KONGREM‹Z ÇOK SAYIDA YERL‹-YABANCI

B‹L‹M ADAMI ‹LE TAÇLANDI
KONGRE GAZETES‹ 16 EK‹M 200 9 • Say›: 2

Eamonn MM Quigley, Ram Chuttani, Georgios Kouklakis, Peter Ferenci,
Deniz Uyak, Laurence John Egan, Manoop S. Bhutani, Stephen C. Strom

Türk Gastroenteroloji Derne¤inin

50. Kuruluﬂ Y›ldönümünün
Düﬂündürdükleri...
’nin kuruluﬂuna ev sahipli¤i yapan Ankara, 50. y›lda yine bu
anlaml› yaﬂ gününü Ankara’da
kutluyor. Ayn› Cumhuriyetimizin 50. y›l› gibi….

TGD

Ben gastroenteroloji ailesine, 10. Gastroenteroloji
Kongresinin yap›ld›¤› Bursa’da kat›lm›ﬂt›m. Bursa
kongresi beni gerçekten büyülemiﬂti. De¤erli hocam
Prof. Dr. Faruk Memik’in düzenledi¤i bu kongre,
hem bilimsel hem de sosyal yönü ile unutulmazlar
aras›na girdi.
Gastroenterolojinin 50 y›ll›k süre içinde büyük bir
geliﬂme gösterdi¤ini ve dünyan›n birçok ülkesi ile
boy ölçüﬂecek hale geldi¤ini kolayca söyleyebiliriz.
Geliﬂen endoskopik cihazlar sayesinde hem tan›sal
hem de giriﬂimsel iﬂlemler 50 y›l öncesinde hayal
edilemeyecek seviyelere ulaﬂm›ﬂt›r.
Prof. Dr. Nam›k Kemal Menteﬂ sayesinde ‹zmir, gastroenterolojinin sa¤lam temeller üzerine kuruldu¤u
ve hala geliﬂti¤i bir bölge oldu. Onun yetiﬂtirdi¤i de¤erli hocalar›m›z›n bu bilim dal›n›n geliﬂmesine büyük katk›lar› oldu.
‹letiﬂimin çok geliﬂti¤i, bilgiye ulaﬂ›m›n çok kolaylaﬂt›¤› son y›llarda, dünyan›n herhangi bir yerinde
yap›lan bilimsel bir toplant›n›n verilerine ya da herhangi bir dergide ç›kan bir yay›na ulaﬂmak mümkün
hale geldi. Bu da di¤er bütün branﬂlar gibi gastroenterolojinin geliﬂmesine katk›da bulundu.
Gastroenterolojinin yap›lan endoskopik tetkikler nedeni ile cerrahi ile paylaﬂ›mlar› artt›. Eskiden operasyona gerek duyulan baz› giriﬂimler art›k endoskopik
olarak yap›lmaya baﬂland›. Bu da gastroenterolojicerrahi branﬂlar› aras›ndaki iletiﬂimin artmas›na neden oldu. Hatta bu iletiﬂim biraz fazla artarak, onlar›n endoskopik iﬂlemlere yönelmesine yol açt›. Günümüzde bu sorunun gastroenteroloji ve cerrahi derne¤inin bir arada alaca¤›; ülkemiz gerçeklerine uy-
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Georgios Kouklakis
Dr. Belk›s ÜNSAL

I was born in 1959 in Thrace of Greece.
In 1977 I entered the Army Medical School in Aristotle University of
Thessaloniki.

gun, bilimsel dayanaklar›
olan, etik kararlarla çözülmesi gerekir.
Önceki y›llarda yaln›zca
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de bulunan gastroenteroloji üniteleri tüm Türkiye’ye yay›ld›. Bu ünitelerde
ulusal kongreler, bölgesel bilimsel toplant›lar yap›larak hem o bölgelerde çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n bilgi ve deneyimleri paylaﬂ›ld› hem de o yörelerin tan›t›m› yap›ld›.

In 1989 I had the special gastroenterologist’s speciality. From the
1989 until 1991 had a further training on diagnostic and therapeutic
Endoscopy at the Showa University under the guidance of Prof. Fugita and also in Tokyo Komagome Hospital, where I was taught by
Prof Tajima. From the 1992 till 2003 I occupied the position of the
Director of the Gastroenterology and Hepatology Department in 424 General Army Hospital of
Thessaloniki. In 2004 I occupied the position of the General Director of 424 Army Hospital as a
brigadier. In 2005 I occupied the position of the Assistant Professor in Medical School of the
Democritus University of Thrace, where I have worked as the director of the Endoscopic Unit
and the Inflammatory Bowel Disease Dept up to now.

Türkiye’de yabanc› dil e¤itiminin yayg›nlaﬂmas›, yabanc› dil bilen gastroenterolog say›s›n› art›rd›. Bu da
yurt d›ﬂ› kongre kat›l›mlar›n›n artmas›na ve verimli
hale gelmesine neden oldu.
Hepatoloji ile ilgili geliﬂmelere de¤inmeden geçemeyece¤im. Türk karaci¤er hastal›klar› Derne¤inin etkin, bilimsel çal›ﬂmalar› ile özellikle viral hepatitler
baﬂta olmak üzere tüm karaci¤er hastal›klar›n›n tan›
ve tedavisinde dünya standartlar› yakaland›.
Endoskopi derne¤i de periyodik olarak yapt›¤› endoskopi kurslar› ile gastroenterolojinin geliﬂmesine
büyük katk›lar sa¤lad›.
‹ltihabi Barsak Hastal›klar› derne¤i tüm Türkiye çap›nda düzenledi¤i lokal; periyodik olarak düzenledi¤i genel toplant›larla bu hastal›¤›n tan› ve tedavisindeki yenilikleri tan›tt›.
Son olarak da “The Turk›sh Journal of Gastroenterology” dergisinin Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin yay›n organ› olarak Science Citation Index- Expanded’e girmesinin hepimizi gururland›rd›¤›n› söylemek istiyorum.
Türkiye’de gastroenterolojinin geliﬂmesi; tüm gastroenterologlar›n birlik ve beraberlik içinde, bilimsel
güçlerini birleﬂtirerek çal›ﬂmalar›na ba¤l›d›r.
Nice 50 y›llara….

