmamak için 1983’te Lan-
cet’te “Unidendified curved bacilli on gastric epit-
hellium in active chronic gastritis” makalesini nefl-
retmifltir.

1981 y›l›nda ayn› hastanede ‹ç Hastal›klar›nda asis-
tan olarak çal›flan Marshall tez aflamas›na gelmifl fa-
kat konu ve tez hocas› konusunda s›k›nt›l› anlar ya-
flamaktad›r. Warren kendi bulgular›n› ve deneyimle-

rini aktar›r. Marshall çaresizlik içinde konuya dört
elle sar›l›r.  Daha önce histopatolojik inceleme yap›-
lan hastalar›n dosyalar›n› incelerken ciddi epigastrik
rahats›zl›kla baflvuran bir hastaya tetrasiklin veril-
mifl ve hastan›n hem semptomlar› geçmifl hemde
kontrolde yap›lan endoskopik biyopside antral gast-
ritiste gerileme saptand›¤› tesbit edilince, bakteri ile
gastritis aras›ndaki iliflkiyi ayd›nlatmaya koyulmufl-
lard›r. 

Tez yapma konusunda umutsuzluk içinde olan
Barry Marshall, Warren’in anlatt›klar›ndan heye-
canlan›r. Sonuçta bu iki insan birbirini atefllemifl
olur. Fakat gerçe¤i ortaya koymak için baflkalar›n›n
yard›m›na gereksinim vard›r. Marshall ayn› hastane-
nin mikrobiyoloji bilim dal› baflkan› Goodwin’den
yard›m ister. Goodwin bir protokol yap›lmas›n› ister
ve çal›flmaya bafllan›r. 100 endoskopik biyopsi örne-
¤inde çal›flmaya karar verilir. Endoskopik muayene-
ler gastroenterolog Waters ve Sanderson taraf›ndan
yap›l›r. Proje Mart 1982’de yürürlü¤e girer. Bu pro-
jede sorumlu mikrobiyolog Pearman ve yard›mc›la-
r› labaratuvar teknisyenleri Kosaras ile Royce’dur.

fiansa bak›nki 1981’de elektron-mikroskopi konu-
sunda engin bilgi sahibi otorite Armstrong “Royal
Perth Hospital” de elektron-mikroskopi ünitesinin
bafl›na gelir. Marshall ondan da yard›m ister. 1981-
82’de Armstrong ve yard›mc›s› Wee endoskopik do-
ku örneklerinde spiral bakteriyi mükemmel flekilde
gösterirler. Maalesef ne Warren ne de Marshall
1983’te Lancet’te birbirlerinden ayr› olarak yay›nla-
d›klar› makalelere onlar›n isimlerini koymazlar. Fa-
kat onlar›n çektikleri resimleri kullan›rlar.

Bu arada Mart-1982’de bafllayan kültür çal›flmalar›
devam etmektedir. ‹lk 34 örnekten 6’s›nda gram bo-
yamas› ile sitolojik olaral spiral bakteri gösterilir.
Maalesef 34 örnekte de kültürde üreme olmam›flt›r.
Farkl› vasat, farkl› ›s› kullanmalar› ve 48 saat inkü-
basyon uygulamalar› baflar›s›zl›k nedeni olarak orta-
ya ç›kar. Çünkü 35inci biyopsi örne¤inden yap›lan
kültür “Easter Holiday” nedeniyle zorunlu olarak 5
gün inkübasyonda kal›r ve tatil dönüflü görürlerki
vasatlarda üreme olmufltur. Böylece 14 Nisan
1982’de gram negatif spiral bakteri ilk kez üretilmifl
olur. Görüldü¤ü gibi flans faktörü araflt›rana gülmek-
tedir. 

Kültürden yap›lan gram boyamada bakteri hafif k›v-
r›ml› görününce Marshall gerçek spiral bakteriyi
üretememifl olduklar›n› düflünür. Mikrobiyolojide
çal›flan Annear üreyen bakterinin spiral oldu¤unu
gösterir. Kültürden elde edilen bakterinin spiral ve
kamç›l› bir bakteri oldu¤unu Armstrong da mükem-
mel flekilde elektron-mikroskopide ortaya koyar. Bu
bakteri ilk önce Campylobacter Like Microorga-
nism olarak isimlendirildi. Skirrow 1983’te Campy-
lobacter pyloridis ad›n› teklif etti. Goodwin 1984’te
C. pyloridis ismini kulland›. Daha sonra Perth grubu
ve uluslararas› bilim çevreleri bu bakteri konusunda
saptanan yeni bulgular› da de¤erlendirerek bu bakte-
riye 1989 y›l›nda Helicobacter pylori ismini verdi-
ler.

Marshall ve Warren bu gram negatif spiral bakteri-
nin peptik ülser ve gastritis ile iliflkisini ortaya koy-
mufltur.

Barry Marshall ilk bulgular›n› Avusturalya Ulusal
Gastroenteroloji Kongresinde sunmak istemiflse de
kabul edilmemifltir. 1983 y›l›nda Viyana’da gerçek-
lefltirilen “International Workshop of Campylobac-
ter Infection” toplant›s›nda çal›flmas›n› sunma ola-
na¤› bulmufltur. Bilim çevreleri ülser bakterisini cid-
diye almam›flt›r. Warren ve Marshall flarlatanl›kla
suçlanm›fllar, deli olabilecekleri ileri sürülmüfltür.

