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CUMHUR‹YETE VE ULUSAL
DEVLET‹M‹ZE KOL KANAT OLMAYA
MECBURUZ
ANADOLU’DA ÜN‹VERS‹TELEﬁME
HAREKET‹...
Prof. Dr. Yaﬂar AKBIYIK
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi
Küçük illerdeki üniversiteler için en
büyük tehlike ‘yerelleﬂme’dir. Üniversiteler bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri
ve kendine özgü atmosferi ile ö¤renciler
için oldu¤u kadar, kent halk› için de sosyal
ve kültürel aç›dan farkl› bir ortam yaratmal› ve faaliyetler sunabilmelidir. Yerelleﬂme baﬂlad›¤› zaman, toplumun öncülü¤ünü yapmas› gereken üniversite, yenilikçi ve ayd›nlat›c› özelli¤ini kaybetmeye ve
dura¤anlaﬂmaya yol açar, genel fonksiyonunu yerine getiremez.
Türk yüksekö¤retim sisteminin tarihsel
geliﬂimi Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u
Veziri Nizamülmülk’ün 1068’de Ba¤dat’ta kurdu¤u Nizamiye Medresesi’ne dayand›r›l›r. Bugünkü Türk yüksekö¤retim
kurumlar›n›n, medreselerin zaman içinde
ﬂekillenmesi sonucu oluﬂtu¤u yolunda bir
izlenime kap›lmak mümkündür. Ancak bu
düﬂüncenin do¤ru oldu¤u söylenemez. Öncü okullar ve üniversite ile medrese ayn›
zaman diliminde ortaya ç›karak ﬂekillen-

miﬂtir. Bu bak›mdan medresenin üniversiteye model oluﬂturdu¤unu öne sürmek
mümkün de¤ildir.
Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra medreseler ve öbür dinsel okullar 1924’te ç›kar›lan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapat›lm›ﬂt›r. Yasan›n amac›, ulusal e¤itim sisteminin laikleﬂtirilmesidir.
1865’te Darülfünun, Tevhid-i Tedrisat
(E¤itim Birli¤i) Kanunu çerçevesinde yeniden düzenlenmiﬂ, ancak Cumhuriyet’in
modelleﬂme hareketine ayak uyduramamas› sonucu, yerine 1933 y›l›nda ‹stanbul
Üniversitesi kurulmuﬂtur (*).
Bunu 1944’te kurulan ‹stanbul Teknik
Üniversitesi izlemiﬂtir. 1946 y›l›nda kurulan Ankara Üniversitesi, Anadolu’da kurulan ilk üniversite olmuﬂtur. Bugün Türkiye’deki üniversite say›s› 78’i bulmuﬂtur.
53 devlet üniversitesinin 13’ü ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir gibi üç büyük kentte bulunmaktad›r. Geri kalan 40 kadar› Anadolu’nun öbür kentlerindedir. Özel üniversitelerin 25’i büyük ilde 1’i ise Anadolu’dad›r. Büyük kentler d›ﬂ›nda kalan bilimsel
ve kültürel altyap› eksikli¤i olan küçük il-

lerde üniversitelerin kuruluﬂu, geliﬂimi ve
akademik kimli¤inin tan›nmas› büyük zorluklar içermektedir. Ankara ve ‹zmir d›ﬂ›ndaki orta büyüklükteki illerde kurulan üniversiteler gerek kent e¤itim altyap›s›n›n
güçlülü¤ü, gerekse iç ve d›ﬂ destekler sonucu ve güçlü yönetimlerle belli bir aﬂama
gösterirken, 1992 y›l›nda kurulan üniversiteler bu örnekleri izlemektedir.
Anadolu’nun küçük kentlerinde üniversitelerin kuruluﬂuyla halk, akademik kurum ve kiﬂilerle tan›ﬂm›ﬂt›r. Küçük kentlerde üniversiteye yaklaﬂ›m konusunda üç
aﬂama yaﬂanm›ﬂt›r. 1970’li y›llarda yaﬂanan ve üniversiteleri zor durumda b›rakan
anarﬂi, halk›n gözünde bu kurumlar›n y›pranmas›na neden olmuﬂtur. Anadolu’nun
küçük kentlerinde halk, üniversite kuruluﬂuna gençlerin ahlak›n› bozaca¤› endiﬂesiyle tereddütle yaklaﬂm›ﬂt›r. Üniversitelerin aç›l›ﬂ›yla bu kurumlarda görev alan ö¤retim üyeleri, küçük illerde arad›¤› bilimsel ve kültürel ortam› bulamam›ﬂ, bilimsel
çal›ﬂmalar için büyük kentlere taﬂ›nm›ﬂlard›r.

Devam› 3. Sayfada

E⁄ER GELECEK HAKKINDA DÜﬁÜNMEZSEN‹Z, ASLA B‹R
GELECE⁄‹N‹Z OLMAZ.

Gençli¤i yetiﬂtiriniz. Onlara ilim
ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz. Gelece¤in ayd›nl›¤›na
onlarla kavuﬂacaks›n›z.
K. Atatürk, 1927

TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹
Uzmanl›k derneklerinin yapt›r›m gücü nedir?

say›s› yüksek olan, ülkedeki uz-

Uzmanl›k Derneklerinin yapt›r›m gücü, üyeler için ç›kar›lma,
ﬂubeler için kapat›lma ile s›n›rl›d›r. Derne¤imizde Merkez Genel Kurulu karar› gerektiren bu
iﬂlemlere, dernek yönetmeli¤inin öngördü¤ü görevleri yerine
getirmeme, idari uygulamada ya
da t›bbi uygulamada meslek eti¤ine uygun olmayan davran›ﬂta
bulunma gibi gerekçelerle baﬂvurulabilir. Bunun meslek camias›ndaki etkisi ise, söz konusu derne¤in camiadaki kabulüne
ve sayg›nl›¤›na ba¤l›d›r. Üye

üye oldu¤u, haberleﬂme a¤›

manlar›n büyük bir yüzdesinin
güçlü olan derneklerde, üyelikten ç›kar›lma ya da ﬂubenin kapat›lmas› gibi yapt›r›mlar›n manevi etkisinin yüksek olmas›
beklenir. Bu gibi durumlarda
üyelikten ç›karma gibi bir yapt›r›m gücü önemsenecek boyutlarda olabilir. Ancak bunun bütün uzmanl›k dernekleri için geçerli oldu¤u söylenemez.

Devam› 3. Sayfada

SAYIN VAL‹M‹Z ONURLU B‹R
DAVRANIﬁTA BULUNDU, AYNI
DAVRANIﬁI BENZER OLAYLARI
YAﬁAYANLARDAN DA BEKLEMEK
HAKKIMIZDIR Devam› 3. Sayfada

Henry Ford

Gurur Abidemiz
The Turkish Journal of Gastroenterology sizlerin katk›s› ve editörler kurulunun
yo¤un çal›ﬂmalar› sonunda Pub-med’e girdi SCI’e girme yolunda önemli
çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r. Derginiz bugün de¤eri maddi olarak ölçülemeyecek
durumdad›r. Bu nedenle Türk Gastroenteroloji camias› ne kadar gururlansa azd›r.

B‹YOET‹K DERNE⁄‹
Uzmanl›k Derneklerinin Yapt›r›m Gü cü Nedir?
Uzmanl›k Dernekleri uzmanl›k alan›nda çal›ﬂan hekimlerin o uzmanl›k alan›n›n
s›n›rlar›n› çizdi¤i, standart tan› ve tedavi
ölçülerini belirleyen, belirlemesi gereken
örgütlerdir. E¤itim çal›ﬂmalar›n› destekleyen, etik ilkeleri ortaya koyan, etik ilkelere ayk›r› hareket edenleri (örne¤in araﬂt›rma ve yay›n eti¤i ihlalleri, hasta haklar› ihlalleri..) etik yapt›r›m yöntemleri ile uyaran kurumlard›r. Gerek uzmanl›k e¤itiminin standartlar›n›n belirlenmesinde gerekse etik ihlallerin önlenmesinde yapt›r›m
güçlerinin olmas› gerekli¤ini düﬂünmekteyiz.
Uzmanl›k Derneklerinin Mevcut Gücünü Y›pratan Faktörler?
Yeni Uzmanl›k Tüzük Tasla¤›nda da
görüldü¤ü gibi siyasi erkin uzmanl›k dernekleri ile ilgili olarak, onlara dan›ﬂmadan
ald›¤› kararlar bunlar›n baﬂ›nda gelir.

Bir di¤eri bir uzmanl›k alan›n› temsil
eden birden fazla derne¤in olmas› ve gücün bölünmesidir.
Dernek üyeleri aras›ndaki iletiﬂim kopuklu¤u
Maddi olanaks›zl›klar
Uzmanl›k Derneklerinin Düzenledi¤i
Ulusal Kongrelerin Di¤er Toplant›lara K›yasla Önemi?
Uzmanl›k Derneklerinin önemli bir
amac› da e¤itimdir. Bu e¤itimin bir yönetim kurulu/dernek arac›l›¤›yla düzenlenmiﬂ olmas› çoklu bir düzenleme kurulundan ç›km›ﬂ olmas› nedeniyle toplant›n›n
bilimsel niteli¤ini art›racakt›r.
Ayr›ca ulusal düzeyde ilgili uzmanl›k
alan› çal›ﬂanlar›n› biraraya getirerek bilimsel, sosyal etkileﬂim ve iﬂbirli¤i gerçekleﬂecektir.
Ulusal Kongrelerde Konuﬂmac› Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Nelerdir?

‹lgili uzmanl›k alan›nda bilimsel çal›ﬂmalar› ile kendisini kan›tlam›ﬂ, e¤itici
kimli¤i olan, yenilikleri takip ederek bunu
alan›n gençlerine aktaracak kiﬂilerin seçimi önemlidir.
‹lgili uzmanl›k alan›na yak›n uzmanl›klardan da disiplinler aras› çal›ﬂmay› destekler biçimde bilgi ve görgü al›ﬂveriﬂine
uygun alt toplant›lar›n düzenlenmesi, bilimsel bilginin daha evrensel bir nitelik kazanabilmesi aç›s›ndan da önemlidir. Bu
nedenle ulusal toplant›lar›n bu aç›dan düﬂünülmesi ve planlanmas› daha uygun olacak ve akademik bir nitelik taﬂ›yacakt›r.

Prof. Dr. Süleyman OKUDAN
Sorular›m›za Yan›tlar›
[Sayfa 5’de]
Eğitim Hastaneleri ve Eğitici Kadrolar
Doç. Dr. R. Haldun GÜNDOĞDU
[Sayfa 5’de]

Ayr›ca konuﬂmac› seçiminde akademik
ünvan, bölüm baﬂkan› kimlikleri öncülük
taﬂ›mamal›d›r.

Türkiye Biyoetik Derne¤i
Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Zeki KARASU,
Op. Dr. Ata BOZOKLAR
[Sayfa 11’de]
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PROF. DR. İ. HALİL BAHÇECİOĞLU SORULARIMIZI YANITLADI

Prof. Dr. ‹. Halil BAHÇEC‹O⁄LU
Gastroenteroloji Derne¤i çat›s› alt›nda kurulan
araﬂt›rma derneklerinin, mevcut çal›ﬂma performan s›n› nas›l buluyorsunuz?
Bat› ülkelerinde oldu¤u gibi yeni bir anlay›ﬂla zihinsel de¤iﬂime ihtiyaçlar› var m›d›r?
Araﬂt›rma derneklerinin panel dernekleri haline
geldi¤ini düﬂünüyormusunuz?
Araﬂt›rma Derneklerinin genel olarak araﬂt›rma
projeleri geliﬂtirmek tan› ve tedavi rehberi oluﬂturmak, toplumun hastal›klar konusunda bilgilendirilmesine katk›da bulunmak, toplant›lar düzenlemek,
anlam›nda üst düzey e¤itimi desteklemek gibi
amaçlarla kuruldu¤unu görüyoruz.
Yukar›daki amaçlar do¤rultusunda incelendi¤inde, Türk Gastroenteroloji Derne¤i çat›s› alt›nda kurulan Araﬂt›rma Dernekleri’nin, beklenen perfor-

mans›n› tam olarak gösterdikleri söylenemez. Zaman zaman bat›l› anlamda çal›ﬂmalar yap›lyaktad›r.
Fakat ço¤u zaman sönük kalmaktad›r veya devam›
gelmemektedir.
Araﬂt›rma Dernekleri çal›ﬂma konular›nda ülkemizde çok merkezli çal›ﬂmalara öncülük etmelidir.
Konuyla ilgili bütün merkezlere aç›k olacak ﬂekilde
çok merkezli çal›ﬂma projeleri haz›rlamal›d›r. Bu
çal›ﬂmalara özellikle ilaç sektörü d›ﬂ›nda finans kaynaklar› bulunmal›d›r. Ülkemizde özellikle bir çok
hastal›¤›n epidemiyolojik özellikleri konusunda eksiklikler bulunmaktad›r. Hastal›klar›n epidemiyolojik özelliklerini ortaya koyucu araﬂt›rma projeleri
haz›rlanmal›d›r. Temel sa¤l›k hizmetleri konusunda
resmi sa¤l›k politikalar›n› yönetenlere yol gösterici
olmal›d›r. Temel sa¤l›k hizmetleri konusunda resmi
sa¤l›k politikalar› yönetenlere yol gösterici olunmal›d›r.
Araﬂt›rma Dernekleri belirli alanlarda çal›ﬂma
toplant›lar› yaparak, hastal›klar›n tan› ve tedavisinde rehberler (guide-line) haz›rlamal› ve bu t›bbi geliﬂmelere ba¤l› olarak güncellenmelidir. Toplumlarda hastal›klar›n görülme s›kl›¤›, hastalar›n davran›ﬂ
ﬂekil ve ekonomik düzeyleri farkl›l›klar göstermektedir. Tan› ve tedavi rehberleri, Ülkemize özgü ve
farkl›l›klar› da ortaya koyarak, Ülkemiz gerçeklerine uygun biçimde olmal›d›r. Örnek olarak verecek

olursam; Helikobakter pylori eredikasyonu, gastroözofageal reflü, kronik hepatitler gibi, bir çok hastal›k için Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin önerdi¤i
tan› ve tedavi rehberleri olmal›d›r. Ayr›ca baz› giriﬂimsel iﬂlemler için standartlar getirilmesi ihtiyac›
vard›r (Endoskopik alet dezenfeksiyonu gibi).
Hastal›klar›n tarama ve takibi için kriterler ne olmal›d›r?. Acaba bu kriterleri bat›l› ülkelerden oldu¤u gibi mi alaca¤›z yoksa, ülkemiz gerçeklerine özgü de¤iﬂiklikler yapacak m›y›z? Bu sorular›n cevab›
ülkemiz için özgü de¤iﬂiklikler yap›labilece¤idir.
Bu konu Ülkemiz için geliﬂtirilmesi gereken ve çok
eksik kald›¤›m›z noktalardand›r. Bu konuda araﬂt›rma dernekleri önemli konular üstlenebilir.
Ülkemizde bas›n-yay›n organlar› kullan›larak insanlar›m›z ço¤u zaman maddi kayg›larda, hastal›klar konusunda istenildi¤i ﬂekilde yönlendirilebilmektedir. Ço¤u zamanda yaln›ﬂ bilgiler verilmektedir. Toplumdaki bu baﬂ› bozuklu¤un düzeltilmesinde dernek çat›s› alt›nda organize olmuﬂ, araﬂt›rma
dernekleri önemli rol alabilir. Çal›ﬂma konular›nda
toplumun sa¤l›kl› ve do¤ru bir ﬂekilde ayd›nlat›lmas›na katk›da bulunabilirler. Konu hakk›nda bireysel
Otör yerine, derne¤in ortak görüﬂünün topluma yans›t›lmas›n›n yarar› aç›kt›r.
Araﬂt›rma Dernekleri, yap›lan çal›ﬂmalar› yans›tacak, tart›ﬂmaya açacak toplant›lar düzenlemelidir.