Türkiye’de Gastroenteroloji’nin ve Gastroenterologlar›n Sorunlar›

Gastroenteroloji uzmanı bir hekim olarak;
- Emeğimizin karşılığını alamamak,
- Hekimlik mesleğine karşı ülkeyi yönetme kademesinde bulunanların
maalesef bizzat öncülük yaptığı bir küçümseme, aşağılama kampanyasına maruz kalmak,
- Uygun olmayan sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kalmak ve bu
görevi yetersiz ekipman ve yetişmemiş sağlık personeli ile yapmak.

>>Devam› 3. sayfada

Prof. Dr. Orhan SEZG‹N

Türkiye’de hekim olmanın zorluklarını hepimiz biliyor ve yaşıyoruz.
Bunlara ilaveten gerek gastroenterolog ve gerekse de akademik ortamda
hoca olarak yaşadığımız ilave sorunları sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum.

Peter Ferenci
Peter Ferenci was born in Hungary and graduated from the
Medical University of Vienna, Austria in 1972. He trained
in internal medicine and Gastroenterology/Hepatology in
Vienna and at the National Institutes of Health (Bethesda,
MD, USA). His special interests focus on chronic viral hepatitis, genetic liver diseases and hepatic encephalopathy.
Since 1990, Dr. Ferenci has been Professor of Medicine at
the Medical University of Vienna, Austria. In 2004, he was
promoted Dr. honoris causae at the University of Cluj Napoca, Roumenia. In 2008, he received the prestigious EASL recognition award.
Dr. Ferenci is a member of the European Association for the Study the Liver (EASL),
the American Gastroenterological Association (AGA), and the American Association
for the Study of Liver Diseases (AASLD). He was President of the Austrian Association of Gastroenterology and Hepatology, 1996–1998, of the Association des Sociétés
Européennes et Méditerranées de Gastroentérologie (ASNEMGE) 2001-2004, and in
2005 chairman of the United European Gastroenterology Federation (UEGF). He was
the program director of the 11th World Congresses of Gastroenterology, Vienna 1998
and the organizer of the 27th Annual Meeting of EASL 1992.
Dr. Ferenci has published over 600 papers and abstracts including authoritative papers on various topics in liver diseases and is the author or editor of one book and of
20 chapters in leading textbooks. His research focuses on treatment of chronic viral
hepatitis, inherited liver diseases and on liver failure. He is and has been an sought
invited lecturer at universities and hospitals throughout the world.

Çocuklarda ERCP Uygulamaları
‹lk endoskopik retrograt
kolanjiopankreatografi
(ERCP) iﬂlemi 1968’de
McCune taraf›ndan yap›lm›ﬂ, terapötik iﬂlemlerin
yap›lmas›nda ç›¤›r açan
endoskopik sfinkterotomi
ise 1974 y›l›nda Classen ve
Kawai taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. ‹lk pediatrik ERCP
ise 1976 da J. Waye tara-

f›ndan yap›lm›ﬂ olmas›na
ra¤men çocukta ERCP deneyimi eriﬂkinlerdekinden
çok daha azd›r. Çünkü
ERCP gerektiren hastal›klar çocuklarda daha az
rastlan›r ve ERCP iﬂlemi
çocuklarda daha zordur,
küçük çocuk ve infantlarda
özel endoskop ve aksesuarlar gerektirir.

Doç. Dr. Erkan PARLAK

“EGE’DEN
GELEN SES‹M‹Z 2009”

Gençli¤i yetiﬂtiriniz. Onlara ilim ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz. Gelece¤in ayd›nl›¤›na onlarla kavuﬂacaks›n›z.

>>Devam› 5. sayfada

3
Stephen C. Strom

Laurence John Egan M.B., B.Ch., B.A.O. M.Med.Sci. M.D. F.R.C.P.I.
SHORT BIOGRAPHY
Prof. Egan graduated from UCG in 1990 (M.B., B.Ch., B.A.O.), and completed internship, house officer and registrar training, based at University
College Hospital Galway. He received Membership of RCPI in 1992, and Masters in Medical Science from UCG in 1994. From 1994 to 1999, at
the Mayo Clinic in Minnesota he completed further training in Internal Medicine, Clinical pharmacology & Gastroenterology, receiving American
Board certification in those 3 disciplines. NUI Galway conferred an MD in 1999. Prof. Egan then undertook post-doctoral training from 2000 to
2002, in the Laboratory of Mucosal Immunology at the University of California, San Diego, before returning to the Mayo Clinic to take up a consultancy in Gastroenterology, with joint appointment in the Department of Molecular Pharmacology and Experimental Therapeutics. His research
focuses on molecular characterization of signaling pathways involved in intestinal epithelial cell stress, death and malignant transformation. In
2005, Prof. Egan was recruited by NUI Galway and the Health Service Executive Western Region as Professor of Clinical Pharmacology/Consultant
Clinical Pharmacologist and Head of the Department of Pharmacology & Therapeutics, a position he took up in August 2005.

Professor, Pathology,
University of Pittsburgh,
Pittsburgh, PA 15261

Ph.D, 1978, University of Kansas Medical
Center, Pharmacology
Editor, for Hepatocytes, Cell Transplantation

HONORS AND AWARDS

RESEARCH INTERESTS: Hepatocyte transplantation as a clinical treatment of liver disease.

Mayo Graduate School of Medicine Internal Medicine Residency Class of 1996 - First in class.
American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics - 1998 Presidential Trainee Award.

Expression and regulation of drug metabolizing enzymes and transporters in human liver. Production of hepatocytes from stem or
progenitor cells, particularly from amnion.

Mayo Clinic Division of Gastroenterology and Hepatology - 1999 J. Arnold Bargen Award.

Stephen Strom, Ph.D, 1978, University of
Kansas, Department of Pharmacology.