Bilim çevreleri peptik ülser ve gastritis’i stress, ya-
flam tarz›, asit sal›n›m›n›n artmas› vs sonucu geliflen
bir hastal›k olarak kabullendiklerinden bu yeni hipo-
teze fliddetle karfl› ç›km›fllard›r. Bilim dünyas› “No
acid, no ulcer” aforizmas›na s›k› s›k› sar›l›rken mi-
denin asit ortam›nda bakterinin yaflamas›n›n müm-
kün olmad›¤› “Dogma”s›na da sar›lmay› ihmal etmi-
yordu. Çünkü t›p ö¤retisinde midede asit nedeniyle
bakteri olmad›¤› yer al›yordu. Bilim dünyas›nda bu
depremden sonra büyük bir fay hatt› olufltu ve bir ta-
rafta Hp’yi sevenler di¤er tarafta da Hp’yi sevme-
yenler yer ald›. Mide ilac› (Tagamet, Zantac, Omep-
rol) üreten firmalar ç›karlar›n› göz önünde tutarak
Hp’yi sevmeyenler taraf›nda yerlerini ald›lar.

H2 reseptör antagonistlerini üretenler (Tagamet,
Zantac) alt›n ça¤lar›n› yaflamaktayd›. Peptik ülser

hastal›¤› tedavisinde H2 reseptör antagonistleri ile
idame tedavisinin sonuçlar›n›n cerrahi sonuçlar›n-
dan iyi olmas› nedeniyle peptik ülserde cerrahi gün-
demden düflmüfl ve standart tedavi haline gelmiflti.
Böylece meydan H2 reseptörlerine kalm›flt›. Peptik
ülser hastal›¤›nda H2 reseptör antagonistleri ile te-
daviden sonra bir y›l içinde semptomlarda nüks
%85-95 s›kl›kta görülmesi nedeniyle ilaç tüketimi
toplumda en üst düzeydeydi. Bu nüks hekimlerin de
ifline geliyordu. Bu nedenle hekimler de ülser-gast-
rit mikrobuna iyi gözle bakm›yorlard›. Hatta bu bak-
terinin zararl› de¤il, yararl› oldu¤unu ileri sürüyor-
lard›. T›p Fakültelerinde imtihanlarda Hp ülser has-
tal›¤›na neden olur diyenler s›n›fta kal›yor, neden ol-
maz diyenler s›n›f geçiyordu. Akademik ortamda bi-
le bu bakterinin ülser nedeni olamayaca¤›na inanan-
lar›n say›s› az de¤ildi.

Marshall ve Warren, Lancet dergisinde (90. y›l›n›
kutlayan) ayr› ayr› yay›nlad›klar› makale ile en çok
“cited” edilen 10 yay›nda 2 ve 3üncü s›rada yer al-
m›fllard›r. Hp ve mide hastal›klar› konusunda arafl-
t›rma yapan bilim adamlar›n›n da sonuçlar› Warren
ve Marshall’› do¤rulay›nca 1994 NIH uzlaflma top-
lant›s›nda flu karar al›nd›; “ülserli bir olguda Hp sap-
tan›rsa enfeksiyöz bir hastal›k gibi tedavi edilmeli-
dir”, bu karara ra¤men yine birçok hekim Hp ile
peptik ülser hastal›¤› aras›nda iliflki oldu¤una inan-
mamaya devam etti. Ülkemizde de bunun örnekleri
akademik ortamda ve pratik hayatta görüldü, hala da
görülmektedir.

Warren 1979’da Marshall’a rastlamas›ndan iki y›l
önce, mide biyopsi örneklerinin histopatolojik ince-
lemesini yaparken mide mukoza yüzeyinde bakteri-
lerin varl›¤›n› tesbit etmifl, ayr›ca bu durumun mu-
kozal inflamasyon ile birlikteli¤ini de saptam›flt›r.
Bakterileri daha iyi ortaya koymak için “Silver Sta-
in” boyamas›n› kullanmak gerekti¤ini de tesbit et-
mifltir. 

Marshall hipotezini do¤rulamak için 1984’te bakte-
ri kültüründen haz›rlanan solüsyonu içti. Amac›
kendinde ülser oluflturmak, onu da antibiyotik ile te-
davi ederek Hp’nin patojen oldu¤unu göstermekti.
Ülser geliflmedi fakat Hp pozitif gastritis geliflti.
Milyarlarca Hp içeren içece¤i ald›ktan bir hafta son-
ra gastritise ba¤l› kusma, a¤r› yak›nmalar› bafllad›.
Endoskopi Hp’nin kolonize oldu¤unu ortaya koydu.
Antibiyotik tedavisi ile semptomlar ortadan kaybol-
du. Marshall daha sonra klinik çal›flmalarda, Hp po-
zitif peptik ülser olgular›nda Hp eradike edildi¤i za-
man ülserin nüks etmedi¤ini ve eradikasyon ile ülser
hastal›¤›n›n tarihe kar›flt›¤›n› ortaya koydu. Daha
sonra yap›lan çal›flmalar onun verilerini do¤rulam›fl-
t›r.

Peptik ülser tarihi gözden geçirilecek olursa onun
masum bir hastal›k olmad›¤› görülecektir. Kronik
olmas› nedeniyle yaflam› insanlara zehir eden bir
hastal›kt›r. Kanama ve perforasyon gibi komplikas-
yonlar› nedeniyle milyonlarca insan›n ölümüne ne-
den olmufltur. Cerrahinin tedavide yer ald›¤› dönem-
de de yine insanlar›n ölümüne ya da sakat kalmas›-
na neden olmufltur. Bugün biliyoruz ki Duodenum
ülseri olgular›nda %95, Mide ülseri olgular›nda
%80-85 Hp etiyolojik faktördür.