Ülkemizdeki dernekler de çok say›da toplant›da panel düzenleyici olarak rol almaktad›rlar. Varl›klar›n› da bu ﬂekilde sürdürmektedirler. Fakat, burada da
olumsuz görülen nokta ﬂudur: Panelistler ço¤unlukla araﬂt›rma derne¤i ile yak›n iliﬂki içerisinde olan
kiﬂilerden seçilmektedir. Konuﬂmac› seçiminde kriter yak›n dostluk içerisinde olunan kiﬂiler de¤il, konuyla ilgili bilimsel çal›ﬂmas› olan Uzmanlar olmal›d›r. Bu ﬂekilde bir yaklaﬂ›m araﬂt›rmac›lar›m›z›
teﬂvik edici olacakt›r. Belirli bir akademik düzeye
gelmiﬂ kiﬂilerinde birincil ad›mdan bilimsel araﬂt›rmalar içinde olmas›n› sa¤lay›c› olacakt›r.
‹leri düzey Gastroenteroloji e¤itimi için çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r. Bu konuda Gastroenteroloji merkezlerine destek olunmal›d›r. Araﬂt›rma Dernekleri’nin Türkiye için bir hedefi kendi alan›nda bir e¤itim program› olmal›d›r. Bu programlar da burslarla
desteklenmelidir.
Sonuç olarak Araﬂt›rma Derneklerimizde zihniyet de¤iﬂiminin zaman› gelmiﬂtir. Araﬂt›rma projeleri konusunda hedef seçmek ve araﬂt›rmac›lara koordinatörlük etmek, toplumun sa¤l›kl› olarak ayd›nlat›lmas›, tan› ve tedavi rehberi oluﬂturmak, ileri
düzey e¤itime katk›da bulunmak gibi konularda
sorumluluklar› vard›r.

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi

H‹POKRAT’IN ANDI
ﬁifa verici Apollo ile Aesculapius, Hygea
ve Panacea ve bütün di¤er ilah ve ilaheler ad›na yemin ederim ki, elimden geldi¤i ve akl›m›n erdi¤i kadar bu yeminin ahkam›n› ve taahhütlerini yerine getirece¤im. T›p hocam›
anam, babam kadar aziz tutaca¤›m ve elimdeki avucumdakini onunla paylaﬂaca¤›m: e¤er
bir ihtiyac› olursa yard›m›na koﬂaca¤›m. Onun
o¤ullar›na kendi kardeﬂlerim gözü ile bakaca¤›m. E¤er isterlerse bu sanat› ücretsiz ve kendilerinden bir taahhüt beklemeden ö¤retece¤im. Kendi o¤ullar›m ve hocam›n o¤ullar›na
ve T›p kanunu üzerine bir ahit ve yemin ile
ba¤lanan talebeye elimden geldi¤i ve akl›m›n
erdi¤i kadar bu sanat› kaidelerle, ﬂifahi derslerle ve hasta baﬂ›nda usullerle talim ettirece¤im. Gücümün yetti¤i, akl›m›n erdi¤i kadar
hastalar›n tedavi ve perhizlerini onlar›n menfaatlerine uygun surette idare edece¤im, ve
bütün fenal›klar ve adaletsizliklerden kaç›naca¤›m. Gerek isteyenlere, gerek kendili¤inden
hiç kimseye zehir vermeyece¤im gibi kad›nlara da çocuk düﬂürmek için vas›talar vermeyece¤im. Hayat›m› saffer ve samimiyet içinde
sanat›m› icra ederek geçirece¤im. Taﬂ ç›karma
(mesane) ameliyesi yapmayaca¤›m; bu iﬂi
onunla meﬂgul olana b›rakaca¤›m. Girdi¤im
her eve ancak o evdeki hastalar›n faydas› için
girece¤im. Ve her türlü fena ve ahlak› bozan
haraketlerden kaç›naca¤›m gibi kad›n ve erkek
hastalar› ister hür olsun, ister esir olsun i¤falden ictinap edece¤im. Gerek sanat›m›n icras›
ve gerek sanat icras› haricinde görüp iﬂittiklerimden ifﬂas›na lüzum olmayanlar›, böyle ahvalde s›r saklamay› bir vazife telakki ederek
ifﬂa etmeyece¤im. E¤er bu yemin ve taahhüdü
bozmadan yerine getirirsem hayattan ve sanat›mdan alaca¤›m zevk ve insanlar aras›nda daima görece¤im hürmet ve riayet bana helal olsun; e¤er bu yeminimi tutmazsam veyahut yalan yere yemin etmiﬂ isem hayat ve sanattan
alaca¤›m zevk bana haram olsun ve insanlar
aras›nda ﬂeref ve itibara eriﬂmeyeyim.
Çeviri: Dr. Adnan ADIVAR
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TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹
1. sayfan›n devam›

Ulusal Kongrelerde konuﬂma - program›n›n oluﬂturulmas›nda,
c› seçiminde dikkat edilmesi konu ve konuﬂmac› önerilerigereken hususlar nelerdir?
nin de¤erlendirilmesinde, da-

Uzmanl›k derneklerinin mev cut gücünü y›pratan faktörler
nelerdir?
3. ve 4. Sorular›n›z›n cevab›
Uzmanl›k derneklerinin mev- aﬂa¤›da birlikte verilmiﬂtir.
cut gücünün y›pranm›ﬂ oldu¤u
saptamas›n›n, bütün uzmanl›k
dernekleri için geçerli oldu¤u
söylenemez. Y›pranma söz konusu ise bunda muhtemelen
birden çok etmen rol oynamaktad›r: O uzmanl›k alan›nda
birden çok derne¤in bulunmas›
yöneticilerin ya da yönetimin
dayand›¤› grubun tüm meslek
toplulu¤uyla tek tek kurumlarla ve üyelerle olan iliﬂkileri ve
buna ba¤l› olarak meslek camias›nda genel olarak gördükleri kabul, alan›n kendine özgü
özellikleri (örne¤in özelleﬂmenin belirgin oldu¤u alanlarda
ilgili dernek say›s›n›n da buna
paralel olarak yüksek olmas›)… gibi. Öte yandan her sivil
toplum (ya da meslek) örgütünde oldu¤u gibi, uzmanl›k
derneklerinin de kuruluﬂ aﬂamas›ndan baﬂlayarak, derne¤i
amaçta ve çözümde ortaklaﬂman›n bir amac› k›lan; kat›l›m›, saydaml›¤›, farkl› gruplar›n birbirini ezmeden, yok etmeye çal›ﬂmadan bir aradal›¤›
sa¤layan uzmanl›k dernekleri,
y›pranmak bir yana yenilenerek yaﬂamay› ve güçlenmeyi
sürdürmektedir.

Uzmanl›k derneklerinin düzenledi¤ kongrelerin alandaki
as›l kongre olmas›, odaklan›lan konular bak›m›ndan en
kapsay›c› kongre olmas› ve
konu, konuﬂmac›, oturum türü
gibi özellikler bak›m›ndan çeﬂitlilikler göstermesi beklenir.
Bununla birlikte, gerek alt dallar›n say›s›n›n ve belli konularda özelleﬂmenin gitgide artmas›ndan, gerekse endüstri
sponsorlu¤u bulman›n kolaylaﬂmas›ndan ötürü, bütün uzmanl›k dallar›n›n kongre say›s›nda bir art›ﬂ oldu¤u, bazen,
derne¤in düzenlemedi¤i kongrelerin daha çok ilgi çekti¤i de
bir gerçektir. Bu konuda etkisi
olan di¤er bir etmen, hem üniversitelerde hem e¤itim hastanelerinde maddi kaynak s›k›nt›s› bulunmas› ve kongrelerin
gerek as›l uzmanl›k derne¤i
gerekse daha özelleﬂmiﬂ dernekler için önemli bir gelir
kayna¤› oluﬂturmas›d›r.

Çeﬂitlili¤in artmas› iyi bir geliﬂme olarak de¤erlendirilebilir, ancak kongreler ülkedeki
bilimsel üretimle uyumlu olmayacak kadar yüksek say›da
ise, bunun bilimsel niteli¤i düUzmanl›k derneklerinin dü - ﬂürebilece¤ini de hesaba katzenledi¤i Ulusal Kongrelerin mak gerekir. Derne¤in düzendi¤er toplant›lara k›yasla öne - ledi¤i kongrenin önemi, burami nedir?
da ortaya ç›kmaktad›r: Kongre

vetli konuﬂmac›lar›n seçiminde belli ilkelere uyulmas› gerekti¤i aç›kt›r. Bunlar›n baﬂ›nda, konuﬂmac›lar›n konular›nda belli bir süredir çal›ﬂm›ﬂ ve
çal›ﬂmakta olan kiﬂilerin seçilmesi ve ödül vb. desteklere
baﬂvuranlar›n de¤erlendirilmesinde yans›z ve yetkin jüriler
oluﬂturulmas› gelmektedir.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i,
1996 y›l›nda Bilimsel Çal›ﬂma
Birimleri (BÇB) oluﬂturarak,
mesleki ilgileri ortak meslektaﬂlar›m›z›n ülke genelinde iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar›n›
özendirmekte, ayn› zamanda
derne¤in y›ll›k toplant›s› olan
Bahar Sempozyumu program›
BÇB’lerin önerileriyle haz›rlayarak belli bir bilimsel niteli¤in alt›na düﬂülmemesini sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. Bildiri
ödülü, proje destek ödülü gibi
etkinliklerde de jüri seçiminde
ayn› özen gösterilmekte, böylece meslektaﬂlar›n birbirinin
iﬂini denetlemesi, eleﬂtirmesi
sa¤lanmakta ve üretici bir bilimsel rekabet desteklenmektedir.
Bilgilerinize sunar, çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar dileriz.

Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Merkez Yönetim Kurulu

SAYIN VAL‹M‹Z ONURLU B‹R
DAVRANIﬁTA BULUNDU

ANADOLU’DA ÜN‹VERS‹TELEﬁME
HAREKET‹...
1. Sayfan›n Devam›
De¤erlendirmede Olumluluk
Anadolu’da üniversitelerin
kuruluﬂuyla ö¤renciler kent
ekonomisini canland›rm›ﬂ, esnaf›n cebine s›cak para girmiﬂtir. Böylece halk üniversiteyi
tan›m›ﬂ ve de¤er yarg›lar›n› de¤iﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Üniversitelerin, gençlerin ahlak›n› bozabilece¤i endiﬂesi zamanla ortadan kalkarken ekonomik tercihler ön plana ç›km›ﬂ, devlet
yat›r›mlar›n›n azald›¤› bir dönemde üniversiteler devletin
biricik yat›r›m› olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Üniversitelerin aç›l›ﬂ›yla kentler canlanmaya baﬂlam›ﬂ, e¤itim döneminin sona ermesiyle ö¤renci
beklenir olmuﬂtur. Anadolu’nun küçük kentleri üniversiteye bak›ﬂ aç›s›nda bu ikinci
aﬂamay› yaﬂamaktad›r. Oysa
üniversiteler, akademik kuruluﬂlar olarak kentin e¤itim, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile
toplumsal kalk›nmay› ve ayd›nlanmay› sa¤layan itici güçtür. Anadolu’nun küçük kentlerinde bu anlay›ﬂa henüz ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Baz› kentlerde, bu
anlay›ﬂ›n yerleﬂmesi ve üniversitelerin kurumsallaﬂmas› daha
iyi bir durumdad›r. Bunu belirleyen ö¤eler de, ilin konumu,
sosyo-kültürel yap›s›, üniversitelerin iyi yönetilmesi, akade-

mik kadronun niteli¤i ve kendisini çevresine ifade edebilmesidir.
Çal›ﬂma, tutum ve davran›ﬂ
olarak, toplum, üniversitelerden çok ﬂey beklemektedir.
Üniversitelerin vazgeçilmez
özelli¤i olan özerklik, bilimsel
ortam›n oluﬂmas›nda ve üniversitelerin kurumsallaﬂmas›nda büyük rol oynar. Bilim, özgür ortamda geliﬂir. Bilim, iklimini bulamad›¤› zaman yok
olur, yerini ba¤nazl›k, tutuculuk al›r. Bu yönde üniversite
yöneticilerine, akademik ve
yönetsel (idari) personele büyük sorumluluklar düﬂmektedir. Üniversitelerin karﬂ›s›nda
en büyük güçlük, yerel bask›lar, siyasi iktidar›n etkileri ve
yeteri kadar anlaﬂ›lamamas›d›r.
Küçük illerdeki üniversiteler
için en büyük tehlike ‘yerelleﬂme’dir. Üniversiteler bilimsel,
sosyal ve kültürel faaliyetleri
ve kendine özgü atmosferiyle
ö¤renciler için oldu¤u kadar,
kent halk› için de sosyal ve kültürel aç›dan farkl› bir ortam yaratmal› ve faaliyetler sunabilmelidir. Yerelleﬂme baﬂlad›¤›
zaman, toplumun öncülü¤ünü
yapmas› gereken üniversite,
yenilikçi ve ayd›nlat›c› özelli¤ini kaybetmeye ve dura¤anlaﬂmaya yol açar, gerçek fonksiyonunu yerine getiremez.
Halk› ayd›nlatma görevini yeri-

ne getirmesi gerekirken üniversite yerel etkilerin alt›nda kal›r
ve zamanla geliﬂme durur.
Toplum geri kal›r. ‹kinci bask›
grubu da ‘siyasal etkiler’dir.
Bugün siyasal iktidar›n üniversiteler üzerindeki bask› ve k›s›tlamalar› kamuoyunca bilinen
bir konudur. Bu bask›lara ve k›t
olanaklara karﬂ›n üniversiteler
geliﬂmesini sürdürmektedir.
Üniversiteler siyasal kurumlar
de¤ildir ve olmamal›d›r. Bunun
tersi durumlarda üniversiteler
hem iﬂlevini (fonksiyonunu)
hem de toplum gözündeki de¤erini yitirmektedir.
Bunun olumsuz örnekleri
geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂanmaktad›r. Tek yanl› kadrolaﬂma ve siyasallaﬂma sa¤l›kl› geliﬂmeye engel olmaktad›r.
Cumhuriyet’in eserleri olan
üniversiteler güncel siyasetin
d›ﬂ›nda kald›¤›nda sayg›nl›¤›
daha da artacakt›r. Atatürk, nas›l ki Ankara’y› baﬂkent ilan etmiﬂ ve Anadolu’da modern bir
Cumhuriyet kurmuﬂsa, bu
Cumhuriyet’in eserleri olan
üniversiteler de, k›s›tl› olanaklara karﬂ›n Anadolu’nun küçük
kentlerinde baﬂar›l› olma savaﬂ›n› (mücadelesi) vermektedir.
(*) Kemal Gürüz, Dünyada ve Türkiye’de Yüksekö¤retim, Tarihçe Bugünkü
Sevk ve ‹dare Sistemleri, Ankara, 2003,
s.290.
(11.06.2005 Tarihli Cumhuriyet
Gazetesinden Al›nm›ﬂt›r.)
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MAKALELERDEN HABERLER
B‹LROTH II OPERASYONU TAR‹HE
KARIﬁMAYA YÜZ TUTSA DA GEÇM‹ﬁTEN
GÜNÜMÜZE ‹ZLER‹ DEVAM ETMEKTED‹R.
TERAPÖT‹K ERCP BU HASTALARDA
OLDUKÇA ZORDUR.