American Gastroenterological Association - REGAL Award 2004

Mayo Medical School – 1999 Excellence in Teaching (Basic and Clinical Pharmacology)
Mayo Medical School - 2003 Excellence in Teaching (Basic and Clinical Pharmacology)
Northwestern University, Chicago Annual IBD Symposium – 2004 Award

Dr. Strom’s primary interested is in hepatocyte transplants to treat clinical liver disease. His laboratory was the first in the
U.S. to be approved by the FDA for cell isolations for clinical transplants. He and collaborators have conducted over 25 clinical
hepatocyte transplants. Dr. Strom has over
25 years experience with the isolation and
culture of human hepatocytes liver cells).
He is the director of the hepatocyte part of
a NIH-funded program to provide (normal)
human liver tissue and isolated and cultured human hepatocytes to university-based
researchers. Over the last 8 years his lab has
provided over 20,000 cultures of human
hepatocytes to outside researchers.

Manoop S. Bhutani,
MD, FASGE, FACG, FACP

Professor of Medicine and Experimental Diagnostic Imaging
Director of Endoscopic Research and Development
Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
UT MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas,USA

Dr. Bhutani is a tenured Professor of Medicine at MD Anderson Cancer Center. He is a Fellow of the American Society
of Gastrointestinal Endoscopy, American College of Gastroenterology and American College of Physicians. His major research interests pertain to gastrointestinal endoscopy and endoscopic ultrasound including interventional endosonography, utility of endoscopic
ultrasound for gastrointestinal cancers, role of endoscopic ultrasound in evaluation of pancreatic tumors and pancreatic masses, endoscopic ultrasound for cancer staging, experimental studies using endoscopic ultrasound and endoscopy for image guided targeted drug delivery and development of new imaging modalities for gastrointestinal tract and cancers. He has received many awards including Best Doctors in America
and America’s Top Gastroenterologists. He serves or has served on numerous national committees. He is currently the Chair of the International
Relations Committee of the American College of Gastroenterology. He has received multiple research and education grants during his career.

Dr. Strom is editor for hepatocytes for the
Journal Cell Transplantation.

He has published more than 125 original, peer reviewed articles/research papers, invited articles, editorials and review papers. He has written 20
book chapters, 14 letters to the editor and is the author of a multimedia production on teaching endoscopic ultrasound. He made has more than
150 scientific presentations(with published abstracts)at national and international meetings. He has written or edited four books. He has edited
a book entitled,”Interventional Endoscopic Ultrasonography” which is the only book dedicated solely to interventional procedures under endoscopic ultrasound guidance. He has also co-edited another book, ”Advances in Gastrointestinal Endoscopy” that covers recent technological developments in the field of gastrointestinal endoscopy. He is a member of the editorial board or a guest editor for 15 scientific publications. He
has been a course director for many national educational courses. He has given 100 invited scientific presentations at international, national and
regional level.
He has been appointed as an expert advisor to the Center for Devices and Radiological Health, Gastroenterology and Urology Devices Advisory
Panel of the Food and Drug Administration of United States.

Prof. Dr. Orhan SEZG‹N
Birinci sayfadan devam

Türkiye’de Gastroenteroloji’nin

He has been invited as a visiting professor to many universities within the US. He has provided mentorship in endoscopic research to junior faculty as well as fellows. This has also included many visiting research faculty from other countries. He has been involved in performing live endoscopy courses in Latin America,Europe, and Asia to teach endoscopy to the local gastroenterologists in those parts of the world. In summary,
Dr. Bhutani is regarded as an international expert and researcher in the field of gastrointestinal endoscopy and endoscopic ultrasound with major focus of his research on gastrointestinal cancers.

ve Gastroenterologlar›n Sorunlar›
- Bunlar yetmezmiş gibi, meslek üyeleri arasında işbirliği ve mesleki dayanışma ruhunun olmayışı bizi üzen sorunların birkaçı.
Bir üniversite öğretim üyesi olarak yukarıdakilere ilaveten, bir kısmı tekrar olacak ama;
- Fizik mekanı yetersiz ortamlarda hizmet verme durumunda kalmamız,
- Çalıştığımız şehirlerde diğer hastanelerde
gastroenteroloji uzman hekimleri olmasına
rağmen, resmi endoskopi yapan kurum olarak görülmemiz ve 1., 2. basamakta kolaylıkla çözümlenebilecek sorunların üniversiteye
rahatlıkla sevk edilmesi önemli sıkıntılarımız
arasında. Bu olay üniversite gastroenteroloji
kliniklerinin iş yükünü çok artırıp, eğitim ve
öğretim etkinliklerimizi aksatmaktadır. Bunun yanı sıra çözümü üniversitede kolaylıkla yapılabilecek ve mutlaka üniversiteye
sevk edilmesi gereken bazı hastalar ise, çok
acıdır ki, üniversitede bu ve benzer sorunların çözülebileceğinin halk tarafından öğrenilmesinin istenmemesine yönelik çarpık bir
zihniyetle, uzak merkezlere gönderilmekte-

dir. Bu belki de yaşadığımız en önemli etik
dışı sorunu oluşturmaktadır.
- En önemli sorunlarımızdan bir diğeri yan dal
uzmanlık eğitimi almak isteyen hekim sayısının azalması. Bu sorun giderek gastroenterolojinin ve diğer tüm yan dalların yetişmiş
elemandan yoksun ve halkın uzmansız kalmasına neden olacaktır. Ki bu bir faciadır. Bu
sorun özellikle üniversitelerde belirgin. Çünkü üniversitede yan dal uzmanlık eğitimine
başlamak demek: dahiliye gibi meşakkatli
bir uzmanlık eğitiminin ardından mecburi
hizmete gitmek, ardından sınava girip eşdeğer dahiliye uzmanı veya devlet hastanesi ihtisas kurumundaki asistanın üçte biri veya
dörtte biri kadar maaş ile ihtisas yapmak demektir. Bu da yetmedi ardından tekrar mecburi hizmet. Allahtan ki akademik düşünen,
paraya çok önem vermeyip üniversiteye ihtisasa gelen uzmanlarımız var. Ama bu koşulların acilen düzeltilmesi lazımdır.
Türkiye’de gastroenterolojinin sorunu denince
belki de akla ilk gelen gastrointestinal sistem
endoskopisini kimin yapacağı oluyor. Uzun yıl-