Hp eradikasyonu ile de küratif sonuç elde edilmek-
tedir. Bu peptik ülser hastal›¤› tedavisinde bir dev-
rim ve alt›n ça¤d›r.

Geri kalm›fl ve geliflme yolunda ilerlemeye çal›flan
ülkelerde toplumun %80-90’›, kalk›nm›fl zengin ül-
kelerde ise toplumun %30-40’› hala Hp ile enfekte-
dir. Dünyan›n yaklafl›k %50’si Hp ile enfektedir. Bu
bakteri çocukluk ça¤›nda al›n›r ve yaflam boyu bak-
teri midede yaflam›na devam eder. Bu bakteri ile
yüksek oranda enfekte olan toplumlar›n  sosyo-eko-
nomik olarak geri, fakir, sanitasyon problemlerini
çözememifl oldu¤u görülür. Bu bakteri ile enfekte
olanlar›n %100 ünde gastritis vard›r. Bunlarda ya-
flam boyu peptik ülser olma riski %15, mide kanse-
ri geliflme riski %0,1-1, mide lenfomas› geliflme ris-
ki ise %0,1-0,01’dir.

Her y›l yaklafl›k bir milyon insan Hp ile iliflkili has-
tal›klardan yaflam›n› kaybetmektedir.

Bir hastal›kta etiyolojik ajan›n enfeksiyöz bir ajan
oldu¤unun kabul edilmesi için Koch Postulat›’n›n
kriterlerine uymas› gerekir.

1- Mikroorganizman›n daima hastal›kla birlikte
olmas› gerekir.

2- Mikroorganizma’n›n sa¤l›kl› bireylerde ayn›
hastal›¤a neden olmas› gerekir.

3- Mikroorganizma’n›n eradikasyonunun hasta-
l›kta kür sa¤lamas› gerekir.

4- Mikroorganizma tekrar al›nd›¤› zaman tekrar has-
tal›¤a neden olmas› gerekir.

Hp ile iliflkili hastal›klarda yap›lan çal›flmalarda
gastritis’e neden oldu¤u, Hp eradike edildi¤i zaman
ülser hastal›¤›nda kür sa¤land›¤› vs gösterildi. Fakat
peptik ülsere neden oldu¤u gösterilememiflti. Gü-
nümüzde yap›lan araflt›rmalar  bu soruya da yan›t›
getirmifltir. “Mongolian gerbil” hayvan modelinde
Hp ile enfekte edilen gerbillerde Kronik aktif gastri-
tis, intestinal metaplasia, gastrik ve duedenal ülser
hatta mide kanseri geliflebilece¤i gösterilmifltir. Hp
pozitiflerin ço¤u asemptomatiktir. %15’inde yaflam
boyu süreçte ülser geliflme riski vard›r. Bunda bak-
teriye ait virulans faktörlerin, konakç›n›n genetik,
immunolojik özellikleri, beslenme al›flkanl›klar› ve
çevresel faktörlerin rolü vard›r. Yani uygun koflulla-
r› olanlarda ülser, maltoma, kanser geliflme riski
vard›r.

Hp’nin  bulafl yolu hala bilinmemektedir. Muhteme-
len bulafl yolu fekal-oral yada oral-oraldir. Çocukluk
ça¤›nda sa¤l›ks›z yaflam koflullar›nda çocuk bakteri-
yi ailesinden yada çevreden almaktad›r.

BBaarrrryy  JJ..  MMaarrsshhaallll,,  30 Eylül 1951’de Kalgoorlie,
Western Australia’da do¤mufltur.

AAkkaaddeemmiikk  EE¤¤iittiimmii  vvee  GGöörreevvlleerrii

1968-74 M.B., B.S., Western Australia Üniversite-
si

1977-84 Registrar, Medicine, Royal Perth Hospital

1985-86 NHMRC Research Fellow, Gastroentero-
loji, Royal Perth Hospital

1986-94 Research Fellow ve T›p Profesörü, Virgi-
nia Üniversitesi

1996 ‹ç Hastal›klar›nda Araflt›rma Profesörü, Vir-
ginia Üniversitesi

1997 Klinik Profesörü, Western Australia

1999 Klinik Mikrobiyoloji Profesörü, Western
Australia Üniversitesi

2003 NHMRC Senior Principal Research Fellow,
Western Australia Üniversitesi

BBaarrrryy  JJ..  MMaarrsshhaallll’’››nn  BBaazz››  OOnnuurr  BBeellggeelleerrii  vvee  ÖÖddüüllllee--
rrii

1994 Warren Alpert Prize (J. R. Warren’la birlikte)

1995 Australian Medical Association Award (J. R.
Warren’la birlikte)

1995 Albert Lasker Award

1996 Gairdner Award

1997 Paul Ehrlich Prize (J. R. Warren’la birlikte)

1998 DRAH Heineken Prize for Medicine, Amster-
dam

1998 Florey Medal, Canberra

1998 Buchanan Medal, Royal Society

1999 Benjamin Franklin Medal for Life Sciences,
Philadelphia

2002 Keio Medical Science Prize

2003 Australian Centenary Medal

2005 NOBEL

2006 “William Beaumont Prize in Gastroentero-
logy”  

JJ..  RRoobbiinn  WWaarrrreenn,,  11 Haziran 1937’de Adelaide, Gü-
ney Avusturalya’da do¤mufltur.