FONKS‹YONEL ÜST GASTRO‹NTEST‹NAL
BOZUKLUKLAR TOPLUMUZDA YAYGINDIR.
(E⁄‹T‹M ﬁART!!!!)
ELAZI⁄ ﬁEH‹R TOPLUMUNDA FONKS‹YONEL ÜST GASTRO‹NTEST‹NAL
BOZUKLUKLARIN PREVALANSI VE SA⁄LIK YARDIMI ARAMA
Selman ÇELEB‹1, S. Erhan DEVEC‹2, Ahmet AYAR3, Hüseyin ATASEVEN1,

M‹DES‹ OPERE H ASTALARDA ERCP
Erkan PARLAK1,Bahattin Ç‹ÇEK1,Selçuk D‹ﬁ‹BEYAZ1,Burhan ﬁAH‹N1

Yasemin AÇIK2, ‹. Halil BAHÇEC‹O⁄LU1
F›rat Üniversitesi Gastroenteroloji BD1, F›rat Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› AD2, F›rat

PLANTASYONA KÖPRÜ OLARAK PROMETHEUS®’UN KULLANIMI

Üniversitesi Fizyoloji AD3

AYANO⁄LU3, Y›ld›ray YÜZER4, Hakan ﬁENTÜRK5, Yaman TOKAT4

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara1

H.PYLOR‹’N‹N KLAR‹TROM‹S‹N D‹RENC‹
ARTIK SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK MI?
MERS‹N’DE M‹DE B‹YOPS‹ ÖRNEKLER‹NDEK‹ HEL‹COBACTER
PYLOR‹’N‹N 23S RRNA’SINDA NOKTA MUTASYONU VE KLAR‹TROM‹S‹N
D‹RENC‹N‹N PCR-RFLP ANAL‹Z‹ ‹LE GÖSTER‹LMES‹: ÖN SONUÇLAR
Orhan SEZG‹N1,Gönül ASLAN2,Engin ALTINTAﬁ1,Selda TEZCAN2,M. Sami
SER‹N2,Gürol EMEKDAﬁ2
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1, Mersin Üniversitesi T›p
Fakültesi Mikrobiyoloji AD2, Mersin

FONKS‹YONEL D‹SPEPS‹YE YAKLAﬁIM
KOMPLEKS OLMALIDIR?
FONKS‹YONEL D‹SPEPS‹L‹ HASTALARDA SOMAT‹ZASYON
Do¤an Yusuf UZUN1, Remzi Adnan AKDO⁄AN1, Gökhan KANDEM‹R2, Semiha
EM‹NA⁄AO⁄LU3, Çiçek HOCAO⁄LU2, Demet SA⁄LAM2, Mehmet
ARSLAN1, Orhan ÖZGÜR1, ‹smail AK2
KTÜ T›p Fak. Gastroenteroloji BD1, KTÜ T›p Fak. Psikiyatri ABD2, KTÜ T›p Fak.
‹ç Hastal›klar› ABD3

H.PYLOR‹ KORONER ARTER HASTALI⁄I
YAPAR!!
‹NSAN KORONER ATEROM PLAKLARINDA C. PNEUMON‹AE, H. PYLOR‹,
CYTOMEGALOV‹RUS VE HERPES SIMPLEX V‹RUS’UN ARANMASI
Yüksel ATEﬁ1,Mehmet KARADUMAN2, C. Nuri ERÇ‹N1, Zeki YEﬁ‹LOVA3,
Ahmet ERD‹L1, Faruk C‹NGÖZ4, Ayhan KUBAR5, ‹. Hakk› KOÇAR2, Kemal
DA⁄ALP1
GATA Gastroenteroloji BD, Ankara1, GATA ‹ç Hastal›klar› ABD2, GATA
Gastroenteroloji BD, Ankara3, GATA Kalp Damar Cerrahisi ABD, Ankara4, GATA
Mikrobiyoloji ABD, Ankara5

VAN’DA ENDEM‹K OLAN M‹DE KANSER‹
KLAS‹K DAVRANIﬁINI SERG‹LED‹
VAN VE ÇEVRES‹NDE SON 5 YILDA SAPTANAN M‹DE KANSERLER‹N‹N
LOKAL‹ZASYONU VE H‹STOPATOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
‹lyas TUNCER1, Rafet METE2, Mustafa KÖSEM1, Cumhur DÜLGER1, Hüseyin
BE⁄END‹K1, ﬁevket ARSLAN1, M. Kürﬂad TÜRKDO⁄AN1, ‹smail UYGAN1
Y.Y.Ü. T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1,Y.Y.Ü T›p Fakültesi Patoloji BD2, Van

D‹ABETES MELL‹TUS ‹LE H.PYLOR‹ ARASINDA
‹L‹ﬁK‹ YOKTUR.

OLUﬁTURAB‹L‹ M‹?
AKUT ‹NTOKS‹KASYONA BA⁄LI KARAC‹⁄ER YETMEZL‹⁄‹N‹N
TEDAV‹S‹NDE VE TERM‹NAL KARAC‹⁄ER YETMEZL‹⁄‹NDE TRANS-

Süleyman URAZ1, Bar›ﬂ AK‹N1, Elif AKÜN1, Refik K‹LL‹2, Ömer

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji AD, ‹zmir2, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, ‹zmir3,Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Genel
Cerrahi AD, ‹zmir4, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Gastroenteroloji AD, ‹stanbul5

K‹LO KAYBININ NORMAL ALAN‹N AM‹NOTRANSFERAZ DÜZEYLER‹
ÜZER‹NE OLAN ETK‹S‹
‹hsan USLAN1, Gürsel ACARTÜRK2, Esin KARACA3, Ramazan ALBAYRAK4,
ﬁeref YÜKSEL2, Mehmet ÇÖLBAY2

HER HASTALI⁄IN PATOGENEZ‹NDE GENET‹K

Afyon Kocatepe Ü. T›p Fak. ‹ç Hastal›klar› ABD1, AKÜ T›p Fak. ‹ç Hast. ABD2,

FAKTÖRLER AZ YA DA ÇOK ROL OYNAR

AKÜ A. N. Sezer Uyg. ve Arﬂ. Hast. Beslenme ve Diyet Bölümü3, AKÜ T›p Fak.
Radyodiagnostik ABD4

NON-ALKOL‹K STEATOHEPAT‹T OLGULARININ HLA STATUSU
Murat KIYICI1, Murat KESK‹N1, Sinem KIYICI2, Selim Giray NAK1, Selim
GÜREL1, Enver DOLAR1, Macit GÜLTEN1

S‹ROT‹K HASTALARDA HALA KABUL ED‹LEN
HCC TARAMA YÖNTEM‹ KONVANS‹YONEL
YÖNTEMD‹R.
S‹ROZ HASTALARINDA HEPATOSELLÜLER KARS‹NOMA TARAMASINDA
ALTI AYDA B‹R ULTRASONOGRAF‹ VE ALFA-FETOPROTE‹NE EK
OLARAK YILDA B‹R KEZ BATIN TOMOGRAF‹S‹ TANIDA YANLIﬁ
POZ‹T‹FL‹⁄‹ ARTTIRMAKTADIR
Arzu T‹FT‹KÇ‹1, Ali SEVER2, Davut TÜNEY2, Hakan AKIN1, Canan ERZEN2,

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji BD1, Uluda¤ Üniversitesi T›p
Fakültesi Endokrinoloji BD2

YILLARA GÖRE ÜST GIS KANAMA ‹NS‹DANSI
DE⁄‹ﬁMED‹.
AKUT ÜST G‹S KANAMALARINDA ETYOLOJ‹
Bilgivar KAYA1, Laika KARABULUT1, Arif ACAR1, Yaﬂar YO⁄UN1, Serkan

Nurdan TÖZÜN1, Osman ÖZDO⁄AN1
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›1,Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dal›2

‹PEK1
Sa¤l›k Bakanl›¤› Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi1

ÜST GIS ENDOSKOP‹ SIRASINDA M‹DAZOLAM
KADINLAR DEPRESYONE MEY‹LL‹ M‹?

‹LE SEDASYON GÜVEN‹L‹R B‹R YÖNTEMD‹R.

KRON‹K HEPAT‹T B V‹RÜS ENFEKS‹YONUNDA KULLANILAN ‹NTERFERONUN DEPRESYON ÜZER‹NE ETK‹S‹
Zafer BUYRAÇ1, Fulya ÖZCAN ARI1, Zehra AKPINAR1, Adnan KIRCI1, M.

SEDASYONLU VE SEDASYONSUZ RUT‹N ÜST GASTRO‹NTEST‹NAL

Kadir AKSÖZ1, Gazi YÖRÜK1, Çetin ÇEV‹K1, Önder ÇOLAKO⁄LU1, Belk›s
ÜNSAL1
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i1

S‹STEM ENDOSKOP‹S‹ SIRASINDA OKS‹JEN SATÜRASYONU
DÜZEY‹NDEK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER VE ETK‹L‹ FAKTÖRLER
Mehmet KILIÇ1, Mehmet DURSUN1, ﬁerif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Fikri
CANORUÇ1
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r1

KARAC‹⁄ER B‹YOPS‹S‹ TAR‹HE KARIﬁSIN
‹STER‹Z DE⁄‹L M‹?
DE⁄‹ﬁKEN SÜREL‹ KOLEDOK L‹GASYONU ‹LE OLUﬁTURULAN
KARAC‹⁄ER F‹BROZUNDA NON-‹NVAZ‹V BEL‹RTEÇ OLARAK SERUM
PROL‹DAZI VE ‹NSUL‹N BENZER‹ BÜYÜME FAKTÖRÜ-1 (IGF-1)
Orhan TARÇIN1, Nursal GED‹K2, Veysel TAHAN3, Berna OKTAR4, Berrak

YÜKSEK TRANSAM‹NAZLI HER OLGU
KARAC‹⁄ER HASARI MIDIR?
YÜKSEK TRANSAM‹NAZLAR HER ZAMAN KARAC‹⁄ER HASARINI MI
GÖSTER‹R?

YE⁄EN5, Çi¤dem ÇEL‹KEL6, Nurdan TÖZÜN7
Gümüﬂsuyu Asker Hastanesi Gastroenteroloji Servisi, ‹stanbul1,Kas›mpaﬂa Deniz

Meltem U⁄RAﬁ1, Deniz ERTEM1, Sebahat ÇAM1, Engin TUTAR1, Ender

Hastanesi Biyokimya Servisi, ‹stanbul2, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi,
Gastroenteroloji BD, ‹stanbul3, Marmara Üniversitesi Yüksek Hemﬂirelik Okulu,

Marmara Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji BD1

‹stanbul4, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul5, Marmara
Üniversitesi, T›p Fakültesi Patoloji ABD, ‹stanbul6, Marmara Üniversitesi T›p

AKKAYA1, Gürden GÜR1, U¤ur YILMAZ1

Fakültesi, Gastroenteroloji BD, ‹stanbul7

H. PYLOR‹ ERAD‹KASYONU DUODENAL
ÜLSER TEDAV‹S‹NDE AS‹T REFLÜSÜNE
NEDEN OLMAZ

TRANSPLANTASYONA KADAR KÖPRÜ

Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji ve Organ Nakli Merkezi, ‹stanbul1,

OBEZLERDE ALT NORMALDE OLSA K‹LO
KAYBI ‹LE DÜﬁÜﬁLER OLMAKTADIR.
OBEZ‹TE ÇA⁄IMIZIN VEBASI MI?

T‹P 2 D‹YABETES MELL‹TUS VE D‹YABET‹N GEÇ KOMPL‹KASYONLARI
‹LE HP ENFEKS‹YONUN ‹L‹ﬁK‹S‹
Mehmet DEM‹R1, H. Savaﬂ Göktürk1, Nevin Öztürk1, Bar›ﬂ PAMUK2, Didem
Baﬂkent Üniversitesi Gastroenteroloji Klini¤i1, Baﬂkent Üniversitesi Endokrinoloji
Klini¤i2, Ankara

AKUT KARAC‹⁄ER YETMEZL‹⁄‹NDE

PEHL‹VANO⁄LU1

PROB‹YOT‹KLER, GELECEKTE NELER
OLACAK?
PROB‹YOT‹KLER‹N SIÇANLARDA AMONYAK ‹LE UYARILAN M‹DE

METABOL‹K SENDROMDA MAHﬁER‹N DÖRT
ATLISINDAN B‹R‹ OLAN OBEZ‹TE VE UYKU
APNES‹
TIKAYICI UYKU APNE SENDROM’LU HASTALARDA SERUM
AM‹NOTRANSFERAZ DÜZEYLER‹’N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Birsen KOYUNCU1, Erdem KOÇAK1, Selim AYDEM‹R2, Yavuz ÇEL‹K3, Remzi

DUODENAL ÜLSERL‹ HASTALARDA HEL‹COBACTER PYLOR‹
ERAD‹KASYONUNUN AS‹T REFLÜSÜ ÜZER‹NE ETK‹S‹
Mehmet BEKTAﬁ1, Ali TÜZÜN1, Murat TÖRÜNER1, Hülya ÇET‹NKAYA1, Ali

ALTUN4, Muhammed AKKOYUNLU4, Ufuk SAMSAR1, Yücel ÜSTÜNDA⁄2
ZKÜ T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD1, ZKÜ T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ve

Reﬂit BEYLER1, Ali ÖZDEN1, ‹rfan SOYKAN1
AÜTF. Gastroenteroloji B.D.1

Gastroenteroloji ABD2, ZKÜ T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar› ABD3, ZKÜ
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E⁄‹T‹M HASTANELER‹ VE E⁄‹T‹C‹ KADROLAR
Doç. Dr. R. Haldun GÜNDO⁄DU
Ankara Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 3. Cerrahi Klinik ﬁefi
Ülkemizde mezuniyet sonras› uzmanl›k e¤itimi t›p fakülteleri, Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan yetkili k›l›nan
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Sosyal Sigortalar
Kurumu e¤itim hastanelerinde yap›lmaktad›r. Bilindi¤i gibi bu y›l içerisinde yap›lan de¤iﬂiklikle SSK hastaneleri
art›k Sa¤l›k Bakanl›¤› ad›n› alm›ﬂt›r.
2003 sonu itibariyle 45 t›p fakültesi
ve 44 Sa¤l›k Bakanl›¤› e¤itim hastanesi (SBEH) vard›. Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre, TUS ile uzmanl›k e¤itimine baﬂland›¤› Eylül 1987’den günümüze kadar uzman olanlar›n yar›s›ndan
ço¤u SBEH’lerinden e¤itim alm›ﬂt›r.
SBEH’nin tarihine bak›ld›¤›nda, t›p fakültesi say›s›n›n çok az oldu¤u dönemde Türkiye’nin uzman gereksiniminin
karﬂ›lanmas›na yönelik bir proje olarak
Avrupa model al›narak baﬂlat›ld›¤› görülür. Geçen çok uzun y›llar içerisinde
her bir e¤itim hastanesi deneyimlerini
kuﬂaklardan kuﬂaklara aktararak oturmuﬂ kurumsal kimlikler kazanm›ﬂt›r.
Bu ﬂekilde Türk T›bb›’na büyük hizmetler vermiﬂtir. Tarihi 20-25 y›l› geçen pek çok e¤itim hastanesinin köklü
kliniklerinde bir çok ilke imza at›ld›¤›n›, yeni yöntemler ve cihazlar geliﬂtirildi¤ini, ünü Türkiye’yi aﬂan bilim insanlar› yetiﬂti¤ini biliyoruz.
SBEH’lerinin ve bu e¤itim sisteminin baz› sorunlar› oldu¤unu ve de¤iﬂik
siyasi programlardan etkilendi¤ini
yads›mak imkans›zd›r. Yap›lmas› gereken ﬂey bu kurumsal yap›y› koruyarak, yeni sorunlar açmadan mevcut
problemlerin çözümüne u¤raﬂmak olmal›d›r. SBEH’lerinde 25 y›l›n› geçirmiﬂ bir hekim olarak, bu hastanelerin
ve e¤itici kadrolar›n sorunlar› aras›nda
küçük bir gezinti yapmak istiyorum.
‹nsan Gücü Planlamas›: Uzmanl›k
dallar›nda insan gücü planlamas› yap›l›rken ülkenin gereksinimleri ve uzmanl›k ö¤rencisi yetiﬂtirme kapasitesi
göz önüne al›nmal›, nicelik de¤il nitelik ön planda tutulmal›d›r. Özellikle yeni e¤itim hastaneleri ve klinikler aç›l›rken bu konu dikkatle de¤erlendirilmelidir.
Ülkemizde bu konuda 1995 ve 1998
y›llar›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 2
çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda, “Aktive Standard›, belirli bir
iﬂi yapmak için iyi yetiﬂmiﬂ bir meslek
mensubunun ülke koﬂullar›nda ortalama olarak kullanaca¤› süre, yani birim
zaman›d›r. Kurumlar›n iﬂ yükü ile personelin aktivite standard› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ortaya kurumlar›n ihtiyac› ç›kar” denilmektedir. Yine bu çal›ﬂmalarda 1 gün = 8 saat, 1 hafta = 5 gün, 1
y›l = 199 gün = 39.5 hafta, 1 y›l = 1592
saat olarak belirlenmiﬂtir. Standart iﬂ
yükü = y›ll›k toplam çal›ﬂma süresi /
aktivite standard› formülü ile hesaplanmaktad›r. Son derece karmaﬂ›k formüllerin kullan›ld›¤› bu yöntemler aradan
geçen uzun zamana ra¤men pratik hayata bir türlü uyarlanamam›ﬂt›r.
Prof. Dr. Semih Baskan’›n Türk
Cerrahi Derne¤i için haz›rlad›¤› çok
kapsaml› raporda, ülkemizde 100 bin
kiﬂiye düﬂen hekim say›s›n›n Avrupa
Birli¤i ülkelerinin çok alt›nda olmas›na
ra¤men, 100 bin kiﬂiye düﬂen uzman