lardır bu konu tartışılıyor ve ben bu konu üzerinde pek durmayacağım. Çünkü toplam 500600 gastroenteroloğun olduğu 75 milyon nüfuslu bir ülkede gastroenterolog, çocuk gastroenteroloğu (kaç kişi var?) ve gastroenterolojik cerrah
(kaç kişiler?)’tan başkası endoskopi yapamaz
demek hayalden öteye gidemez. Bu boşlukta da
önüne gelen endoskopi yapar. Bizim yapmamız
gereken gastroenteroloji uzmanı yetiştirmek ve
endoskopi eğitiminin sıkı disiplinize edilmesi
ve bu eğitimi alanların endoskopi yapabilmesini sağlamak olmalıdır. Zamanında ileri endoskopik işlemleri, ERCP’yi ve hatta kolonoskopiyi
bile yapmayan bazı büyük şehir üniversite gastroenteroloji kliniklerinin şimdi çıkıp, bizden
başkası endoskopi yapamaz demesi bana gülünç gelmekte. Çünkü onların buna sahip çıkmayıp, yapmadıkları dönemde cerrahi klinikleri başarılı ve güzel bir biçimde bunları üstlendiler ve yaptılar. Şimdi de maalesef tüm cerrahlara geçerliliğini mutlaka sorgulamamız gereken
sertifikalar dağıtıyorlar. Bunu konuşalım, ama o
kliniklere siz endoskopi yapamazsınız demek
doğru değildir. Hele bunu diyenlerin, mutlaka
sahip çıkmamız gereken ultrasonografiyi de ha-

len sahiplenmedikleri ve öğrenmediklerini görmek trajikomik bir durumdur. Zamanında TYİH
ve GATA dışında EUS hiçbir gastroenteroloji kliniğinde yapılmadığı için başkentimizdeki bir
üniversitemizin radyoloji kliniğinde bir radyolog tarafından EUS aktif olarak yapılmaya başlanmıştı. Allahtan o üniversitemizin gastroenteroloji kliniği EUS’a sahip çıkıp güzel çalışmalara imza attı ve EUS radyologların yaptığı bir işlem olmaktan çıktı. Diyeceğim şu, eğer yapmamız gerekenlere biz sahip çıkar ve bunları yapacak eleman yetiştirirsek, kim yaptı, kim yapmalı diye bir şeyi tartışmaktan kurtuluruz.
Son olarak Türk gastroenterolojisinin, hepimizi
üzen ve heyecanımızı ve enerjimizi boşa harcamamıza neden olan önemli bir sorunu camia
içindeki anlamsız bölünme. Bu ayrışmanın suni
olduğunu düşünüyorum. Bilimsel alanda en hararetli tartışmaları, kavgaları yapalım, ama neye
hizmet ettiği belli olmayan anlamsız, şahsi ayrışmalara geçit vermeyelim. Tüm camianın isteğinin bu olduğuna inanıyor ve yazımı tüm gastroenteroloji camiasını saygı ile selamlayarak bitiriyorum.
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Education
School
1945-1957

Elementary School/ High-School (Samsun/ Turkey)

University
1957-1963

Medical School (University of Istanbul)
(Examination/ Medical Doctor)

Job
Internal-Doctors-Training

Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch (Germany)

1964-1970

(Resident-doctor, general training in the field of emergencymedicine, cardiology, gastroenterology etc.)

Clinical experience
1970-1972

Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch (head physician)

1973-2005

St. Willehad-Hospital (permanent head physician of the internal
department)

Qualifications
Languages

-German (fluent) -Turkish (mother tongue)-English (basic skills)

General Qualifications

-Emergency-doctor (rescue squad)

-Several medical trainings

-Ship-doctor (cruise liner)

(Intensive-care, cardiology,

-Pacemaker-implantation (cardiology) gastroenterology etc.)
Interests
Projects (medical)

-Politics (green party) - biking - swimming
1. German-Turkish Gastroenterological Congress (Organizer)
A) Basics
oldest (yearly) gastroenterological congress in Turkey
(since 22 years, duration of 3 days, non-commercial, 30 speakers,
budget of 60.000 Euros, 250 visitors, culture-and visiting program)
B) Media-Feedback (Print-media)
a) Local newspaper (Wilhelmshavener News)
b) Medical magazines (Ellipse)
C) Certification
Certified by the German Chamber of Doctors (Niedersachsen)
with 22 Points (Doctors receive credits for the event)
D) Networking
Networks in the medical field (Partner-Universities), economic
field (medical companies) and general relations (political, economic, scientific, cultural)

Dr.
2. Stomach-Balloon-Project (Overweight)
A) Basics
a) More than 6 years of clinical experience (implantation)
b) 90 balloons implanted (all over Germany)
c) Fundamental research (MRT) with the stomach-balloon
(function, field of activity, implantation-techniques, problems etc.)
d) First (documented) stomach-balloon implantation on a training
puppet (Endo-Trainer)
B) Scientific-Events (Live-Demonstrations/ lectures)
a) Live-Demonstrations
University of Hamburg-Eppendorf (worldwide, 2.300
Participants, 2004/ 2005)
b) Lectures (most important)
Washington D.C./ USA (DDW/ 2007 biggest troenterological event,
16.000 Participants,
Endoscopic Treatment of the Overweight (obesity) with stomach
balloon
San-Diego/USA(DDW) 2008 endoscopic fibrin adhesion in treat
ment of bleeding ulcers from 1992 to 2005
- Istanbul/ Turkey (lecture on the German-Turkish
Gastroenterological Congress, 2005/ 2006/ 2007/2008/2009)
- Munich/ Germany (23.Meeting of the German Adipositas
Society, 2007)
Hanover DTM, German-Turkish Society 2007
- Berlin (Charité-University Campus, 2005)
- Berlin (Kirchheim-Forum Diabetes 2008)
- Munich/ Germany (36.Kongress of the German Society for
Endoscopy and Image Giving Systems, 2006)
- Mang-medical one Hamburg 2009
- 47 Congress DGPW Rostock 2009
C) Media-Feedback (TV/Print-media)
a) TV (German “Pro Seven” TV-Station/ Documentation “Fat man”
[Mexico/ 2006])
b) Print-media
- Clinical Medicine (Case Report 2008/1, Royal College of Physicians of London)
- Local newspaper (WZ)