AAkkaaddeemmiikk  EE¤¤iittiimmii  vvee  GGöörreevvlleerrii

1961 M.B., B.S., Adelaide Üniversitesi, Güney
Avusturalya

1961 Junior Resident Medical Officer, Queen Eli-
zabeth Hospital, Woodville SA

1962 Registrar in Haematology and Clinical Patho-
logy, Institute of Medical and Veterinary Science,
Adelaide

1964-66 Registrar in  Clinical Pathology, Royal
Melbourne Hospital

1966-68 Registrar in Pathology, Royal Melbourne
Hospital



1967 Fellowship of the Royal College of Patholo-
gists of Australasia

1968-99 Pathologist, Royal Perth Hospital (emekli
oldu.. 1999)

JJ..  RRoobbiinn  WWaarrrreenn’’››nn  BBaazz››  OOnnuurr  BBeellggeelleerrii  vvee  ÖÖddüülllleerrii

1994 Warren Alpert Prize (B. J. Marshall ile birlik-
te)

1995 A. M. A. Medical Award (B. J. Marshall ile
birlikte)

1995 Distinguished Fellow Award, Royal College
of Pathologists of Australasia

1996 Inaugural Award, The First Western Pasific
Hp Congress

1996 Distinguished Alumni Award, Adelaide Üni-
versitesi

1997 Paul Ehrlich Prize (B. J. Marshall ile birlikte)

1997 M.D. h. c. Bat› Avusturalya Üniversitesi

1998 Howard Florey Centenary Medal

2005 NOBEL

R. Warren ve B. Marshall keflifleri ile T›p ve Gast-
roenteroloji dünyas›nda önemli bir üne kavuflmufl-
lard›. Hp’nin yeniden keflfinin üzerinden 20 y›ldan
fazla bir süre geçmiflti, do¤al olarak Nobel ödülü
beklenemezdi. Fakat 3 Ekim 2005’te Stockholm/‹s-
veç’den dünyaya verilen haber bomba gibi düfltü.
Belki de ilk kez temel bilimlere de¤il klinik- klini-
kopatoloji’ye Nobel ödülü verildi. Bas›n Bültenini
aynen yaz›yorum;

“The 2005 Nobel Prize in Physiology or Medicine;
3 October 2005,

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has to-
day decided to award The Nobel Prize in Physiology
or Medicine for 2005 jointly to Barry J. Marshall
and J. Robin Warren for their discovery of  “the bac-
terium Helicobacter pylori and its role in gastritis
and peptic ulcer disease”

Gerekçesinde ise; Hp’ye ba¤l› mide enfeksiyonu-
nun sonucu olarak gastritis, ülser (duodenum, mide)
geliflti¤inin ortaya konmas› daha do¤rusu keflfi ne-
deniyle ödül verilmifltir.

1. Peptik ülser mide asit sekresyonu inhibe edilince
iyileflirse de, fakat bakteri ve kronik iltihap midede
devam etti¤i için genellikle nüks eder. Bakteri eradi-
ke edilince nüks ortadan kalkar ve kür sa¤lan›r.

2. Peptik ülserin major nedeni Hp enfeksiyonudur.
Duodenal ülser %90-95 Hp ile birlikte, mide ülseri
ise %80 Hp ile birliktedir. Peptik ülser Hp ile birlik-
te ise enfeksiyöz bir hastal›kt›r.

3. Hp varl›¤› her zaman mide mukozas›nda infla-
masyonun mevcudiyeti ile karakterizedir. Helico-
bacter pylori bir kez midede kolonize oldu¤unda ki-
flinin yaflam› boyunca orada varl›¤›n› devam ettirir. 

4. Hp’nin antrum a¤›rl›kl› yerleflimi ve neden
oldu¤u inflamasyon asit sekresyonunun art›fl›na ne-
den olur. Bulbusa geçen afl›r› asitle gastrik metapla-
zi geliflir, buraya Hp yerleflerek bulbitis oluflur. Bu
bölgeye asitin etkisiyle de ülser oluflur.

5. Hp midenin korpus bölgesini enfekte edecek olur-
sa mide ülseri geliflimine neden olabilece¤i gibi mi-
de kanseri için de risk yarat›r.

6. Hp’nin midede yaratt›¤› inflamasyon MALT
(Mucosa Associated Lymphoid Tissue) lenfomas›
için de bir risktir. Bu tip lenfomada Hp eradikasyo-
nundan sonra gerileme görülür.

7. Hp yaln›z insanlarda bulunur ve mide ortam›na
adapte olmufltur. Sadece bir k›s›m insanda mide has-
tal›¤› geliflmektedir. Bunun nedeni araflt›r›lmaktad›r.

8. Bugün elimizde Hp’yi eradike edecek ilaçlara sa-
hip olmakla birlikte bu antibiyotiklere bakteriyel di-
renç önemli bir sorun olarak karfl›m›zda durmakta-
d›r.