say›s›n›n AB ülkelerinden Danimarka
ve ‹rlanda’dan fazla oldu¤u vurgulanmaktad›r. Bu, ülkemizde sa¤l›k alan›nda insan gücü planlamas›n›n çok iyi yap›lmad›¤›n›n bir göstergesidir.
E¤itici Kadrolar›n Belirlenmesi:
E¤itim hastanelerinin temel iﬂlevi, hizmetin yan› s›ra e¤itim ve araﬂt›rma yapmak ve uzman doktorlar yetiﬂtirmektir.
Bu hastanelerin kurallarla ayr›nt›l› olarak saptanm›ﬂ görevlerini en iyi ve etkin biçimde yerine getirebilmeleri, kliniklere ﬂef ve ﬂef yard›mc›s› olarak atanacak kiﬂilerin nitelikleriyle do¤ru
orant›l›d›r. Klinik ﬂefi ve ﬂef yard›mc›lar›n›n iyi bir “yönetici, e¤itici ve uygulay›c›” niteli¤ine sahip bulunmalar›,
hastanelerin e¤itim ve araﬂt›rma iﬂlevini en iyi biçimde yapabilmesinin de temel koﬂuludur. 4 – 5 y›l öncesine kadar
e¤itici kadrolar, özellikle ﬂef ve ﬂef yard›mc›lar› s›navlarla belirleniyordu. Bu
s›navlarda, zaman içerisinde farkl› yöntemler uygulanm›ﬂt›r. Hepsinin eleﬂtirilecek yönleri olmas›na ra¤men, ömür
boyu bir klini¤in hem e¤itim hem de
hizmet faaliyetlerinin baﬂ›na getirilecek
kiﬂinin belirlenmesinde s›navlar esas
al›nmal›d›r. S›nav yöntemlerinin irdelenmesi bu yaz›n›n konusu olmad›¤›ndan o tart›ﬂmaya girmeyece¤im. Ancak, atama ile ﬂef ve yard›mc›lar›n›n
belirlenmesi son derece sak›ncal›d›r.
Özellikle, sadece t›p fakültesinde çal›ﬂarak doçent ünvan›n› alm›ﬂ olan genç
ve s›n›rl› deneyimdeki (özellikle yöneticilik alan›nda) ö¤retim üyelerinin tamamen farkl› bir e¤itim sistemine atanmas›n›n, uzun y›llar içerisinde kurumsal bir kimlik kazanm›ﬂ SBEH’nin bu
görünümünün y›pranmas›na neden olaca¤› aç›kt›r.
Bu konuda yap›lmas› gereken tek
ﬂey, ilgili tüm kurumlar›n kat›l›m›yla
haz›rlanacak bir s›nav sisteminin derhal
hayata geçirilmesidir.
E¤itimin Standardizasyonu: Her uzmanl›k dal›na özel geliﬂtirilmiﬂ standart
bir e¤itim program› olmad›¤› için hastaneler aras›nda, hatta ayn› hastanenin
ayn› bilim dal›ndaki ayr› kliniklerinde
farkl› e¤itim alm›ﬂ uzmanlar yetiﬂebilmektedir. Bir e¤itim klini¤i için belirlenen e¤itici kadronun bir ﬂef, iki ﬂef yard›mc›s› ve dört baﬂasistandan oluﬂmas›
bu sorunun daha derin yaﬂanmas›na neden olmaktad›r. Bu kadar dar bir kadro
ve yetkilerin piramidin tepesinde toplanmas› nedeniyle, tüm uzmanl›k e¤itimini ayn› klinikte yapmak zorunda
olan bir uzmanl›k ö¤rencisi, bazen çok
s›n›rl› konularda çal›ﬂarak mezun olabilmektedir. Özellikle yeni kurulan kliniklerde bu durum ciddi bir s›k›nt›ya
neden olmaktad›r. Klinikte verilen e¤itim, e¤itici kadronun (özellikle ﬂefin)
ilgi duydu¤u alanlarla s›n›rl› kalabilmektedir.
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde yer
alan Uzmanl›k Dallar› E¤itim ve Müfredat Komisyonu’nun uzmanl›k dernekleri ile iﬂbirli¤i içerisinde haz›rlayaca¤› e¤itim programlar›n›n uygulamaya
girmesi ile bu sorunun çözümünde
önemli bir yol almak mümkündür. Ayr›ca yine tüzükte tan›mlanan E¤itim
Kurumlar›n› De¤erlendirme Komisyonu’nun, düzgün bir ﬂekilde ve yetkileri
belirlenerek hayata geçirilmesi ile bütün kliniklerde asgari ayn› e¤itimin verilmesi denetlenebilir.

PROF. DR. SÜLEYMAN OKUDAN

Uzmanl›k ö¤rencilerinin kendi kliniklerinde eksik olan konularda rotasyonlarla (ayn› hastanenin farkl› klinikleri aras›nda veya baﬂka hastanelere
gönderilerek) bu yönlerini tamamlamalar› için zorlay›c› önlemler al›nmal›d›r.
Özlük Haklar›: E¤itici kadrolar›n
(ﬂef, ﬂef yard›mc›s›, baﬂasistan) Personel Kanunu’nda karﬂ›l›¤›n›n bulunmamas› nedeniyle, t›p fakültelerindeki eﬂde¤er ö¤retim üyelerinin özlük haklar›na sahip olmamalar› hem çal›ﬂt›klar›
süre boyunca hem de emeklilik dönemi
için ciddi bir sorundur. S›n›rl› bir kadro
ile mükemmel bir e¤itim vermesi beklenirken, ayn› zamanda hizmeti de aksatmamas› ve devaml› kendisini geliﬂtirmesi istenen e¤itici kadrolar›n özlük
haklar› ile ilgili düzenlemelerin vakit
geçirilmeden yap›lmas› gerekir.
Performansa Dayal› Prim Sistemi:
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n, çal›ﬂanlar›n›n
maddi ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesi ve bunun yap›lan iﬂlere göre de¤erlendirilmesi amac›yla tamamen iyi niyetle
yapt›¤› bir uygulama olmas›na ra¤men
tüm sa¤l›k alan›nda, ama özellikle e¤itim hastanelerinde ortaya ç›kan ciddi
sorunlar nedeniyle yeniden gözden geçirilmelidir. Son zamanlarda yaz›l› ve
görsel medyada da yer alan çeﬂitli haberler ve yorumlar nedeniyle toplumda
meslek onuru ile ilgili olarak ileride telafisi güç y›pranmalar meydana gelebilir. Bu sistemin sak›ncalar›; hekimlerin
motivasyonunun olumsuz etkilenmesi,
klinikler aras›nda gereksiz bir rekabet
oluﬂturmas›, mesleki sayg› ve doyum
duygusunun olumsuz etkilenmesi, muayene süresinde azalmaya neden olmas›, hastanedeki çal›ﬂma bar›ﬂ›n› olumsuz etkilemesi, e¤itime ayr›lan sürede
ve verilen önemde azalmaya neden olmas›, etik anlamda tart›ﬂmaya aç›k uygulamalara yol açmas›, hastalar›n tedavi maliyetlerini art›rmas› olarak say›labilir.
E¤itim Araçlar›: Hem e¤itimin hem
de hizmetin kalitesi ve kantitesini art›racak güncel teknolojiyi e¤itim hastanelerine taﬂ›mak gerekir. Tan› ve tedaviyle ilgili teknolojide bu daha kolay
yap›labilse de internet, simülasyon cihazlar›, dergi abonelikleri, araﬂt›rmalara bütçe ayr›lmas›, deney laboratuar›
gibi sadece e¤itimi ilgilendiren konularda SBEH’nde bir sorun oldu¤unu
gösteren çal›ﬂmalar vard›r. Hatta, baz›
e¤itim hastanelerinde ve baz› kliniklerde, o bilim dal›n›n ö¤renilebilmesi için
temel say›labilecek baz› malzemenin
olmad›¤› bilinmektedir. Bu eksikler tamamlanmadan o kuruma uzmanl›k ö¤rencisi verilmemesi daha uygun olacakt›r.
Sonuç olarak, uzun y›llar›n birikimi
ve deneyimi ile ülkemiz için çok önemli bir de¤er olan SBEH’lerinin kurumsal kimli¤ini zedelemeden, mevcut sorunlar› çözerek bu sistemi geliﬂtirmek
mümkündür. Bu amaçla yap›lacak çal›ﬂmalara katk›s› bulunanlar da Türk
T›p Tarihi’nde hak ettikleri onurlu yeri
alacaklard›r.

Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Günümüzde Türkiye’de üniversitelerin öncelikli sorunlar› nelerdir?
Türkiye’de üniversitelerin sorunlar›, toplumun di¤er sorunlar›ndan kopuk ve ba¤›ms›z de¤ildir.
Üniversiteler üzerindeki bask›lar,
genel olarak düﬂünüldü¤ünde toplumun ilerlemesinin önündeki en
büyük engellerden biridir. Üniversitelerdeki özgür, bilimsel e¤itim
mücadelesi ülkedeki demokrasi
mücadelesinden ayr› düﬂünülemez. Buradan haraketle e¤itim politikalar›n›n eksikli¤i ya da tam
olarak uygulanamamas›, yerinden
yönetime de¤il, merkezi yönetime
dayal› bir örgütlenmenin olmas›,
üniversite ile ilgili kurum ve kuruluﬂlar aras›ndaki iﬂbirli¤inin gerekti¤i gibi sa¤lanamamas›, kiﬂisel
iliﬂkiler ve taraf olma ölçütlerinin
ön plana ç›kmas›, devlet politikalar› dahilinde üniversitelere ayr›lan ödeneklerin yetersizli¤i vb..
olumsuzluklar öncelikli sorunlar
olarak kabul edilebilir.
Tüm yetki sizde olsa, ülkemiz
üniversitelerinin, Bat› üniversite lerini sollamas› için nas›l yap›land›r›lmas›n› düﬂünürdünüz?

Öncelikle üniversitelerin demokratik ve özerk olmalar› yönündeki engellerin kald›r›lmas› gereklili¤i sözkonusundur. Ça¤daﬂ e¤itim politikalar›n›n uygulanmas›,
uygulanabilirli¤in etkinli¤i aç›s›ndan kaynaklar›n art›r›lmas› ve
kaynak aktar›mlar›nda bulunulmas›, idari ve mali özellik kazand›r›lmas› ve nitelikli insan gücü oluﬂturmada etkin kriterlerin kullan›lmas› gerekmektedir.
Üniversitelerin gücünden ya rarlanmadan, ülke sorunlar›na çözüm üretmek mümkün müdür?
De¤ildir, çünkü üniversiteler
akl›n ve bilimin egemen oldu¤u
bilginin üretilerek insanl›¤a sunuldu¤u, özgür ve yarat›c› düﬂüncenin ses buldu¤u, uygarl›k yar›ﬂ›ndaki en önemli güçlerden biridir.
Üniversiteler nitelikli birey yetiﬂtirme misyonuyla sa¤l›kl› toplumlar›n oluﬂmas›nda en önemli rolü
oynamaktad›r.
Siyasi kurumlar›n, üniversitele ri kontrol alt›na alma arzusunda ne
gibi faktörlerin rolü vard›r?
Üniversitelerin ak›l ve bilim
merkezi olma niteliklerin korunarak, baz› güçler taraf›ndan kontrol
alt›na al›nmalar› engellenmelidir.
Üniversiteler ideolojinin de¤il bilimsel bilginin ve düﬂüncenin ses
buldu¤u kurumlar olarak iﬂlemelidir ki nitekim hedefleri ve amaçlar› aç›s›ndan da siyaseti ve siyasi
kurumlar› farkl› de¤erlindirmek
gerekmektedir.
Selçuk Üniversitesi Rektörü

DR. MEHMET ﬁENGÖR’ÜN SORUMUZA
YANITI
Devlet Hastanelerinde yaln›z çal›- Bu genel sorunlar›n d›ﬂ›nda tek çaﬂan hekimleri sorunlar› nelerdir?
l›ﬂan hekimin teorik yenilenmede
Bu soruya cevap olarak önce genel de zorluklar› olacakt›r. Kurumsalsorunlardan baﬂlamam gerekir. laﬂm›ﬂ servislerde karﬂ›l›kl› teorik
besleme söz konusu gereksinimi
Bunlar:
karﬂ›layan en etkili yoldur.Branﬂ›1. ‹ﬂ yükü fazlal›¤›;
m›zda pratik çal›ﬂmalar a¤›rl›kl›
2. Poliklinik,servis, laboratuvar bir yer tutmaktad›r. Prati¤i tek baﬂ›na yapmak hekime kolayl›k sa¤gibi fiziki gereçlerin sa¤lanmas›;
lad›¤› gibi zorluk ta getirmektedir.
3. Alet temininde hastane yönetiDo¤ald›r ki bir el bir göz bir akla
minin ilgisinin sa¤lanmas›d›r. Askarﬂ›l›k; çok el çok göz ve ortak
l›nda bunlar her yerde söz konusu
ak›l üstündür. Kan›mca en önemliolabilecek sorunlard›r. Ancak kusi de budur.
rumsallaﬂm›ﬂ servislerde üstesinGastroenteroloji Uzman›
den gelinmesinin daha kolay olaca¤› muhakkakt›r.
Samsun
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Gastro-‹ntestinal Sistem ve Pro
Prof. Dr. Ali ÖZDEN, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal› Baﬂkan›, Ankara
nsano¤lu yaﬂam›n› devam ettirebilmek için enerji gereksinimi ve yap›sal sentetik iﬂlevler için d›ﬂ dünyadan yiyecek
maddeleri almak durumundad›r. Sindirim sisteminin genel
görevi yiyeceklerdeki besin maddelerinin sindirimini ve absorpsiyonunu sa¤layarak dolaﬂ›ma vermekdir.