Deniz Uyak
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Çocuklarda ERCP Uygulamaları
Çocuklarda ERCP iﬂlemini çal›ﬂ›lacak kanala
(safra-pankreas) %90’dan fazla olas›l›kla girebilecek ve terapötik ERCP iﬂlemlerinde (sfinkterotomi, dilatasyon, taﬂ ç›karma, stent yerleﬂtirme)
tecrübeli endoskopistlerin yapmas› gerekir. Bu
en az›ndan 200’den fazla ERCP yap›lmas›n› gerektirir ki pediatrik hastalarda çok uzun süre e¤itim süreci ya da eriﬂkin ERCP merkezinde e¤itim
ile mümkün olabilir. Böyle bir e¤itim süreci tamamlansa bile e¤itimi alan pediatrik endoskopist az iﬂlem yapaca¤›ndan yeterince baﬂar›l›
olamayabilir. Çünkü haftada birden az sfinkterotomi yapan bir endoskopistin hem daha az baﬂar›l› olaca¤› hem de daha çok komplikasyon geliﬂebilece¤i bilinen ve inan›lan bir durumdur. Bu
nedenle çocuk doktorlar› ile yo¤un ERCP yapan
eriﬂkin ERCP merkezlerinin yak›n ve s›k› iliﬂkili
çal›ﬂmalar› gereklidir.
ERCP öncesi
ERCP iﬂleminin potansiyel riskleri nedeniyle yap›ld›¤› ilk tarihlerden beri mümkün oldu¤u kadar
diagnostik olmaktan uzaklaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Çocuklarda da böyle davran›lmal›d›r. Sfinkterotomili hastalarda ayaktan da yap›labilece¤i gibi,
özellikle “naive” papillal› hastalarda en az›ndan
bir gece izlenmesi önerilir. Çocukta ERCP iﬂlemi
derin iv sedasyonla da yap›labilece¤i gibi, ‹nfantlarda trakea geliﬂiminin yetersiz oldu¤u ve
endoskopun solunum güçlü¤üne yol açabilece¤i
düﬂüncesi ile genel anestezi alt›nda yapanlar da
vard›r. ‹ﬂlemden önce gerekli hastalarda endokardit proflaksisi yan›nda, biliyer ve pankreas
darl›k ve kaça¤› olan hastalarda antibiyotik proflaksisi yap›lmal›d›r.
Teknik
Çocuklarda ERCP tekni¤i eriﬂkinlerde oldu¤u gibidir. Büyük çocuklarda eriﬂkinlerde kullan›lan
terapötik düodenoskoplar kullan›labilir. ‹ki yaﬂ
ve üzerindeki çocuklarda ERCP eriﬂkin diagnostik düodenoskoplarla yap›labilmektedir. Daha
küçük çocuklarda çal›ﬂma kanal› 2 mm olan pediatrik düodenoskop kullan›lmal›d›r. Bu endoskopla 5 fr ve daha küçük çapl› aksesuarlar kullan›labilmektedir. Büyük çocularda eriﬂkinler kadar baﬂar›l› oldu¤u, 1 yaﬂ›ndan küçüklerde baﬂar›n›n daha düﬂük olabilece¤i bildirilmektedir. Baﬂar› oran› ERCP deneyimi ile iliﬂkilidir.
Endikasyonlar
ERCP çocuklarda çeﬂitli biliyer ve pankreas hastal›klar›nda yap›lmaktad›r (Tablo 1). Eriﬂkinlerde
tümör ve cerrahi yaralanmalar çocuklardakinden
daha s›k endikasyonken, çocuklarda konjenital
hastal›klar ve özellikle pankreas olmak üzere
travmatik yaralanmalar daha s›k endikasyonlard›r.
Kontrendikasyonlar
Kardiyovasküler, pulmoner ve nörolojik unstabil
hastal›klar, ﬂüpheli barsak perforasyonu kesin
kontrendikasyonlard›r. Baz› koagülopati (INR
≤1.5 , trombosit ≥50.000 olmal›) durumlar› rölatif kontrendikasyondur. Aspirin, non-steroid
antiinflamatuvar ilaç klinik anlaml› kanama yapmazken, kumadin kullananlarda, en az 1 hafta
süreyle kesilip düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin
verilmelidir.
Biliyer hastal›klarda ERCP
Neonatal kolestazda ilk aﬂamada tedavi edilebilir
hastal›klar araﬂt›r›lmal›d›r. ‹kinci aﬂamada komplikasyonlar de¤erlendirilip, di¤er nadir nedenler
araﬂt›r›l›rken, en s›k sebepleri olan neonatal hepatitten biliyer atreziyi ay›rmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Bu
amaçla ultrasonografi (US), magnetik rezonans
kolanjiopankreatografi (MRCP), sintigrafi ve
ERCP kullan›labilmektedir. ERCP’nin pür diagnostik kullan›ld›¤› tek alan neonatal sar›l›¤›n biliyer atreziye ba¤l› olup olmad›¤›n›n saptanmas›d›r. Safra yollar› görüntülenebilirse gereksiz bir