9. Hp’nin keflfi kronik inflamatuvar hastal›klar ko-
nusunda ufkumuzu geniflletmifltir. Kronik inflama-
tuvar hastal›klar›n (Crohn, Ülserativ Kolitis, Roma-
toid Artritis, Ateroskleroz) etyolojik nedenlerinin de
baz› mikroplar olabilece¤i sorusu gündeme gelmifl-
tir. Son bilimsel veriler immun sistemin mikrobial
ürünleri tan›makta gösterdi¤i fonksiyon bozuklu¤u-
nun baz› hastal›klar›n oluflmas›na neden olabilece¤i-
ni düflündürmektedir. Hp’nin keflfi kronik enfeksi-
yon, inflamasyon, kanser aras›ndaki ba¤lant›n›n da
daha iyi anlafl›lmas›na katk›da bulunmufltur. 

3 Ekim 2005’te Barry Marshall ve Robin Warren’in
Nobel ödülüne hak kazand›¤› ilan edildikten sonra
elbetteki ödülü kazananlar kadar Hp’nin patojen bir
bakteri oldu¤unu kabul edenler de sevindi. ‹sveç
Kral› XVI. Carl Gustaf 10 Aral›k 2005 (10 Aral›k,
Alfred Nobel’in ölüm y›ldönümü) de 1,3 milyon do-
larl›k ödülü (paylaflmak üzere) ve belgelerini bu iki
araflt›rmac›ya vermifltir.

Marshall ve Waren’a dünya bas›n› büyük ilgi gös-
termifltir. Yap›lan telefon görüflmeleri, röportajlar,
bas›n toplant›lar› onlar›n da düflüncelerinin bizlere
ulaflmas›nda yararl› olmufltur.

Barry Marshall, T›p e¤itimi ald›¤› devrede sanki t›p-
ta her fleyin keflfedildi¤i izlenimini ald›¤›n› ifade et-
mifl. Nobel ödülü alman›n insan›n bafl›na gelebile-
cek en iyi fley oldu¤unu, inan›lmaz bir fley oldu¤unu
söylüyor, “Obviously, it’s the best thing that can
ever happen to somebody in medical research. It’s
just incredible”.

Warren Nobel ödülünü Marshall ile birlikte ald›kla-
r›n› Karolinska’n›n bas›n bildirisinden 35 dakika ön-
ce gelen bir telefondan ö¤renmifltir. O da bekledi¤i
ödülü almaktan büyük sevinç duymufltur, “Warren
told the A.P that he was “very excited [and] also a
little overcome” by the honor”.

Warren diyor ki; bana daha önce neden baflkas› bu
bakteriyi midede görmedi diye sormay›n. Çünkü hiç
kimse orada onlar›n olabilece¤ini düflünmedi. Stan-
dart t›p e¤itiminde midenin asit ortam›nda bakteri-
nin yaflamas›n›n mümkün olmad›¤›, görülse de onla-
r›n ölü bakteri oldu¤u ö¤retiliyordu diyor Warren.

1984’de Marshall, Robin Warren’a iyi yolday›z No-
bel ödülü alabiliriz demifl. Warren’da ona deli olma
demifl o tarihte.

Warren Time dergisinden Daniel Williams ile yapt›-
¤› Interview’de ona mikrobiyoloji e¤itimi ald›¤›n›,
bakteri ile ilgilendi¤ini, kendini ifline verdi¤ini, içe
dönük bir kiflili¤i oldu¤unu söylüyor. 1979’larda
tespit etti¤i bakteri inflamasyon iliflkisine Marshall
d›fl›ndaki klinisyenlerin ilgi göstermedi¤ini söyle-
meyi de ihmal etmiyor. Marshall ile de arkadafll›kla-
r›n›n devam etti¤ini söylüyor.

2005 T›p ödülü sahiplerini çoktan buldu. Hp’nin
keflfi t›p’ta bir dönüm noktas› olmufltur diyebiliriz.
Bu ödüle Hp’nin keflfinde katk›s› bulunan di¤er in-
sanlar neden ortak edilmedi diye bir soruyu yönelt-
mekten de kendimi alam›yorum. Perth Royal
Hospital Mikrobiyoloji ve Elektron Mikroskopi
ünitesi neden unutuldu? Her iflte oldu¤u gibi ay›rma,
kay›rma ifllerinin Nobel ödüllerinin verilmesinin be-
lirlenmesinde de oluyor mu diye sizlere de sormak
istiyorum. 

2005 Nobel T›p ödülü kan›mca do¤ru adrese gitti.
Adreslerin belirlenmesinde biraz daha adaletli olup,
adresteki kifliler artt›r›labilirdi. Bir gün ülkemizden
de Nobel ödülü alacak bilim adamlar› mutlaka ç›ka-
cakt›r. Yeterki e¤itime ve araflt›rmaya destek veril-
sin. Bilim ve araflt›rma karfl›t› zihniyet art›k gölge
etmesin, yetti art›k. Sayg›lar›mla.
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““GGiirriiflfliimmcciilliikk  iinnssaann››nn  yyaarraadd››ll››flfl››nnddaa  vvaarrdd››rr  yyaa  ddaa  yyookkttuurr””

Bat› dünyas› son elli y›lda inan›lmaz bir h›zla geliflerek dünyan›n yönetimini eline geçirdi. Geri kalm›fl ve ge-
liflmekte olan ülkeler de e¤itimsizlikleri nedeniyle din-iman-siyaset üçgeninde kilitlenip kald›lar. Gerçek an-
lamda hiçbir sorunlar›n› çözemediler. Bat› çok çal›flarak bugünkü konumuna geldi, geri kalm›fl toplumlar ise
çal›flmadan, üretmeden yaflaman›n bir yolunun bulabilece¤ine inand›. Cahil ve tembellik karakter haline geldi
ve kifliliklerini kaybettiler. Bu toplumlar›n okur-yazar, e¤itim alma flans›n› yakalayan kesimleri ise kiflisel ç›-
karlar›n›n peflinde kofltu¤u için toplumsal duyarl›l›k da ortadan kalkt›. Toplumun kendisine sayg›s› kalmay›n-
ca da d›fl dünyada da sayg›nl›¤›n› kaybetti, bunu da içinde bulundu¤umuz kaos izledi.