‹

Polisakkaritlerin dijesyonu tükrük bezlerinden salg›lanan Pityalin ile baﬂlar ve pankreatik amilaz ile devam eder. Aç›¤a ç›kan
oligosakkaritler ve disakkaritler, ince barsak f›rçams› kar›nda
bulunan disakkaridaz enzimleri ile monosakkaritlere dönüﬂür ve
emilir. Aﬂ›r› miktarda al›nan polisakkaritlerin (Niﬂasta vs.) bir
k›sm› kolona gelerek bakteriyel fermentasyona u¤rar ve k›sa
zincirli ya¤ asitleri, Co2, H2, metan gibi kimyasallar oluﬂur. Selüloz, hemisellüloz, pectin, lignin gibi bitkisel polisakkaritler ise
sindirim sisteminin enzim sistemlerinden etkilenmeden do¤rudan kolona ulaﬂ›r, lignin hariç di¤erleri kolonda k›smen fermentasyona u¤rarlar.
Yiyeceklerle ald›¤›m›z proteinler ise midede asit ve pepsin etkisi ile peptonlara ve oligo peptidlere parçalan›r daha sonra da
pankreas d›ﬂ sekresyonunda bulunan enzimlerin (Tripsin,
Chymotrypsin, Carboxypeptidase A-B) etkisi ile aminoasitlere
ve di veya tripeptidlere parçalan›r ve absorpsiyona u¤rarlar. Nadir de olsa baz› kiﬂilerde az miktarda protein absorpsiyonu husule gelebilir; bunlarla alerjik reaksiyonlar görülür.
Ya¤lar›n dijesyonu özellikle pankreatik lipaz ile olur ve aç›¤a
ç›kan ya¤ asitleri safra tuzlar› ile miçel oluﬂturduktan sonra absorpsiyona u¤rarlar.
Gastrointestinal kanala hergün (yiyecek-içeceklerle 2 lt, tükrük
1,5 lt, mide sekresyonu 1,5-2 lt, safra 500 ml, pankreas d›ﬂ sekresyonu 1,5 lt, intestinal sekresyon 1000-1500 ml) yaklaﬂ›k 9 lt
s›v› girer ve bunun %90’› ince barsaklardan absorbe olur. Kolona gelen s›v› içeri¤inin 750 ml’si absorbe olur ve geriye kalan
150 ml kadar içerik gaita olarak at›l›r. Gaitan›n yaklaﬂ›k 100
ml’si su 50 gram› soliddir. Gaitan›n solid k›sm› esas olarak baﬂta bakterilerden ve sindirilmeyen lifli (fiber) materyalden oluﬂur.
Sa¤l›kl› yaﬂam için gastro-intestinal sistemin yap›sal ve fonksiyonel olarak normal olmas› önemlidir. Sindirim kanal› solunum
sisteminden sonra vücudumuzun en geniﬂ ikinci yüzeyini oluﬂturmaktad›r. Sindirim kanal› yüzeyi 250-400 m2 yani bir tenis
sahas› kadar bir alandan oluﬂmaktad›r. A¤›z yoluyla da d›ﬂ dünya ile devaml› temastad›r. Normal bir yaﬂam süresinde insan›n
gastrointestinal kanal›ndan 60 ton kadar yiyecek geçmektedir.
Al›nan bu yiyecek ve içecekler ile organizma için yararl› maddeler yan› s›ra zararl› kimyasal ajanlar, bakteriler, virüsler, mantarlar, mayalar (yeast) da al›nmaktad›r.
Günümüzde tüketilen modern diyet atalar›m›z›n (palaeolithic
insan) diyetinden oldukça farkl›d›r. Onlar 500’den fazla farkl›
bitkisel yiyecek tüketirken biz 50’den az bitkisel orijinli yiyecek
almaktay›z. Eski atalar›m›z bu yiyecekleri çi¤ veya mayalanm›ﬂ
olarak al›rken biz günümüzde konserve edilmiﬂ, kurutulmuﬂ ya
da piﬂirerek almaktay›z. G›da teknolojisinin ilerlemesi ile yiyeceklere birçok koruyucu kimyasal ajan konmaktad›r. Art›k günümüzde daha rafine, daha steril, daha az fiber içeren g›da tüketmekteyiz. Bu g›da teknolojisi sürecinde duyarl› besin maddeleri
ve antioksidanlar harap olmaktad›r. Atalar›m›z bizden 5-10 kat
daha fazla fiber (lifli-posal› madde), 10 kat daha fazla antioksidan, 50 kat daha fazla Omega-3 ya¤ asidi tüketmekteydi. Atalar›m›z bizden milyarlarca daha fazla bakteri ve mantar› yiyeceklerle almaktayd›. Bu özellikle bitkisel ve hayvansal ürünleri çi¤
yemelerinden ve yiyeceklerin mikrobial kontaminasyonundan
kaynaklanmaktayd›. Beslenme tarz›ndaki bu de¤iﬂiklikler nedeniyle gastrointestinal floram›z›n da atalar›m›zdan farkl›l›klar
göstermesi do¤ald›r.
Günümüzün insan› d›ﬂ dünyada bulunan ve hergün binlercesi
üretilen yeni kimyasal ajanlara ve binlerce çeﬂit ilaca gastro-intestinal kanal arac›l›¤› ile maruz kalmaktad›r. Bunlar›n da gastro-intestinal kanal ve floras›na etkili olabilece¤i aç›kt›r.
Mikrop insan iliﬂkilerinde insan› patojen mikro-organizmalara
karﬂ› koruyan-kollayan koruyucu bir mikroflora; deri (200 gr)
ve tüm gastro-intestinal mukozal yüzeylerde (1 kg), solunum
sistemi, a¤›z-bo¤az, vaginada (her birinde yaklaﬂ›k 20 gr) devaml› ﬂekilde varl›¤›n› devam ettirmektedir.
Gastro-intestinal kanal d›ﬂ dünyadan yiyecek içeceklerle gelen
zararl› ajanlara (patojen mikroorganizma, kimyasal ajanlar), besin maddelerinden oluﬂan antijenlere ve normal gastro-intestinal
flora orijinli antijenlere karﬂ› devaml› savaﬂ›m halindedir. Bu savaﬂ›m hayatta kalmam›z› sa¤lamaktad›r. Bu zararl› faktörlere
karﬂ› korunmam›z baﬂl›ca iki ﬂekilde olmaktad›r.
1. Non-‹mmunolojik Savunma (fizik bariyer): Gastrointestinal
mukozal yüzeyin salg›lar› ve lümene geçen d›ﬂ sekresyonlar korunmada oldukça önemlidir. Salg›lanan mukus ve s›v›lar fizik
bir bariyer oluﬂtururlar. Bu bariyer mukozan›n kayganl›¤›n› ve
sindirim kanal›n›n fonksiyonlar›n› kolaylaﬂt›r›r. Non-immunolojik bariyer ilk savunma sistemini oluﬂturur. D›ﬂ dünyadan gelen
patojenik mikro organizmalara karﬂ› savunmada;
a. Mide asit pepsinin bakterisidal etkisi,
b. Sindirim kanal›n›n motilitesi süpürgeleme fonksiyonu ile
mikro organizmalar› kolona do¤ru ilerletmesi,
c. Pankreatik enzimlerin ve safran›n antibakteriyel etkisi,
d. Lysozym ve intestinal sekresyonlar anti bakteriyel etkileri,
e. Normal intestinal flora patojenlerin kolonizasyonuna alan ve
olanak vermez,
f. Gastro-intestinal epitel yenilenmesi çok h›zl› (3-4 gün) oldu¤undan patojen mikro-organizma tutunmuﬂ olsa da süratle epitelyal debris ile lümene ve daha sonra da gaita ile at›l›r.
Bu non-immunolojik savunma mekanizmas› bozulacak olursa
infeksiyonlara yatk›nl›k husule gelir.

2. Gastrointestinal Kanal›n ‹mmunolojik Savunma Sistemleri:
Gastro-intestinal immun sistemin karakteristik özelli¤i zarars›z
diyet antijenlerine ve çocukluk ça¤›nda elde edilmiﬂ normal intestinal floraya karﬂ› tolerans (yan›ts›zl›k-yada azalm›ﬂ yan›t)
sergilemesidir. Buna karﬂ› potansiyel olarak patojen olan mikroorganizmalara karﬂ› ise ciddi immunolojik yan›tla cevap verir.
Bu farkl› davran›ﬂlar›n gösterilebilmesi, gastrointestinal immun
sistemin luminal antijenleri de¤erlendirmesi, farkl›l›klar›n saptanmas›, zararl› olanlar›n zarars›z olanlardan ay›rt etmesi ile
mümkündür. Gastrointestinal immün sistemin verilecek yan›t›
çok iyi düzenlemesi gerekmektedir. Mukozal immün sistemin
regülasyonundaki bir bozukluk yada yetersizlik alerji, inflamasyon, otoimmun hastal›klar gibi birçok bozuklu¤un ortaya ç›kmas›na yol açar. Gastrointestinal kanal bu fonksiyonlar› yerine
getirebilmek için vücudumuzdaki en geniﬂ immün sisteme sahiptir. Total immun sistemin %70’den fazlas› gastro-intestinal
kanalda bulunmaktad›r.

nal› mukozas› epitel, ba¤ dokusu (lamina propria) ve GALT
(gut-associated lymphoid tissues)’dan oluﬂan bir sistem ile commensal bakterileri kontrol alt›nda tutmaktad›r. Commensal bakterilerin mukozal bariyeri bir gedik yarat›p geçmesine sekrete
edilen IgA antikorlar› olanak vermez. IgA antikor arac›l›kl› immun cevap, commensal antijenlerin GALT’daki dentritik hücreler (DC) arac›l›¤› ile B hücrelerine sunulmas› ile oluﬂmaktad›r.

Gastro-‹ntestinal ‹mmun Sistem Baﬂl›ca ‹ki K›s›mdan Oluﬂur:

Bakteriyel komponentlere, örne¤in flagelline yan›t olarak epitel
hücrelerinden kemokinler sal›n›r bu da immunolojik hücrelerin
o bölgede toplanmas›na yol açar. Dendiritik hücreler epitel kat›na ulaﬂ›nca memban proteinleri epitel hücreleri aras›ndaki "tight
function"lar›n aç›lmas›na neden olur.

a. Biraraya gelmiﬂ lenfoid folliküller (Peyer plaklar›, Mezenterik lenf nodülleri),
b. Lamina propria ve mukozal epitel kat›nda yayg›n olarak da¤›lm›ﬂ immunolojik olarak görevlendirilmiﬂ hücreler.
Gastro-intestinal kanaldaki antijenlerin alg›lanmas› epitelyal
hücreler (M hücreleri, enterositler) taraf›ndan gerçekleﬂtirilir.
Tolerans m› yoksa immunolojik yan›t m› oluﬂacak bunun belirlenmesinde birçok faktör rol oynamaktad›r. a. Antijenin yap›s›solubl veya partiküler olmas›, b. Antijenin immun sisteme sunum yolu-(Antijenin sunuldu¤u yer, antijeni sunan hücrelerinAntigen presenting cells-yap›s›).
Genellikle partiküler, canl› ve ço¤alan (mikro-organizmalar) antijenlere karﬂ› spesifik immun yan›t husule gelir. Buna karﬂ›l›k
solubl, ço¤almayan antijenler ise tolerans› indüklemektedir.
Antijenlerin (partiküler, canl›, ço¤alan antijenler) temel al›m yolu M hücreleri (Peyer plaklar›n› örten lümen ile temasta olan
özel hücreler) arac›l›¤›ylad›r. Antijenler lenfoid folliküllerinin
tepe bölgesine taﬂ›n›r ve antijen sunan hücrelere (APC - makrofaj ve dendritik hücreler) teslim edilir. Bunlar da antijenleri major histoklompatibilite kompleksleri ile T hücrelerini uyar›rlar.
Uyar›lm›ﬂ T ve B hücreleri uyar›lma bölgesini terk ederek sekonder lenfoid organlara seyahat ederler. Torasik kanal ve dolaﬂ›m sistemi içinde geçen bu seyahat sonras› mukozada (Lamina
propria ve epitel hücreleri aras›nda) toplan›rlar. Lamina propriada Peyer plak orijinli B hücreleri dimeric IgA sekrete eden
plazma hücrelerine dönüﬂür. Dimeric IgA epitel hücresini geçerek sekretuvar IgA olarak lumene sekrete olur. Sindirim sistemi
kanal›nda sekretuvar IgA’n›n konakç›n›n korunmas›nda çok
önemli iﬂlevleri vard›r. Sekretuvar IgA antijenleri ba¤lar, toksinleri ve viruslar› nötralize eder, epitel hücrelerine bakterilerin tutunmas›n› (adezyonu) önler. Ayr›ca intrasellüler viruslar› nötralize etti¤i, lamina propriaya geçen antijenlerin de lümene geriye
at›lmas›na yol açt›¤› da gösterilmiﬂtir.
Soluble antijenlerin transluminal transportu absorptiv epitel
hücreleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Bu transport esnas›nda ço¤unlukla parçalan›rlar. Peptidlerin ve proteinlerin lamina propriaya ulaﬂma olas›l›¤› vard›r.
Mukozan›n epitel hücreleri (enterosit, interepitelyal hücreler)
mukozal immun sistemin uyar›lmas›nda temel görevi görmektedir. Luminal bilgilerin mukozal immun sisteme naklinde merkezi rolü epitel hücreleri üstlenmiﬂ gibi görülmektedir. Interepitelyal hücreler normal intestinal mikroflora bakterilerini patojenik
bakterilerden ay›rt edebilmektedir; patojen bakteriler taraf›ndan
uyar›ld›klar› zaman çeﬂitli sitokinleri aç›¤a ç›karmaktad›rlar.
Böylece immun sistem ve inflamatuvar hücreler ile patojen mikro organizma elimine edilir.
Epitel hücreler aras›nda yerleﬂmiﬂ lenfosit (IEL) yabanc› antijenlerin alg›lanmas›nda, immun bask›n›n oluﬂmas›nda, enfekte
veya hasarlanm›ﬂ epitel hücrelerin at›lmas›nda rol oynamaktad›rlar.
NORMAL BARSAK M‹KROFLORASI (COMMENSAL
FLORA) VE IMMUNOLOJ‹K ‹L‹ﬁK‹
Yetiﬂkin insan gastro-intestinal kanal›nda 400’den fazla tür bakteri bulunmaktad›r. Bu bakteri içeri¤inin yaklaﬂ›k 1 kg kadar oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu bakterilerin ço¤u commensal
olup bar›ﬂ içinde konakç› ile birlikte varl›klar›n› devam ettirirler
(commensal; Baﬂka organizman›n yüzeyinde veya içinde kendi
yarar› için yaﬂayan fakat konakç›ya zarar vermeyen organizma.
Latince con; com- "together" + mensa (table) terimlerinin birleﬂmesinden oluﬂmuﬂtur. Parazit ve konakç›n›n birlikte ayn› masada yemek yemesini ifade etmektedir.). Commensal bakteriler
sindirim kanal›n›n lümenini geçmezler. Baz› commensal bakteriler kolona gelen art›k materyaldeki polisakkaritleri dijesyona
u¤ratarak hem konakç›ya enerji üretirler hem de farkl› kolon
bakteri türleri aras›ndaki dengenin sa¤lanmas›na katk›da bulunurlar. Sindirim kanal›nda mikrobial dengenin uygun ﬂekilde tutulmas› barsak immunnitesinin uyar›lmas›na ve çeﬂitli hastal›klara yol açan patojen mikroorganizmalar›n kolonizasyonuna engel olunmas›n› sa¤lar.
Barsak epiteli hem patojen hem de non-patojen mikroorganizmalar›n mukozaya invazyonunu önlemek için bariyer görevi görür. Bununla birlikte patojen bakteriler epiteli zedeleyerek konakç› immun sisteminin uyar›lmas›na neden olabilir bu da epitelin hasar› ile sonuçlan›r. Patojen bakterilerin aksine commensal bakterilerin barsak lümeninde olmakla birlikte epitel ile çok
az yada hiç direkt iliﬂkisinin olmad›¤› kabul edilirdi. Yeni yap›lan çal›ﬂmalar commensal bakterilerin de epitel ile iliﬂkide oldu¤u ve adaptif immun yan›t›n oluﬂmas›na yol açt›¤› gösterildi.
Commensal bakterilerin epitelyal hücre proliferasyonunda etkili olduklar› ve barsak epitel hücrelerinden proinflamatuvar kimyasallar›n husulüne neden olduklar› bildirilmiﬂtir. Sindirim ka-

Immun sistemi uyaran; dentritik hücreler ve makrofajlar gibi
hücreler konakç›n›n yeni tan›ﬂt›¤› mikro-organizmalara karﬂ›
non-adaptif (do¤uﬂtan olan) korunmas› için faaliyet gösterirler.
Konakç›n›n do¤al savunma sistemi patojen mikrobun moleküler
yap›s›n› özel olarak tan›mas› (pathogen-associated molecular
patterns-PAMPs) ile aktive olur. Gastro-intestinal kanal mukozas›nda monositler özellikle intra-epitelyal ve subepitelyal yerleﬂimli dendiritik hücreler patojen mikroplar› tan›mak için özelleﬂmiﬂlerdir.