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cerrahiden kaç›n›lm›ﬂ olacakt›r.
Hastalar›n önemli bir k›sm›nda pankretobiliyer
birleﬂim anormalli¤i olan safra yolunun kistik
hastal›klar›nda di¤er görüntüleme yöntemleri ile
tan›n›n konulamad›¤› durumlarda tan›ya katk›s›
olabilece¤i gibi, kolanjit ve sar›l›¤›n palyasyonunda, baz› hastalarda taﬂlar›n temizlenmesinde
ERCP kullan›labilir. Koledokoselde ise tümör geliﬂimi nadir oldu¤u için endoskopik sfinkterotomi yeterli bir tedavi olarak kabul edilmektedir.
‹ster primer ister sekonder olsun sklerozan kolanjitlerde tan› baﬂta MRCP olmak üzere di¤er
non-invaziv görüntüleme yöntemleri ile konulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. ERCP bu hastalarda di¤er
endikasyonlara göre daha s›k kolanjite yol açabilece¤i için sadece di¤er yöntemlerle tan› konamayan ve sklerozan kolanjit tan› ﬂüphesi devam
eden hastalarda tan›sal amaçla yap›labilir. Dominant darl›¤› olan hastlarda ERCP balon dilatasyonu ve stent yerleﬂtirme ile semptomatik tedavi sa¤layabilmektedir.
ERCP sar›l›k, kolanjit ve akut pankreatit ata¤› ile
ortaya ç›kabilen biliyer askariazis, fasioliazis ve
safra yollar›na aç›lm›ﬂ olan kist hidatik gibi biliyer parazitlerin endoskopik tedavisinde kabul
edilen yöntemdir.
Koledok taﬂ› çocuklarda eriﬂkinlere göre daha az
ERCP endikasyonudur. Safra yolu taﬂ› çocuklarda genellikle bir hastal›kla (safra yolu kistik hastal›¤›, hemoliz, kronik karaci¤er hastal›¤›) birliktedir. ‹nfant ve çocuklarda küçük taﬂ ve çamur
spontan kaybolabilece¤i ve bu çocuklar›n semptomatik de¤ilse izlenebilece¤i bildirilmiﬂtir. Klinik ve laboratuvar olarak devam eden veya giderek artan kolestaz tablosunda, safra yollar› geniﬂse koledokta taﬂ olma olas›l›¤› yüksektir. Bu
hastalara do¤rudan ERCP yap›labilir. Baﬂlad›ktan sonra birkaç gün içinde h›zla gerileyen
veya düzelen biliyer kolik, kolanjit, kolestatik laboratuvar bozuklu¤u ve biliyer pankreatitte ise
koledokta taﬂ olma olas›l›¤› daha düﬂüktür. Bu
hastalarda ERCP’den önce taﬂ oldu¤unu do¤rulayan testler yap›lmal›d›r. Bu testler baﬂl›ca
MRCP ve uygun çocuklarda endoskopik ultrasonografidir. Koledokta taﬂ saptanan çocuklarda
ERCP ile taﬂlar baﬂar›l› bir ﬂekilde ç›kart›labilmektedir. Özellikle intrahepatik safra yollar›n›n
kistik hastal›¤› ile birlikte olan intrahepatik taﬂlarda tedavi radyolog ve cerrahla beraber planlanmal›d›r.
Malign darl›klar çocuklarda daha az rastlan›r.
ERCP semptomatik tedavi sa¤lar ve baz› hastalarda cerrahiye haz›rl›k amac›yla kullan›l›r.
Kolesistektomi, kist hidatik operasyonu, karaci¤er transplantasyonu, di¤er hepatobiliyer cerrahiler ve travma sonucunda safra yollar›nda kaçak ve darl›klarla sonuçlanabilen yaralanmalar
oluﬂabilmektedir. Endoskopik sfinkterotomi, nazobiliyer drenaj ve/veya stent yerleﬂtirme safra
yolu kaçaklar›n›n tedavisinde kullan›lan yöntemlerdir. Safra yollar›n›n darl›klar›nda ise belirli
aral›klarla stent tak›p de¤iﬂtirerek bu tedaviyi
safra yolu aç›kl›¤› sa¤lanana kadar sürdürme
ﬂeklindeki tedavi ile uzun süreli stentsiz yaﬂam
sa¤lanabilmektedir.
Rekürren biliyer a¤r› ve rekürren pankreatit ataklar› ile seyreden oddi sfinkter disfonksiyonunda
biliyer ve/veya pankreatik sfinkterotomi etkili bir
tedavi yöntemidir. Baz› kliniklerde bu çocuklara
sfinkterotomiden fayda görüp görmeyeceklerini
saptamak için oddi sfinkter manometrisi yapanlar da vard›r.
Pankreatik hastal›klarda ERCP
Akut biliyer pankreatitte pankreatite sebep olan
taﬂ genellikle saatler içinde duodenuma geçer.
E¤er ilk saatler içinde papillaya s›k›ﬂ›kken ç›kart›l›rsa pankreatit ﬂiddetini azaltabilece¤ini göste-