2006’ya hakim olan, belirsizlik, dengesizlik ve umutsuzluktur. Ülkemin ruhunu, Cumhuriyetimin de heyecan›n› çald›lar. Bir ülkede yaflaman›n
bir bedeli vard›r. Hiç kimse borcunu ödemiyor. Bu ülkenin havas› suyu asla bedava olamaz. Herkes borcunu ödemek zorundad›r, ödemeyene mutlaka ödeteceklerdir. Bu olumsuz hava içinde bu ül-
keye borcunu ödemeye çal›flan genç ve dinamik bir aile dikkatimizi çekiyor. Bu aile Toksöz ailesidir.

Ecz. Erol Toksöz Anadolu’nun ba¤r›ndan ç›km›fl müteflebbis, yenilikçi, çok mu çok çal›flkan bir kiflili¤e sahiptir. Kendisinin de¤il, Türkiye’sinin ihtiyac› oldu¤u için mesle¤i gere¤i her türlü riski gö-
ze alarak Ulusal ‹laç Sanayimize yat›r›m yapmaya devam etmektedir. O bu tavr› ile Cumhuriyetimize kol kanat olmaktad›r.

CCuummhhuurriiyyeettiimmiizziinn  aannaa  ffeellsseeffeessii,,  BBaatt››ddaann  ddaahhaa  üüssttüünn,,  uulluussaall  ddee¤¤eerrlleerr  yyaarraattmmaakktt››rr,,  ssaattmmaakk  ddee¤¤iillddiirr..

Ülkemizde 2006’da sa¤l›k alan›nda inan›lmaz bir kargafla yaflanmaktad›r. Bunun da nedeni bilgisizliktir. Bilgi olmadan hiçbir sorun çözülemez. ‹çinde bulundu¤umuz umutsuz ortamda SANOVEL
‹laç San. Ve Tic. A.fi. ‹stanbul-Silivri Çanta Beldesinde 29 Nisan 2006’da ileri teknoloji ile donat›lm›fl ilaç fabrikas›n› ülkemizin hizmetine sunmufltur. Bu gerçekten Ecz. Erol Toksöz için gurur kay-
na¤› ise, ülkemiz için de bir gururdur. Türkiye Cumhuriyeti için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Çal›flmak, çok çal›flmak, daha çok çal›flmak zorunday›z.

Sanovel ilaç fabrikas›n›n aç›l›fl töreninin çok görkemli oldu¤unu orada bulunan arkadafllardan ö¤rendim. SANOVEL’in yeni baflar›lara koflmas› ve Türkiye için örnek olmas› en büyük arzumuzdur.

Sanovel firmas›n›n Türkiye’de t›p biliminin geliflmesine de çok önemli katk›lar› olmufltur. Türkiye için var olmaya devam edeceklerine inanc›m tamd›r.

YYoollllaarr››  aaçç››kk,,  bbaaflflaarr››llaarr››  ddeevvaammll››  oollssuunn  ddiillee¤¤iiyyllee……

T›p, kökü neredeyse insanl›k tarihi kadar eski
bir bilim dal›. Anatomi, biraz daha yeni say›l›r;
ama yüzy›llar öncesinden beri insan vücudu-
nun iflleyifli araflt›rmac›lar›n önemli merak ko-
nular›ndan biri olmufl. Günümüzde t›p ö¤renci-
leri, insan anatomisini renkli foto¤raflardan, vi-
deo görüntülerinden izlemeye al›fl›klar. Oysa
eskiden hekimler, ö¤rencilerine ders vermek
için kadavralar› çizen ressamlar tutarlarm›fl.
Bunlardan baz›lar› öylesine gerçekci ve do¤ru
ki, günümüz t›p ö¤rencilerine gösterseniz kim-
se fark etmez. Örnek, ‹talyan Doktor Bartolo-
meo Eustachi’nin 1500’lü y›llar›n ortalar›nda
yapt›rd›¤› ve 150 y›l sonra bast›rabildi¤i çizim-
ler. ABD Ulusal T›p Kütüphanesi’nce haz›rlan-
m›fl sitede 14’ncü yüzy›lda ‹ran’da haz›rlanm›fl
bir eserden, 19. yüzy›lda Almanya’da don-
durulmufl kadavralar›n kesitlerini gösteren bir çal›flmaya kadar 28 anatomi atlas›n›
izleyebilirsiniz.