Dentritik hücreler uzant›lar› ile lümene ulaﬂ›rlar ve mikrobiyal
yada di¤er antijenik faktörlerle tan›ﬂ›r. Bu do¤al immun hücreler daha sonra mukozadaki derin yerleﬂimli lenfoid folliküllere
dönerler ve getirdikleri antijenleri adaptif immun sistemin B ve
T hücrelerine sunarlar.
Sindirim sistemi epiteli mukozal immunitenin kap›c›s› olarak
davran›r. Yani do¤al ve adaptif immun sistem aras›nda bir ba¤
teﬂkil eder.
Gastro-intestinal kanalda devaml› ve bol miktarda yaklaﬂ›k günde 5 gram lgA üretilmektedir. IgA özellikle commensal bakteri
ve diyet antijenlerine ba¤lan›r. Bu commensal bakterilere ait
spesifik lgA indüksiyonu T-helper ve lenfoid doku organizasyonundan ba¤›ms›zd›r. Bu spesifik immun savunman›n primitiv
evrimini yans›tmaktad›r.
Genel olarak GALT’daki antijenik uyar›n›n, lgA+ lenfoblastlar›n
lamina propriaya yerleﬂmesine, orada plazma hücrelerine differansiye olarak lgA sekresyonuna yol açt›¤› kabul edilir. Bundan
farkl› olarak lgM+ B hücrelerinin de lamina propriada T hücre
yard›m› olmaks›z›n lgA izotipleri husule getirebilece¤i de öne
sürülmüﬂtür.

lokal olarak GALT’da B ve T lenfositlerine veya submukozay›
drene eden lenf nodlar›nda. Commensal mikrobial antijenlerin
B-hücrelerine sunumu commensal-spesifik lgA yan›t›n› tetikler
bu da commensal bakterilerin mukozadan-sistemik dolaﬂ›ma
geçmesini ve sistemik inflamatuvar yan›t›n oluﬂmas›na mani
olur.
GASTRO‹NTEST‹NAL KANAL M‹KROFLORASI
Bebek anne rahminde iken gastrointestinal kanal›nda mikrop
yoktur. Bebek do¤umla birlikte mikroplar alemiyle tan›ﬂ›r. Yeni
do¤an bebek önce annesinin vajenindeki, gaitas›ndaki mikroplarla tan›ﬂ›rken sonra di¤er aile bireylerinin floras› ve çevresel
orijinli mikroplar ile temasa gelir. Böylece bebe¤in yaﬂam›n›n
ilk birkaç gününde ilk kolonik floras› oluﬂmuﬂ olur. Bu ilk yerleﬂimci bakteriler (Enterobacteria, Bacteroides, Clostridia, gram
pozitif cocci) zorunlu anaerob türlere yerleﬂim için oldukça dar
bir alan b›rak›rlar. Bebek anne sütü ile beslenmeye baﬂlay›nca
yerleﬂik kolonik flora oluﬂur. Bu florada Bifido bakterium’un
hakim hale geldi¤i görülür. Bebek sütten kesildikten sonra yeni
beslenme tarz› ile flora zenginleﬂir ve yetiﬂkin kiﬂilerin floras›na benzer hale gelir.
Bifidobakteri dominant floran›n bebe¤i enfeksiyonlardan korudu¤u kabul edilmektedir. Anne sütünün önemli k›sm›n› oluﬂturan; oligosakkaritler (N-acetyl glucosamine dahil), glukoz, galaktoz, fukoz oligomerleri, glikoproteinler bifidobakteriler için
spesifik üreme faktörüdürler (Prebiyotik). ‹nsan sütünün protein
içeri¤inin az olmas› ve tamponlama kapasitesinin düﬂük olmas›
Bifidobakterilerin üremesini kolaylaﬂt›r›r.
Bebek anne sütünden kesildikten sonra oral beslenmeye geçer
geçmez yetiﬂkine benzer flora oluﬂur. Çocu¤un floras› ailesinin
floras›na benzer özelliklere sahiptir. Bu florada yaﬂam sürecinde ufak tefek de¤iﬂiklikler olsa da yaﬂam boyu önemli de¤iﬂiklik göstermeden varl›¤›n› devam ettirir (Tablo 1).
Tablo 1. Sindirim sisteminde bakterilerin da ılımı
Mide

leum

0-1000 bakteri/ml

1000-109 bacteri/ml

Lactobacillus

Bifidobacterium

Streptokok

Bacteroides

Stafilokok

Lactobacillus
Streptokok
Stafilokok
Clostridium

Mac Pherson ve Uhr, farelerde canl› commesal bakterilerin
dentritik hücrelerle intestinal lenf nodlar›na taﬂ›nd›¤›n› göstermiﬂlerdir. Dentiritik hücreler bu bakteriyel yükün lenfoid dokudan daha ileri yani sistemik dolaﬂ›ma gitmesine ve sistemik infeksiyona izin vermemektedir. Commensal-spesifik lgA, commensal bakterinin mukozada s›n›rland›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
ﬁayet commensal (normal mikro-flora) bakteri dentritik hücreden kurtulacak olursa lgA ile kapl› commensal bakteri Fcα/μbearing fagositik hücreler taraf›ndan tahrip edilirler. Araﬂt›rmalar mezanterik lenf nodülleri ç›kar›l›nca mikroplar›n dala¤› iﬂgal
ettiklerini ve sistemik immunolojik yan›ta neden olduklar›n›
göstermiﬂlerdir. Dentiritik hücrelerin direkt olarak lümenden
commensal bakteri örnekleri ald›¤› gibi, M hücrelerinin de (epitel hücrelerinden M cells) lümenden direkt olarak commensal
bakteri örnekleri ald›¤› ve GALT bölgesinin tepesine gönderdi¤i oradan da dendiritik hücrelerin ald›¤› ortaya konmuﬂtur.
Mezenterik lenf bezlerinin mikrofloran›n sistemik dolaﬂ›ma
geçmesini önleyen bir bariyer oldu¤u aç›kça görülmektedir. Mezenterik lenf nodlar› lgA antikorlar›n husulu için indükleme bölgesi olarak yer almakta ve commensal bakterilerin mukozal fagositler taraf›ndan parçalanmas› kolaylaﬂmaktad›r.
Normal commensal floran›n mevcudiyetinde intestinal mukozadan lgA sekrete edilmektedir. Bu lgA miktar› tüm vücut immunglobolin üretiminin %70’inden fazlad›r. Sekretuvar lgA’n›n
basitçe commensal bakteri ço¤almas›n› s›n›rland›rd›¤› yada lgA
ile kaplanm›ﬂ commensal bakterilerin epiteli penetre etmelerinin
inhibe edildi¤i aç›kl›¤a tam kavuﬂmam›ﬂt›r.
Commensal bakteriler de patojen bakteriler gibi do¤al immun
sistemin "Toll-like reseptör"leri taraf›ndan tan›nabilen moleküllere sahiptirler. Commensal bakteriler veya onlar›n ürünleri intestinal B ve T hücrelerini indükledikleri halde nötrofil ve klasik inflamasyonu tetiklememektedirler (Patojenik infeksiyonlarda ise tetiklenmektedir) (ﬁekil 1).

Enterobacteria
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Kalın Barsak

100-100,000 bakteri/ml

1010 -1012 bacteri/gr

Lactobacillus
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Yetiﬂkinlerin kolon floras›nda 400-500 tür bakteri mevcuttur.
Günümüzde birço¤unun idantifikasyonu hala yap›lamam›ﬂt›r.
Kolonik floraya artan ilgi ve bilimsel geliﬂmeler bu floray› daha
iyi anlamam›za olanak sa¤layacakt›r. Gastrointestinal kanalda
ince barsak içeri¤inde 102-103/gr bakteri varken ileum’un son
k›sm›nda ve kal›n barsakta 1012-1013/gr mikro organizma bulunmaktad›r. Gastrointestinal mikrofloradaki bakteri say›s› tüm vücudumuzdaki eukaryotik hücre say›s›ndan 10 kat fazlad›r. Gastrointestinal kanaldaki bakteriyel flora kiﬂisel farkl›l›klar göstermektedir.
Kal›n barsaktaki bakteriyel floran›n yaﬂam›n› devam ettirebilmesi için gerekli maddeler, üst gastrointestinal sistemde dijesyona ve absorbsiyona u¤rayamad›¤› için kolona gelen art›k materyalden oluﬂmaktad›r. Mikroplar›n besinleri özellikle lifli yiyecek art›klar›, lümene salg›lanan mukus, lümene dökülen epitel hücreleri, parçalanm›ﬂ bakteri, mayaya ait maddelerden oluﬂmaktad›r. Yedi¤imiz yiyeceklerin yaklaﬂ›k %20’si art›k materyal olarak kolon’a ulaﬂmaktad›r. Bunlar bakteriyel metabolizma
ile fermente olabilen, sindirim kanal›nda dijesyona u¤ramayan
karbonhidratlar (polisakkarit yap›daki-celluose, hemicellulose,
pectin, zamklar, niﬂasta, oligosakkarit, tatland›r›c›lar, absorbe
olmayan ﬂekerler) d›r. Polisakkaritlerin fermantasyonu sonucu
ortaya ç›kan k›sa zincirli ya¤ asitleri (laktik, asetik, butyrik asit)
önemli enerji kayna¤›d›r. Kolon epitelinin besin kayna¤›n› oluﬂtururlar. Kolonda bulunan yararl›, protektif (Probiotik) mikroplar›n metabolizmas› sonucu art›k materyalden ortaya ç›kan k›sa
zincirli ya¤ asitleri, aminoasitler, polyaminler, büyüme faktörleri, vitaminler, antioksidanlar absorbe olarak kal›n barsak hücrelerinin gereksinimini karﬂ›larlar (ﬁekil 2).
Kolonda Bakteriyel Fermantasyon
Dirençli Ni asta

Diyet Kaynaklı
Mono-di sakkaritler
oligosakkaritler

ekil 1. Barsakta mikroflora bakterilerinin dendiritik
hücre aracılıklı transportu
Polisakkaritler

Karbonhidratlar

Bakteriyal Enzim

Kısa Zincirli
Ya Asitleri

Barsakta Mikroflora Bakterilerinin Dendiritik Hücre Arac›l›kl›
Transportu

H2, CO2, CH4
ve Artmı

1. Barsak lümenindeki commensal bakteriler do¤al immün sistem taraf›ndan (Dendiritik hücre, M hücresi) örnek olarak al›n›r.
2. Dendiritik hücreler mikroplara ait antijenik peptidleri, ya

Di er Polisakkaritler
(Diyetteki Fiber)

Mukus

Di er Maddeler

Bakteri

(Protein vs.)

Kütlesi

ekil 2. Kolonda bakteriyel fermantasyon
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obiyotik-Prebiyotik Synbiyotik
B ü y ü k a d a m l a r › n a m a ç l a r › , d i ¤ e r l e r i n i n i s e y a l n › z i s t e k l e r i v a r d › r . Dünya Atasözü
Protein ve peptidlerin mikroflora taraf›ndan metabolizmas› (Pütrefaksiyon) sonucu ise k›sa zincirli ya¤ asitleri husulü yan› s›ra
toksik maddeler (Amonia, aminler, phenol, thiol, indoller gibi)
husule gelmektedir. Kolon mikrop floras› fonksiyonel bir ünite
olarak devaml› faaliyet halindedir (ﬁekil 3).

Dünyam›z mikroplar›n hakimiyetinde oldu¤undan onlar her yerde varl›klar›n› sürdürmektedir. Bu nedenle germ-free bir yaﬂam
insanlar için mümkün görülmemektedir. Oluﬂan kolonik floran›n
ideal bir yap›ya sahip olup olmad›¤› sorgulanmaktad›r. Bu nedenle de yararl› bakterilerle gastrointestinal kanal› kolonize ederek daha sa¤l›kl› bir yaﬂam çabas› son 15 y›lda h›z kazanm›ﬂt›r.

Distal Kolon
Substrat az
Proteolizis
Nötral pH
Yava Bakteri ço alması

‹nsan sa¤l›¤›n› daha iyi hale getirmek için yararl› bakterilerin
kullan›m› yüz y›ldan beri insanl›¤›n gündemindedir. ‹nsan sa¤l›¤›na spesifik yarar sa¤layacak canl› bakteri do¤rudan veya yiyecek içeri¤i olarak al›n›r. ‹lk probiyoti¤in ekﬂimiﬂ süt oldu¤u kabul edilebilir. ‹nsan sa¤l›¤›na yararl› canl› bakteri ya da besindeki canl› bakteriye probiyotik denir. Probiyotik bakterinin etkisi
suﬂ spesifiktir. Bu nedenle bakterilerin özel suﬂlar› kullan›lmaktad›r. Bunlar genellikle Bifidobakteria ve Laktobasilli gibi laktik
asit husule getiren bakterilerdir. Yo¤urt gibi besinlerdeki canl›
mikroorganizmalara genel olarak probiyotik denir.

ekil 3. Kolonda fermentasyon

Ba lıca Probiotikler

Gastro-‹ntestinal Floran›n Baﬂl›ca Fonksiyonlar›:
1. Metabolik: Sindirime u¤ramam›ﬂ art›k materyalin fermentasyon ve pütrefaksiyonu, K vitamin sentezi, iyon absorbsiyonu,

Laktobasilli

Bifidobakteria

L. Asidofilus

(Bifidobacterium DN-173010)

L. Casei, subsp. rhamnosus

B. bifidum

2. Trofik Etki: Epitelyal hücre proliferasyonu ve differansiyasyonu, immun sistemin uyar›lmas› ve geliﬂimi,

L. delbrueckii subsp. bulgaricus B. infantis
L. reuteri

B. adolescentis

3. Protektif Etki: Patojen mikroorganizma istilas›na karﬂ› bariyer
oluﬂturmak, onlar›n kolonize olmalar›na f›rsat ve ortam b›rakmamak.

L. brevis

B. longum

L. cellobiosus

B. animalis

L. curvatus

B. thermophilum

KALIN BARSAK HASTALIKLARI ‹LE BAKTER‹YEL
FLORA ARASINDA ‹L‹ﬁK‹ VAR MI?