ren çal›ﬂmalar vard›r.
Bunun d›ﬂ›nda ancak
koledokta taﬂ varsa
ç›kart›lmal›d›r. Bu iﬂlem kolanjitten kaynaklanan komplikasyonlar› önlemektedir.
Rekürren akut pankreatit ataklar› geçirenlerde
ise mikrolitiazis, oddi sfinkter disfonksiyonu,
pankreas divisum, koledok kistleri, düodenum
duplikasyon kisti ve kronik pankreatit gibi hastal›klar› saptamada ve endoskopik tedavilerinde
ERCP’nin önemli bir yeri vard›r.

Bir Gazinin
Hat›rlatt›klar›
Bir sabah saat on sularında,

ERCP kronik pankreatitin komplikasyonlar›n›n
endoskopik tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Kronik, intraktibl pankreatik a¤r› ve s›k
pankreatit ataklar› geçiren, pankreas kanal› geniﬂlemiﬂ kronik pankreatitli hastalarda major ya
da minör papillaya sfinkterotomi, darl›k dilatasyonu, pankreas kanal›na stent yerleﬂtirme, pankreas kanal›ndan taﬂ ç›kartma (bazen ESWL ile
beraber) pankreatik duktal drenaj amac›yla uygulanan yöntemlerdir. Aral›kl› stent de¤iﬂtirme
ile stentsiz sa¤kal›m sa¤lanabilmektedir. Kronik
pankreatite ba¤l› biliyer darl›klar›n palyasyonunda biliyer stent yerleﬂtirme etkili bir yöntemdir.
Akut pankreatit ata¤› s›ras›nda geliﬂen ödeme
ba¤l› olan ve pankreatik psödokiste ba¤l› olan
darl›klar gerileyebilir ve hasta stentsiz b›rak›labilirken, kronik pankreatite ba¤l› inflamatuvar de¤iﬂikliklere ba¤l› safra yolu darl›klar›nda stentsiz
sa¤kal›m düﬂük bir olas›l›k olaca¤› için, bu hastalarda biliodijestif cerrahi önerilmektedir.
Akut ve kronik pankreatitlerin seyrinde geliﬂebilen pankreatik psödokistlerin tedavisinde endoskopik tedaviler kabul edilmiﬂ yöntemleridir. Uygun hastalarda transmural (kistogastrostomi,
kistoduodenostomi) veya transpapiller drenaj
yöntemleri yüksek teknik baﬂar›, düﬂük komplikasyon ve düﬂük nüksle kullan›lmakta ve cerrahinin önemli bir alternatifi olarak kabul edilmektedir.

yarı yarıya boş Kızılay otobüsündeyim.
Ankara’da Karayolları durağında
koltuk değnekli genç bir adam
güçlükle tırmanıp oturdu ön kapının yakınına.
Sol bacağı olmayan bu genç adam temiz giyimliydi
ve askerlerinki gibi kısa kesilmiş saçları taralıydı.
Dışarıda yağan kara dikmişti gözlerini;
habersizdi sanki otobüsün diğer yolcularından!
Bu bir gazi olmalıydı dedim kendi kendime…
Ne göğsünün yakasında ne de kollarında
Onun buna dair yoktu bir işareti!
Belki de bir gelenek değildi onların bir madalya taşımaları.
Uzun uzun baktım bu soylu yüze;
Sonra dalıp gittim olmayacak düşüncelere!
Mustafa Kemal’i hatırladım;
Şöyle demişti Gençliğe Hitabesinde:
“Vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş
ve bütün tersanelerine girilmiş”…
Zaten gerisi herkesçe bilinen bu sözlerden sonra,
aklıma şunlar geldi bir bir;
Ard arda satılmakta olan bankalar, el atılmış fabrikalar ve rafineriler,
düzenleme bahanesiyle girilmiş limanlar,
azar azar ve sessizce elden çıkan topraklar
ve ele geçirilmiş madenler,
elden çıkmış televizyonları ve radyoları ürpererek düşündüm!
Benim karamsarlığım beni bir an
o çok anlamlı büyük Söylev’deki günlere götürdü.
Yeni sömürgecilerin elindeki paranın
atomdan daha acımasız, daha korkunç,

Kuyruk taraf›yla baﬂ taraf›n iliﬂkisini kesen ana
kanaldaki yaralanmalar d›ﬂ›nda kalan, yan kanallardaki kaçaklar ve kuyruk taraf›yla iliﬂkiyi kesmeyen ana kanaldaki lateral yaralanmalarda endoskopik pankreatik sfinkterotomi ve/veya pankreatik stent yerleﬂtirme etkili tedavi yöntemleridir.
ERCP Komplikasyonlar›
ERCP’nin en çok korkulan ve en s›k rastalanan
komplikasyonu pankreatittir. Pankreatit s›kl›¤›
ERCP’nin yap›lma endikasyonuna göre de¤iﬂmektedir. Oddi sfinkter disfonksiyonu nedeniyle
yap›lan ERCP’de %30’a kadar, di¤er endikasyonlarda ise % 3-17 olarak bildirilmektedir. Ço¤u hafif atak ﬂeklinde geçirilirken, ERCP sonras›
pankreatit intraabdominal koleksiyonlara ve
nekrotizan pankreatite de yol açabilmektedir.
Sfinkterotomiye ba¤l› kanama % 0,7 – 2 oran›nda bildirilmiﬂtir. Baz› hastalarda kan transfüzyonuna, radyolojik ve cerrahi tedavilere gereksinim
do¤urabilmesine ra¤men ço¤u endoskopik yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. ERCP s›ras›nda
perforasyon % 0,3 – 0,6 olarak bildirilmiﬂtir.
Sfinkterotomi s›ras›nda olanlar ve safra yollar›nda olanlar genellikle nazobiliyer drenaj ve destek
tedavi ile iyileﬂirken, bu tedaviyle gerilemeyen
durumlarda ve düodenum perforasyonlar›nda
cerrahi tedavi gereklidir. ‹nfeksiyon komplikasyonu % 0 - 2,5 oran›nda bildirilmiﬂtir. Stentin t›kanmas› (3 ayda % 20-30), stent migrasyonu
(% 5), stente ba¤l› pankreas kanal de¤iﬂiklikleri
stente ait komplikasyonlard›r.

daha güçlü ve üstelik sinsi olduğunu düşündüm birden!
Daha da ileri gittim,
artık içine giremeyeceğimiz satılmış mahalleler,
içinde gezemeyeceğimiz sokaklar,
denizlerini göremeyeceğimiz,
kapatılmış kıyılar canlandı gözümün önünde!
Bundan “daha elim ve daha vahim” olmak üzere,
kendilerine nereli oldukları sorulduğunda,
doğdukları yeri söylemeyip,
Türkiyeliyim, dünya vatandaşıyım diyen bazı Türk vatandaşları ve
Ne mutlu Türküm diyemeyen Atatürkçüler geldi aklıma!...
Avrupa kapılarında kendilerine yeni bir din
ve yeni bir kimlik arayanlar da olabilir dedim kendi kendime!
Kemalettin Kamu Akdeniz’den Geçerken adlı şiirinde,
“İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yankınından Rodos’un” demişti.
Girit, Sakız, Midilli öyle olmadı mı?
Yarın belki de Kıbrıs öyle olmayacak mı?
Sofya’nın, Belgrat’ın, Peşte’nin içinden
Bir yabancı gibi geçemedik mi çoğumuz?
Daha dün bizim olan yerlerde,
Mekke’de, Medine’de,
Şam’da ve Bağdat’ta,
kendimizi bir yabancı gibi görmedik mi bir zaman sonra?...
Ve bir gün memleketimizde gurbeti duya duya,
düşmanlarımızın ezeli hayali, sürülmek de var Orta Asya’ya!
Bu düşünceyle sarsıldım birden;
böyle şey olmamalı diye haykırdım içimden.
Karşımda duran bu genç adam,
bu talihsiz dönemin gazisi,
kafamdan geçenleri okumuş gibi,
koltuk değneklerini toplayarak
daha ilk durakta otobüsten indi;
ve karlı günün soğuk sisleri içinde