((hhttttpp::////wwwwww..nnllmm..nniihh..ggoovv//eexxhhiibbiittiioonn//hhiissttoorriiccaallaannaattoommiieess//hhoommee..hhttmmll))

‹‹ÇÇ‹‹MM‹‹ZZ‹‹  NNAASSIILL  BB‹‹LL‹‹RRDD‹‹KK

BBAAfifiKKAA  TTÜÜRRKK‹‹YYEE  YYOOKK
PPrrooff..  DDrr..  AAllii  ÖÖzzddeenn
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inlerce y›ldan beri, ama özellikle Hipokrat zaman›ndan bu ya-
na, iklimin insan sa¤l›¤› üzerine önemli etkileri oldu¤u bilin-
mekdir. ‹klim de¤iflikliklerini tek bafl›na de¤erlendirmek yerine;

nüfus art›fl›, flehirleflme, temiz su kaynalar›n›n tükenmesi gibi etkenler-
le birlikte ele almak daha do¤ru olacakt›r. ‹klimin insan sa¤l›¤›n› etki-
leme flekli birden fazlad›r; afl›r› s›caklar veya ya¤›fllar›n etkisi hemen
görülmekte ve k›sa sürede can kayb›na neden olabilmektedir. ‹klim
de¤iflikliklerinin uzun süreli ve kal›c› etkilerinden biri de ekosistemle-
rin bozulmas› ve hastal›k bulaflt›ran arac›lar›n (vektörlerin) da¤›l›m›-
n›n e¤iflmesidir. Son yirmi ile otuz y›ld›r küresel s›cakl›k sürekli ola-
rak art›fl göstermifltir. Bu nedenle; bu de¤iflimin neden oldu¤u sa¤l›k
sorunlar› önemli araflt›rmalar›n konusu olmufltur. Küresel s›cakl›k ar-
t›fl›n›n devam edece¤i hatta artaca¤› tahmin edilmektedir. Bu yüzy›l›n
sonunda ortalama s›cakl›¤›n 1.4-5.80C artm›fl olaca¤› öngörülmekte-
dir. ‹klim de¤iflikleri ile birlikte hastal›k bulaflt›rabilen sinek, böcek ve
kenelerin ekolojisinde de de¤ifliklik olmaktad›r. Son y›llarda beyin il-
tihab› (ansefalit) etkenini bulaflt›ran kenelerin yaflad›klar› ortamlarda
enlem de¤iflikli¤i meydana geldi¤i ile ekolojisi de¤iflen arac›n neden
olduklar› enfeksiyon hastal›klar› flu flekilde s›ralanabilir.

AArraacc››  ((VVeekkttöörr)) AAnnaa  hhaassttaall››kkllaarr

••  Sivrisinek S›tma, filariazis, deng atefli,
sar› humma, Bat› Nil atefli.

• Kum sinekleri Layflmania
• Triatominler Chagas hastal›¤›
• ‹ksodes grubu ve Lymn hastal›¤›, K›r›m Kongo Kanamal› 

Di¤er keneler Atefli Ansefalit
• Çe çe sinekleri Afrika uyku hastal›¤› (tripanozomiazis)
• Kara sinekler Onkoserkiazis
• Salyangozlar fiifltozomiazis

1111  ssoorruuddaa  KK››rr››mm  KKoonnggoo  KKaannaammaall››  AAtteeflflii

Dünya Sa¤l›k Örgütü, iklim de¤iflikliklerine ba¤l› hastal›klar›n küresel
yükü ile ilgili araflt›rmalara bafllam›fl ve baz› stratejiler gelifltirmifltir.

Son y›llarda ülkemizde görülen ve kenelerin arac›l›¤›yla bulaflan bir
hastal›k olan K›r›m Kongo Kanamal› Atefli de bu ba¤lamda incelenen
enfeksiyonlardan biridir.

KK››rr››mm  KKoonnggoo  KKaannaammaall››  AAtteeflflii  NNeeddiirr??

K›r›m Kongo Kanamal› Atefli Bunyaviridae ailesinden gelen ve kene-
lerle geçen bir virüsün (Nairovirüs) neden oldu¤u bir enfeksiyondur.
Hastal›k ilk kez 1944’de K›r›m’da tan›mlanm›flt›r ve bu nedenle K›r›m

Kanamal› (hemorojik) Atefli ad› verilmifltir. Daha sonra 1969’da Kon-
go’da tekrar tan›mlanm›flt›r ve bu nedenle de günümüzdeki ad›n› al-
m›flt›r.

HHaassttaall››kk  NNeerreeddee  BBuulluunnuurr??

K›r›m Kongo Kanamal› Atefli Do¤u Avrupa’da özellikle de eski Sov-
yetler Birli¤i s›n›rlar› içinde bulunmaktad›r. Görülebildi¤i di¤er bölge-
ler; Akdeniz ülkeleri, Çin’in Kuzeybat›s›, ‹ç Asya, Güney Avrupa, Af-
rika, Orta Do¤u ve Hindistan’d›r.

KK››rr››mm  KKoonnggoo  NNaass››ll  BBuullaaflfl››rr  vvee  ‹‹nnssaannllaarr  NNaass››ll  EEnnffeekkttee  OOlluurr??

Sert keneler, özellikle de Hyalomma ailesinden gelen keneler hastal›k
virüsü için hem bir rezervuar hem de vektör görevi görürler. S›¤›rlar,
keçiler, koyunlar ve tavflanlar baflta olmak üzere bir çok vahfli ve ev-
cil hayvan da virüsün ço¤almas› için uygun birer konakç› görevi gö-
rür. ‹nsanlara bulaflmas› enfekte hayvanlarla temas veya keneler arac›-
l›¤›yla oluflur. Hastal›k ayr›ca insandan insana enfekte kan, vücut sal-
g› ve s›v›lar› arac›l›¤›yla da bulafl›r. Hastanelerde t›bbi ekipman›n ye-
tersiz sterilizasyonu, enfeksiyon i¤nelerinin yeniden kullan›m› ve t›b-
bi malzemenin kontaminasyonuna ba¤l› olarak K›r›m Kongo Kanama-
l› Atefli geliflti¤i belirlenmifltir.