L. fermentum

Kolonik floradaki bireysel farkl›l›klar kolonize olan bakteri türüyle ilgili oldu¤u gibi farkl› suﬂlar› bar›nd›rmaktan da kaynaklanabilir. Bu farkl›l›klar›n konakç›n›n genetik farkl›l›klar› ile bir
araya geldi¤i zaman kal›n barsa¤›n baz› hastal›klar›na (Crohn,
kolitis ülseroza ve kolon kanseri vs) yol açabilece¤ini gösteren
veriler mevcuttur. Bu konuda yap›lan araﬂt›rmalar bakteri-bakteri, bakteri-konakç› immün sistemi, bakteri-epitelyal hücre iliﬂkisini daha iyi anlamam›za f›rsat verecektir.

MAYA’lar

Hayvan çal›ﬂmalar› Lactobacillus ve Bifidobacteri’nin tümör geliﬂimini önledi¤i, oysa bacteroides (vulgatus, stercoris) türünün
ise tümör geliﬂimi için risk faktörü oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Birçok araﬂt›rmac› kolon kanserinin görülme s›kl›¤›nda; co¤rafik farkl›l›¤›n, diyete ait faktörlerin, genetik faktörlerin ve kolon
floras›ndaki metabolik farkl›l›klar›n rolü oldu¤unu bildirmektedir.
Crohn hastal›¤›nda feçeste bifidobakteri popülasyonunun azalm›ﬂ oldu¤u bildirilmiﬂtir. Kolonik florada bulunan Bifidobakterinin ve Laktobasillus cinsi bakterilerin yararl›, Escherichia coli
ve Clostridium perfringers türlerinin ise patojen olabilece¤i düﬂünülmektedir. Faydal› bakterilerin (probiyotikler), gaitada enzim aktivitesini, mutajenleri, sekonder safra tuzlar›n›n miktar›n›
azaltt›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar vard›r.

12. Sindirimi kolaylaﬂt›rmal›,
13. Antimikrobiyal madde üretebilmeli,

Üst gastrointestinal sistemde sindirime u¤ramadan kolona ulaﬂabilen, kolonda bulunan baz› bakteri veya bakteri gruplar›n›n ço¤almas›n›, aktivitesini uyaran besin maddesine prebiyotik (oligo
fructose, lactulose, lactitol) denir.
Diyetle al›nan, sindirilemeyen, fakat fermente olabilen baz› karbonhidratlar barsakta bulunan ve insan sa¤l›¤› için yararl› olarak
kabul edilen Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacteria gibi belirli
bakteri gruplar›n›n seçici olarak ço¤almalar›n› stimule etmekte
ve onlar›n enerji kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r. Bu karbonhidratlara prebiyotik denmektedir.
Bu prebiyotikler (karbonhidratlar) üst gastrointestinal sistem enzimlerine karﬂ› dirençli olduklar›ndan hidrolize olup absorbe
olamamaktad›rlar. Kolona gelen bu prebiyotiklerin bakteriler taraf›ndan fermentasyonu sonucu oluﬂan k›sa zincirli ya¤ asitlerinden dolay› pH düﬂmekte ve ortam aside dirençli olan yararl› bakteriler için (Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacteria) uygun hale
gelmektedir. Bu durum potansiyel patogenik olan bakteriler
(clostridium vs) için uygun olmad›¤›ndan bask›lan›rlar.

- Sindirilemediklerinden besin de¤erleri azd›r
- D›ﬂk› hacmini artt›r›rlar

Gram Pozitif Kok’lar

Saccharomyces boulardii

Lactococcus lactis subsp.

S. cerevisiae

- Barsak floras›ndaki yararl› bakterilerin ço¤almas›n› sitimüle
ederken Clostridium ve Bacteroides gibi zararl› bakterileri inhibe ederler.

cremoris

- Mikrofloray› ve kolonik pH’› de¤iﬂtirerek NH3 üretimini inhi-

Streptococcus subsp.

be etti¤i gibi emilimini de azalt›rlar.

thermophilus

Prebiotiklerin Kesin Kan›tlanmam›ﬂ Olan Etkileri

Enterococcus faecium

- Immun sistemi uyarmas›

S. diacetylactis

- ‹ntestinal enfeksiyonlardan koruma

S. intermedius

- Kolon kanseri geliﬂiminin önlenmesi
Probiyotikler canl› mikrobial besin destekleridir. En iyi bilinenleri yo¤urt ve di¤er süt ürünlerinde kullan›lan Bifidobakteria ve
laktik asit bakterileridir. Bu bakteriler non-patojen ve non-toksijeniktirler.
Probiyotikler canl›l›klar›n› besin depolar›nda ve sat›ﬂ süresince
rafta muhafaza ettikleri gibi, oral al›m› takiben mide-ince barsaktan geçerken de canl› kalabilmektedirler. Probiyotik ajanlar›n
baz›s› normal kolonik floran›n bir üyesidir. Probiyotik bakterilerin gastro-intestinal kanala süregen kolonizasyonu olas›l›¤› az
oldu¤undan her gün muntazam al›nmas› gerekmektedir (ﬁekil 4)
(Tablo 3).

- Serum kolesterol düzeyinin düﬂürülmesi
Prebiyotikler yak›n gelecekte önemli kullan›m alanlar› bulacakt›r. Prebiyotiklerden kolon epitel hücreleri içinde besin kayna¤›
olan k›sa zincirli ya¤ asitleri oluﬂmaktad›rlar. Kolon epitel hücrelerinin beslenmesi dolaﬂ›mdan de¤il luminal k›sa zincirli ya¤
asitleri (acetate, propionate, butyrate) ile olmaktad›r.
SYNB‹OT‹K
Probiotik ve Prebiotik’in birlikte verilmesidir. Bifidobakteria ve
Frukto-olugosakkarit birlikte verilmesi gibi, bir baﬂka örnek ise
Laktobasilli ve Lactitol’un birlikte verilmesidir.
Prebiotik ve Synbiotikler

KOLON FLORASI MOD‹F‹YE ED‹LEB‹L‹R M‹?
Prebiotikler

Bireysel kolonik floran›n özelliklerinin oluﬂmas›nda; vajinal do¤um, sezeryan ile do¤um, anne sütü ile beslenme, do¤rudan haz›r mama ile beslenme gibi faktörlerin rolü vard›r. Ayr›ca annenin vajinal ve kolonik floras›n›n da bebe¤in floras›n›n oluﬂmas›nda etkisi vard›r. Daha ileri yaﬂlarda kiﬂinin beslenme tarz›n›n
ve yaﬂam koﬂullar›n›n da flora üzerine etkisi vard›r.

Kolonik floradaki bireysel farkl›l›klar›n yan› s›ra kiﬂilerdeki genetik özelliklerin baz› kolon hastal›klar›n›n patogenezinde rolü
olabilece¤i gündeme getirilmiﬂtir. Bu nedenle kolonun yararl›
bakteriler ile kolonize edilerek olas› hastal›klar›n önlenebilece¤i
düﬂünülmüﬂtür (Tablo 2).
Tablo 2.

nsan kalın barsa ında saptanan bakteriler
Bakteri

Galakto-sakkaritler

Bifidobakteria+Galakto-oligosakkaritler

Lactulose
Lactitol

SA⁄LIKTA VE HASTALIKTA PROB‹YOT‹KLER‹N KULLANIMI

ekil 4. ORAL yolla alınan bakterilerin G S’deki seyir
defteri

Görülme Sıklı ı (%)

Tablo 3. Oral olarak verilen eksojen mikroorganizmaların gastrointestinal kanalda saptanması

Bacteroides fragilis

100

Bacteroides melaninogenicus

100

Bacteroides oralis

100

Lactobacillus

20-60

Clostridium perfringes

25-35

Clostridium septicum

5-25

L. casei (GG)

Clostridium tetani

1-35

Bifidobacterium spp

Bifido bacterium bifidum

30-70

S. faecium

+

-

+

Staphylococcus aureus

30-50

S. boulardi

-

-

+

Enterococcus faecalis

100

Bakteri

Jejunum

leum

Dı kı

S. thermophilus

+

-

-

L. bulgaricus

+

+

-

L. acidophilus

+

+

+

+

-

+

++

++

++

Etkin bir probiyoti¤in aﬂa¤›daki özelliklere sahip olmas› istenir:

Escherichia coli

100

Salmonella enteridis

3-7

1. Konakç›ya yararl› etkisi olmal›,

Salmonella typhi

0,00001

2. Patojen ve toksik olmamal›,

Klebsiella species

40-80

Enterobacter species

40-80

Proteus mirabilis

5-55

3. Yüksek oranda canl› mikroorganizma içermeli, 4. Gastro-intestinal kanalda canl› kalabilmeli ve metabolize etme yetene¤ini
korumal›,

Pseudomonas aeruginosa

3-11

Peptostreptococcus

genellikle

6. Oral tüketilece¤inden tüketimi hoﬂ olmal›,

Peptococcus

orta sıklıkta

7. Konakç›dan izole edilebilmeli,

Methanogen

genellikle

Pasteur normal kolonik floran›n yaﬂam için gerekli oldu¤unu kabul etmiﬂtir. Metchnikoff ise indigenous kolonik mikroplar›n,
konakç› için yaﬂamsal önemi olan faktör için yar›ﬂt›¤›n› bildirmiﬂtir.

Synbiotikler

Frukto-oligosakkaritler Bifidobakteria + Frukto-oligosakkaritler
Inulin
Laktobasilli + Lactitol

Fakat genellikle florada önemli de¤iﬂim görülmez yani yaklaﬂ›k
olarak sabittir. Yararl› bakteriler muntazam olarak al›n›rsa kolonik florada bir de¤iﬂiklik olabilece¤i gösterilmiﬂtir.

5. Stoklama ve kullan›m süresince canl› kalabilmeli,

8. Laktoz malabsorbsiyonuna ait semptomlar› ortadan kald›rabilmeli,
9. Gastro-intestinal enfeksiyonlara karﬂ› do¤al direnci artt›rmal›,
10. Gastro-intestinal immun sistemi sitimüle etmeli,

8. Laktaz yetmezli¤inde ortaya ç›kan semptomlar› gidermektedirler,
9. Hastanede yatan olgularda görülen "Nosocomial" diyare riskini Probiyotikler azaltmaktad›r,

Prebiyotiklerin Kan›tlanm›ﬂ Etkileri

L. plantarum

7. Turist Diyaresi’nden korunmada Probiyotiklerin kullan›m›
gündemde ise de yeni araﬂt›rmalara gereksinim var,

14. Probiyotik insan kökenli olmal›d›r.
PREB‹YOT‹K

PROB‹YOT‹K

Proksimal Kolon
Substrat içeri i zengin
Sakkorolizis
Asit pH (5-6)
Hızlı Bakteri ço alması

11. Kolon kanseri geliﬂimini önleyebilmeli,

Probiyotik bakterileri içeren süt ve süt ürünleri eski ça¤lardan
beri tüketilmektedir. Bunlardan yo¤urt ve ekﬂimiﬂ süt, sa¤l›kl›
yaﬂam ve gastro-intestinal hastal›klarda kullan›lm›ﬂt›r. Nobel
ödüllü Rus bilim adam› Metchnikoff muntazam yo¤urt tüketen
insanlar›n uzun ömürlü oldu¤unu gözlemlemiﬂtir. Ona göre yo¤urtla al›nan bakteriler (Lactobacillus Bulgaricus) ve enzimler
kolona ulaﬂarak zararl› mikroplar›n zararl› etkilerini önlemekteydi. Probiyotik bakterilerin özellikle Bifidobakteria ve Laktobasilli’nin oral muntazam al›m› ile baz› hastal›klardan korunabilece¤i ya da baz› hastal›klar›n iyileﬂtirilebilece¤ini gösteren çal›ﬂmalar son 15 y›lda yay›nlanm›ﬂt›r. Probiyotik bakterilerin
gastro-intestinal kanal boyunca vitalitesini koruyabildi¤i, mukozaya yap›ﬂabildi¤i, immun sistemi uyard›¤›, antipatojen etki ortaya koydu¤unu ortaya koyan araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar ﬂu öngörüleri taﬂ›maktad›r.
1. Probiyotikler çocuklarda akut diyare geliﬂimini önler ya da diyarenin ciddiyetini azalt›r,
2. Probiyotiklerin kolitis ülserozan›n sa¤›t›m›nda alternatif bir
tedavi seçene¤i oldu¤u bildirilmiﬂtir. Inflamatuvar barsak hastal›klar›n›n baﬂlamas›nda ve süregitmesinde luminal bakteriyel
floran›n rolü oldu¤u bildirilmektedir. Immun sistem yerleﬂik floraya karﬂ› aﬂ›r› bir reaksiyon göstermekte ve sonucu olarak kolonik hastal›k ortaya ç›kmaktad›r. Bu konuda yeni çal›ﬂmalara
gereksinim vard›r,
3. Probiyotik bakterilerin antibakteriyel etkileri vard›r. Ürogenital sistem enfeksiyonlar›ndan korunmada yararl› oldu¤u (Lactobasillus) bildirilmektedir,
4. Probiyotiklerin çocuklarda Atopik dermatit geliﬂimini azaltt›¤›n› gösteren veriler mevcuttur,
5. Yeterli çal›ﬂma olmamakla birlikte yap›lan baz› çal›ﬂmalar
Probiyotiklerin basit kab›zl›k ve ‹rritabl Barsak Sendromu’nda
etkili oldu¤unu ortaya koymaktad›r,
6. Hayvan çal›ﬂmalar› kolon kanserinden korunmada Probiyotiklerin etkili olabilece¤ini ortaya koymakta ise de yeni çal›ﬂmalara gerek vard›r,

10. Probiyotik fonksiyonel besinlerin serum kolesterol seviyesini düﬂürdü¤ünü gösteren araﬂt›rmalar vard›r,
11. Probiyotikler Antibiyotiklere ba¤l› gastro-intestinal yan etkileri azaltmaktad›r,
12. Probiyotiklerin çocuklarda görülen Rota Virüs diyaresinden
korunmada ve tedavisinde etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir,
13. Aktif pouchitis tedavisinde probiyotiklerle baﬂar›l› sonuç elde edildi¤ini ortaya koyan ciddi araﬂt›rmalar vard›r,
14. Probiyotiklerin Subklinik Hepatik ensefalopatide etkili oldu¤u bildirilmektedir.
Çocuklarda ve Yetiﬂkinlerde Bifidobakteria’n›n Yararlar›:
- Patojen mikro organizmalar›n ço¤almas›n› inhibe eder,
- Immun sistemin regülasyonunu aktive eder,
- Antibiyotik tedavisinden sonra kolon floras›n› düzenler,
- Digestiv enzim husule getirir,
- Antibiyoti¤e ba¤l› diyareyi hafifletir,
- Rota viruslar› bask› alt›nda tutar.
Probiyotikler gastro-intestinal kanal floras›nda olumlu bir denge
sa¤layabilir. Probiyotiklerin mikrobial mikrofloray› ve metabolik aktiviteyi de¤iﬂtirerek potansiyel olarak patojen bakterilerin
ço¤almas›n› önleyerek ve mukozal bariyerin bütünlü¤ünü sa¤layarak etkilerini gösterdi¤i kabul edilmektedir.
Probiyotik süt ürünleri geliﬂmiﬂ ülkelerde h›zla artan bir ﬂekilde
kullan›lmaktad›r. Ülkemizde de bu tip ürünlerin kullan›lmas›n›n
genel toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan çok önemli yararlar› vard›r. Özellikle çocukluk ça¤›nda tüketilmesi yeni nesillerin daha sa¤l›kl›
yetiﬂmesine katk›da bulunacakt›r.
Probiyotik yo¤urt ve süt ürünlerinin ülkemizde de üretilerek topluma sunulmas› önemli bir geliﬂmedir. Bu durum probiyotik
ürünlerin etkili oldu¤u hastal›klarda hekimlerimizin bu ürünleri
önermelerine olanak verecektir.
Toplumumuzun probiyotik ürünlere al›ﬂmas›nda en önemli görev hekimlerimize düﬂmektedir. Hekimlerimiz konuya gereken
ilgiyi göstererek bilgi edinmeli ve mevcut bilgileri toplumla paylaﬂmal›d›r. Probiyotik yo¤urt özellikle hem sa¤l›kl› bireyler için
bir gereksinim hem de gastro-intestinal sorunlar› olanlar için alternatif bir seçenektir.
‹yi yönde de¤iﬂtirilmiﬂ bir barsak floras›n›n insan sa¤l›¤› için
önemli oldu¤u düﬂüncesi gün geçtikçe yayg›nl›k kazanmaktad›r.
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MEDEN‹YETLER‹ TAﬁIYAN EKSEN‹N GEÇ‹ﬁ
YOLU; MALATYA