* Bu metin May›s 2008 y›l›nda Kayseri’de düzenlenen "VIII. Ulusal
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi"’nde yap›lan konuﬂman›n metnidir.

gözden uzaklaşıp gitti…
Orhan Ülkülü
14 Şubat 2006
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UMUDA YOLCULUK VE

SAHADAN GELEN SES‹ DUYALIM

Periferde Gastroenterolog Olmak

GÜNEﬁE AKIN DEVAM ED‹YOR

Dr. Iﬂ›lay NAD‹R
nkara Üniversitesi t›p fakültesinden
‹ç hastal›klar› uzmanl›¤›m› ald›ktan
sonra en büyük idealim Gastroenterolji üst ihtisas› yapmakt›. Nihayetinde
Yüksek ‹htisas hastanesinde gastroenteroloji ihtisas› yapma f›rsat›n› yakalad›m.
Yüksek ihtisas hastanesinde geçirdi¤im üç
y›l› aﬂk›n süre oldukça e¤itici ve her an› çok
zevkli idi. De¤erli hocalar›m Doç. Dr. Burhan ﬁahin, Doç. Dr. Nurgül ﬁaﬂmaz, Dr.
Aysel Ülker baﬂta olmak üzere di¤er hocalar›m sayesinde gastroenteroloji mesle¤ini
severek yapmay› ö¤rendim. Hepsine sonsuz
teﬂekkür ediyorum. San›yordum ki gastroenteroloji uzman› olarak çal›ﬂaca¤›m her
yer bana ayn› duygular› yaﬂatacakt›.

A

Azerbaycan’l› kardeﬂlerimiz ulusal kongre’de yine bizimle birlikte. “Azerbaycanl›lar ve Di¤er Türk
Dilli Halklar›n Emekdaﬂl›¤› Merkezi” Baﬂkan› ‹lham ‹smailov ve Gaffar Aliyev kongremize soluk
vermiﬂlerdir.
Yine Azerbaycan’dan Prof. Dr. Zeygam Süleyman, Leyla Abbasov, Arzu Yusifova, Nigar Süleyman,
Yusuf Bade, Nigar Yasova, Nuri Bayramov, Akif Memmedov, Tarverdi Rzayev, Taryel Ömerov,
Umud Mahmudov, Ruslan Memmedov, Aynur Safiyeva, Nigar Hüseyinova, Ferahim Memmedzade
de kongremize kat›lm›ﬂlard›r.
Türkçe konuﬂan ülkelerle olan iﬂbirli¤i tüm zorluklara ra¤men on yedi y›ld›r devam etmektedir. Bu
birlikteli¤in sonsuza dek devam ettirilmesi için tüm gayretin gösterilmesi gerekmektedir.

Mecburi hizmetim Sivas Numune hastanesinde olacakt›. Buradaki hastalara bildiklerimi aktarmak ve en iyisini yapmak amac›
ile büyük bir hevesle hastaneye baﬂlad›m.
‹lk baﬂlad›¤›m an ne yaz›k ki hayal k›r›kl›¤›
yaﬂad›m. Çünkü mesle¤imi uygulayabilmem için gereken donan›ma sahip de¤ildi.
Güzel ülkemizde son y›llarda büyük bir
h›zla gastroenteroloji uzman say›s› artmakta. Ancak mevcut devlet hastanelerinin alt
yap›s› bir gastroenterolo¤un görevini icra
etmesi için uygun de¤il. En basitinden endoskopi aletleri yok, HBV DNA, HCV
RNA gibi bizim için temel say›lan labratuvar testleri çal›ﬂ›lam›yor.

Büyük bir çaba ile
önce endoskopi ünitesini kurmaya çal›ﬂt›m. Bu yaklaﬂ›k
1 y›l›m› ald›. Bu 1
y›ll›k süre zarf›nda
gastroenteroloji uzman› olarak çal›ﬂmak benim için oldukça s›k›nt›l› idi. Yine
labratuvar deste¤i için gerekli istemlerde
bulundum. Hastanede 2.5 y›l›m dolmas›na
ra¤men hala isteklerimin tümü gerçekleﬂebilmiﬂ de¤il. Büyük bir hastane de çal›ﬂ›rken
fark›nda olmad›¤›m›z ço¤u olanaklar periferdeki ço¤u devlet hastanesinde lüks say›labilmekte. Bu imkanlar›n k›ymetini belki
de bu ﬂekilde anl›yoruz. Sadece gastroenterolji uzman› olmakla iﬂ bitmemekte. Sonuçta hemﬂiresi ve labratuvar› ile bu ekip iﬂi.
Geçirdi¤imiz uzun ihtisas süresini düﬂünecek olursak donan›m› olmayan bir hastanede
çal›ﬂmak hem hekim aç›s›ndan, hem de hasta aç›s›ndan kay›p olmakta.
Ülkemizin her köﬂesinde insan›m›z gereken
sa¤l›k hizmetini optimum ﬂartlarda alabilmeli. Ancak gereken alt yap›dan sonra hekim gönderilmesinin daha sa¤l›kl› oldu¤unu düﬂünmekteyim. Böylece hem insan›m›z, hem hekimlerimiz daha mutlu olacak.
Sonuçta biz hekimlerin amac› ortak: HEK‹ML‹K MESLE⁄‹N‹ EN ‹Y‹ ﬁEK‹LDE
UYGULAYAB‹LMEK...
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Bize Yol Açan
Gazetemizin ‹lk Emektarlar›
GÜNCEL GASTROENTEROLOJ‹
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