BBeelliirrttiilleerrii  NNeelleerrddiirr??

Bafllang›c› genellikle çok anidir ve bafla¤r›s›, yüksek atefl, bel a¤r›s›,
eklem a¤r›s›, mide a¤r›s› ve kusma ortaya ç›kar. K›zarm›fl gözler, k›p-
k›rm›z› bir yüz, k›rm›z› bir bo¤az ve damakta kanama noktalar› görü-
lür. Sar›l›k görülebilece¤i gibi, a¤›r olgularda duygulan›mda ve duyu-
lar›n alg›lanmas›nda de¤ifliklikler ortaya ç›kabilir. Hastal›k ilerledik-
çe; çok genifl vücut bölgelerini içine alan morarmalar, önemli burun
kanamalar› ve enjeksiyon bölgelerinde kontrol alt›na al›namayan ka-
namalar geliflir. Bu kanamalar hastal›¤›n dördüncü gününden itibaren
bafllar ve iki hafta devam eder.

TTaann››ss››  NNaass››ll  KKooyyuulluurr??

Bu enfeksiyonun tan›s› klinik tablosu K›r›m Kongo Kanamal› Atefli’ne
uyan bir hastada pozitif serolojik test sonuçlar› elde edilmesi veya do-
kuda immünohistokimyasal olarak antijenin varl›¤›n›n gösterilmesiy-
le, kan veya dokuda viral RNA dizininin gösterilmesiyle konulur.

‹‹yyiilleeflflmmeeddeenn  SSoonnrraa  KKoommpplliikkaassyyoonnllaarr  OOlluuflflaabbiilliirr  mmii??

Enfeksiyona ba¤l› olarak hayat›n› kaybetmeyen hastalarda spesifik
komplikasyonlar›n geliflip geliflmedi¤i yeteri kadar incelenmemifltir ve
hastal›¤›n uzun süreli etkileri bilinmemektedir. Öte yandan iyileflme
yavaflt›r.

HHaassttaall››kk  ÖÖllüümmccüü  OOllaabbiilliirr  mmii??

Belgelenmifl salg›nlarda hastaneye yat›r›lan hastalarda ölüm yüzde %

9’dan %’50’ye kadar de¤iflen oranlarda bildirilmifltir.

NNaass››ll  TTeeddaavvii  EEddiilliirr??

Bafll›ca yöntem, destek tedavidir. Hastan›n bak›m süreçlerinde s›v› ve

elektrolit dengesinin korunmas›na, solunum ve dolafl›m deste¤ine ve

ikincil enfeksiyonlar›n uygun bir flekilde tedavi edilmesine dikkat edil-

melidir. Virüs labaratuar koflullar›nda “Ribavirin” adl› antiviral ilaca

duyarl›d›r. Tedavide bir miktar etkili olabilece¤ini gösteren sonuçlar

vard›r.

HHaassttaall››kk  AAçç››ss››nnddaann  KKiimmlleerr  RRiisskk  AAlltt››nnddaadd››rr??

Çobanlar, besicilik yapanlar ve mezbahalar enfeksiyonun endemik

olarak görüldü¤ü bölgelerdir. E¤er enfekte kan ve vücut s›v›/salg›la-

r›yla temaslar› oluyorsa, endemik bölgelerde yaflayan sa¤l›k çal›flanla-

r› da risk alt›ndad›r. Endemik bölgelerde hayvanlarla temas› olan ulus-

lararas› ziyaretçilerde de geliflebilir.

NNaass››ll  ÖÖnnlleenneebbiilliirr??

Tar›m iflçileri ve hayvanc›l›k yapanlar vücutlar›n›n aç›kta kalan bölge-

lerine ve giysilerine böcek kovucu ürünler sürmelidir. Kenelerden ko-

runmada en etkili olan böcek kovucu DEET (N,N-dietil-m-toludamid)

içerenlerdir. Eldiven ve di¤er koruyucu giysilerin kullan›lmas› öneril-

mektedir. Bireyler hayvanlar›n kan ve vücut at›klar› ile ayr›ca, hasta-

l›k belirtileri gösteren insanlarla temastan kaç›nmal›d›rlar. Sa¤l›k çal›-

flanlar›n›n mesleki etkilerinden ve hastane enfeksiyonlar›ndan kaç›n-

mak için uygun enfeksiyon kontrol önlemlerine uymalar› gerekmekte-

dir.

Do¤u Avrupa’da fare beyninde üretilen ve düflük miktarlarda kullan›-

lan bir afl› gelifltirilmifltir. Öte yandan insanlar için kullan›labilecek gü-

venli ve etkili bir afl› yoktur.

KK››rr››mm  KKoonnggoo  KKaannaammaall››  AAtteeflflii  TTeehhddiiddii  VVaarrssaa  NNee  YYaapp››llmmaall››dd››rr??

Endemik olan bölgelerde hayvanlarda ve risk alt›ndaki insanlarda gö-

rülme s›kl›¤› araflt›rmas› yap›lmal›d›r. Yararl› olabilecek bir hayvan

modeli de gelifltirilmelidir. Ribavirin ve di¤er antiviral ajanlar›n gü-

venli bir flekilde kullan›lmas› ve güvenilir ve etkili bir afl› gelifltirilme-

si için daha fazla araflt›rmaya gerek vard›r.
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