SELÇUKLULAR DÖNEM‹
11. yüzy›lda Türkler ak›n ak›n Anadolu’ya
yöneldiler. Malazgirt zaferinden önce Malatya
1057 y›l›nda Türklerin eline geçti ise de Bizansl›lar kenti geri ald›lar. I. ‹saakios Comnenos (1057-1059) döneminde Türkler Malatya’y› ele geçirip halk›n› tutsak ettiler. Kenti
tekrar ele geçiren Konstantinos Ducas (10591067), (1060-61) y›llar›nda Malatya’n›n sur ve
hendeklerini yeniden yapt›rd›. Ne var ki kent
1064 ve 1066’da k›sa süreli de olsa Türklerin
eline geçmesine engel olamad›. Ancak kuﬂatma
için gerekli silahlar› olmayan Türkler, düzenli
Bizans ordular›yla baﬂa ç›kamayarak alm›ﬂ olduklar› topraklar› b›rak›p, geriye çekilrnek zorunda kal›yorlard›.
Ak›n ak›n gelen Türk göçlerinin Bat› ve Orta Anadolu’da toplanmalar›ndan yararlanan,
Ermeniler, do¤uda birtak›m prenslikler kurdular. Bizansl›lar’›n Malatya-Antakya hatt›n›
Türklere karﬂ› korumakla görevlendirdikleri
Ermeni komutan› Filaretos, Malazgirt savaﬂ›ndan sonra kendi hesab›na hareket etmeye baﬂlad› Melikﬂah’dan sa¤lad›¤› bir fermanla Malatya’da hakimiyetini perçinledi. Böylece; Malatya, Maraﬂ, Antakya ve Urfa yörelerini içine
alan oldukça büyük bir prenslik kurdu. Bu s›rada Anadolu Selçuklular› güçlenmiﬂ, s›n›rlar›n›
geniﬂletmeye baﬂlam›ﬂlard›. Bu durumdan kayg› duyan Filaretos, Büyük Selçuklu Sultan› Melikﬂah ile kurmuﬂ oldu¤u dostlu¤u devam etmekteydi. Süleyman ﬁah da, bu dostlu¤a karﬂ›
1082 y›l›nda do¤u seferine ç›karak Kilikya yöresini kendisine ba¤lad›. 1085 y›l›nda Antakya
seferine ç›kt›¤›nda Daniﬂmendli Beyi Melik
Daniﬂmend Gazi, Malatya üzerine yürüdü, ama
kenti alamad›. Filaretos, Melikﬂah’›n deste¤ini
almak umuduyla Rey’e gitti. Bu gidiﬂten bir sonuç elde edemedi ve k›sa bir süre sonra Maraﬂ’ta öldü.
1092 y›l›nda Melikﬂah’›n ölümü üzerine
‹ran’dan kaçan I. K›l›ç Arslan ‹znik’e döndü.
Onun yönetiminde Anadolu Selçuklular› tekrar
k›sa sürede toparland›lar. Melik Daniﬂmend
Gazi ise Malatya’y› ele geçirmek için plan yap›yordu. 1. K›l›ç Arslan 1095 y›l›nda Malatya’y› kuﬂatt›. Anadolu Selçuklular› Malatya’y›
Daniﬂmendlilerden önce ele geçirmek için kuﬂatmay› yo¤unlaﬂt›rd›lar. ﬁehrin Ermeni ve Süryani halk› teslim olma yanl›s› idi. 1. K›l›ç Arslan, baz› ayr›cal›klar tan›yacaklar›na söz vererek Süryani patri¤inin deste¤ini ald› ise de Gabriel onu öldürttü. Bunun üzerine, Anadolu Selçuklular› kenti savaﬂla almaya karar verdiler.
Bu s›rada, 1. Haçl› seferinin baﬂlamas› 1. K›l›ç
Arslan’›n kuﬂatmadan vazgeçmesine sebep oldu.
1. Haçl› seferi sars›nt›s› geçtikten sonra,
Anadolu Selçuklular› ve Daniﬂmendliler toparland›lar. I. K›l›ç Arslan Bizansl›lar’la u¤raﬂ›rken, Melik Daniﬂmend Gazi 1098 y›l›nda Malatya üzerine yürüdü, ﬂehir surlar›n›n kuvvetli
olmas› nedeniyle kuﬂatma uzun sürdü. Daniﬂmendliler ﬂehrin çevre ile ba¤lant›s›n› keserek,
üç y›l beklediler. Muhasaraya yaz aylar›nda devam edip, k›ﬂlar› tekrar Sivas’a dönüyorlard›.
Uzun müddet dayanamayac›¤›n› anlayan Gabriel, Antakya Prensi Bohemond’a elçiler gönde-

rerek bir anlaﬂma sonunda, ﬂehri ve güzelli¤i ile
meﬂhur olan k›z› Morfia’y› kendisine vermeyi
teklif etti. Bunun üzerine Haçl›lar hemen harekete geçtiler. Önce bunlar› sevinçle karﬂ›layan
Malatya’daki Ermeni Halk, Haçl›lar’›n yapt›klar› ya¤ma ve zulümler yüzünden, Daniﬂmendlilerden yana olmaya baﬂlad›. Melik Daniﬂmed
Gazi, Ermenilerin yard›m› ile Haçl›lar’› Malatya önlerinde pusuya düﬂürerek bozguna u¤ratt›.
Baﬂta ünlü Haçl› Kontu Bhomod ve Richard gibi frank komutanlar› esir al›nd› (1100)
Niksar’da hapsedilen tutsaklar› kurtarmak
için Avrupa’da yeni bir haçl› seferi düzenlendi.
Bunun üzerine, Daniﬂmendliler Malatya’y› kuﬂatmaktan vazgeçtiler. Gabriel de Urfa kontu
Bautounin’i Malatya’ya ça¤›rarak himayesine
girdi. 1101 y›l›nda Anadolu’ya gelen Haçl› ordular›n› Anadolu Selçuklu ve Daniﬂmendli
kuvvetleri yok ettiler. Melik Daniﬂmed Gazi,
yeniden Malatya’y› kuﬂatt›. ﬁehir kuﬂat›l›nca
büyük bir k›tl›k baﬂlad›. Gabriel ve Rumlar,
Süryani ve Ermenilerden ﬂüphelendikleri için,
onlara zulüm ederek ve mallar›na el koyarak bir
ço¤unu da öldürdüler.
Süryani halk Malatya Metropoliti Barsabuni’yi Gabriel’e gönderip, onu bar›ﬂa yaklaﬂt›rmak istedi. Bunu kendisine karﬂ› bir tertip zanneden Gabriel Barsabuni ile birlikte birçok ileri gelenleri öldürünce, askerler ve halk gazaba
gelerek ihanete mecbur oldular. ﬁehrin kap›lar›m Daniﬂmendlilere açarak askerlerin ﬂehre
girmesini sa¤lad›lar.
Melik Daniﬂment Gazi askerlerin ﬂevkini
artt›rmak amac›yla, ﬂehrin zenginliklerinden
kendilerine pay verilece¤ini söyledi. ﬁehir al›n›nca ganimetler da¤›t›ld›. Bununla beraber
kimseye dokunmayarak, halk›n evlerine ve iﬂlerine dönmelerini sa¤lad›. Bundan baﬂka ülkesinden bu¤day, öküz gibi zirai ihtiyaç maddeleri getirterek halka da¤›tt›rd›.
Zindanlarda bulunan insanlar› hürriyetine
kavuﬂturdu. Gabriel ve ailesi, onun zulmüne
u¤rayan yerli H›ristiyanlar taraf›ndan iﬂkence
ile öldürüldü. Malatya, Daniﬂmend Gazi Ahmet
zaman›nda bir saadet ve bolluk ülkesi oldu. I.
K›1›ç Arslan taraf›ndan kuﬂat›lan ancak, Haçl›lar’›n ‹znik’i kuﬂatmalar› haberi üzerine b›rak›lan Malatya, art›k Daniﬂmend Gazi’nin fethi ile
(18 Eylül 1101) Türk beldesi olmuﬂ, daha sonra da Selçuklular ve Daniﬂlmendliler idaresinde
kalm›ﬂt›r.
Anadolu Selçuklu Sultan› I. K›l›ç Arslan,
öteden beri almak istedi¤i Malatya’n›n Daniﬂmendlilerin eline geçmesini iyi karﬂ›lamad›.
Melik Daniﬂmend Gazi, Niksar’da tutuklu Haçl› komutanlar›n› fidye karﬂ›l›¤›nda serbest b›rak›nca, Anadolu Selçuklular› ile Daniﬂmendliler’in aras› aç›ld›. I. K›l›ç Arslan 1103 y›l›nda
Daniﬂmendliler üzerine yürüdü. Maraﬂ yöresindeki savaﬂta I. K›l›ç Arslan üstün geldi. Melik
Daniﬂmend Gazi’nin 1105 y›l›nda ölümünden
sonra Anadolu Selçuklular› Malatya’y› kuﬂatt›lar. Kenti elinde tutan Melik Daniﬂmend Gazi’nin o¤lu Ya¤›s›yan fazla dayanamayaca¤›n›
anlay›nca kenti Anadolu Selçuklular›’na teslim
etti.
Bu arada Anadolu Selçuklular› aras›nda taht
kavgalar› baﬂlam›ﬂt›. Bu taht kavgalar› aars›nda
beyler aras›nda s›k s›k Malatya ﬂehrinin yönetimi el de¤iﬂtirdi. II. K›l›ç Arslan (1186) y›l›nda
ülkesini, yaﬂland›¤› için sa¤l›¤›nda onbir o¤lu
aras›nda paylaﬂt›rd›. Malatya, Muizeddin Kayserﬂah’›n pay›na düﬂtü. K›sa bir süre sonra kardeﬂler aras›nda yine taht kavgalar› baﬂlad›. G›yaseddin’in 1211 y›l›nda ölümünden sonra yerine büyük o¤lu Malatya emiri ‹zzettin Keykavus geçti. Kardeﬂi Alaaddin Keykubad onun

Sultanl›¤›n› tan›mayarak, ayakland›, sonuçta
yenildi. Malatya civar›nda bulunan Masara
(Minﬂar) ve bilahare de Kezirpert kalesine hapsedildi. I. ‹zzettin Keykavus’un 1220 y›l›nda
ölümünden sonra yerine, I. Alaaddin Keykubat
geçirildi. Keykubad, Malatya ﬂehir surlar›n›
onartarak, kentin savunma gücünü artt›rd›. ﬁehri imar eden Keykubad’›n en önemli eserlerinden biri de 1224 y›l›nda yap›lan ve Anadolu
Büyük Selçuklu Mimari gelene¤ini temsil eden
tek eser Malatya Ulu Camii (Eski Malatya-Battalgazi) dir.
Keykubad, F›rat boylar›nda 1226 y›l›nda yeni fetihlere giriﬂti. Ad›yaman, Kahta ve Çemiﬂgezek kaleleri sultana tabi olmuﬂtur. K›ﬂ yaklaﬂt›¤›nda, Malatya’dan ayr›larak Antalya’ya
hareket etmiﬂtir. Alaaddin Keykubat yerine ‹zzettin K›l›ç Arslan’›n geçmesini istiyordu. Ancak, 1237 y›l›nda öldü¤ünde, dönemin veziri
Sadettin Köpek, hile ile II.G›yaseddin Keyhüsrev’i baﬂa geçirdi.
Anadolu Selçuklular›n›n hizmetinde bulunan Harzemﬂahl› beyler, bu durumu kabullenemediler. ‹syan ettiler ve F›rat Nehrini geçtiler,
yol üzerinde bulunan bütün vilayetleri ya¤ma
ettiler. Mo¤ol istilas›n›n yaklaﬂt›¤› s›rada Harzemﬂahlar› kaybetmek, devletin direnme gücünü büyük ölçüde azaltt›. 1240 y›l›nda Baba ‹shak’›n emri üzerine Türkmenler, s›¤›r, koyun
ve di¤er mallar›n› sat›p silah sat›n ald›lar; cihad
ilan› Türk kabile ve obalar› aras›nda yay›l›nca,
Türkmenler her köﬂeden kar›ncalar gibi ‹syan’a
baﬂlad›lar, k›sa sürede bu isyan büyüyüp geniﬂledi..
Malatya Subaﬂ›s› Muzaffereddin Aliﬂir,
ayaklanmay› bast›rmaya çal›ﬂt›ysa da büyük
kay›plar vererek bozguna u¤rad›. Malatya’ya
dönen Muzaffereddin Aliﬂir, yeniden asker toplayarak ayaklananlar›n üzerlerine yürüdü, fakat
yenilerek geri çekilmek zorunda kald›. Devlet
bu ayaklanmay› güçlükle önleyebildi.
Selçuklular›n bu durumunu gören Mo¤ollar,
karars›zlar›ndan s›yr›l›p, Anadoluya sald›r›ya
geçtiler. 1243 y›l›ndaki Köseda¤ Savaﬂ›nda
Selçuklular yenilgiye u¤ray›nca, Sultan II.G›yaseddin Keyhüsrev, Tokat’a kaçt›. Köseda¤
bozgunu üzerine, Malatya subaﬂ›s› Reﬂideddin,
yan›na adamlar›n› ve de¤erli eﬂyalar›n› alarak
Malatya’y› terk etti. Yöneticisiz kalan Malatya’da Müslüman ve Hiristiyan halk, anlaﬂ›p
kent surlar›na ve kap›lar›na muhaf›zlar görevlendirerek Malatya ‘y› d›ﬂ sald›r›lardan korudular. Ancak, Mo¤ol isti1as› ürünlerin toplanmas›na engel olmakta idi. Mo¤ollar›n ayaklanmas›ndan sonra Malatya’da k›tl›kla birlikte veba
salg›n› baﬂ gösterdi.
Ülke kar›ﬂ›kl›klar içinde bunalm›ﬂt›. Mo¤ol
bask›s› giderek art›yor, Anadolu’daki Türkmen
boylar› da f›rsat buldukça ayaklan›yorlard›. ‹lhanl› han›, Ocayto, Anadolu üzerindeki ‹lhanl›
egemenli¤inin çökmekte oldu¤unu görünce
1314 y›l›nda Emir Çoban’› Naib tayin eylemiﬂti. Olcayto için Haraç toplayan Mardu ve Cemaleddin, Malatya halk›na sürekli bask› uygulad›lar. Tecavüze u¤rayan Malatya ‘l›lar bu
mülkün 170 y›ldan beri kendilerine ait oldu¤unu, Selçuklu sultanlar›n›n verdi¤i beratlar›n ellerinde bulundu¤unu söyleyerek ac› ac› yak›n›yorlard›.
Selçuklular devrinde Malatya, sanayi ve ticareti ileri, zengin bir ﬂehirdi. Burada kumaﬂ
dokuyan tezgah miktar› 12.000 ile 19.000 aras›ndayd›. Bu s›rada Memlük askerleri bu zengin
ﬂehri ya¤malamaya baﬂlad›lar. Müslüman Hiristiyan fark› gözetmeksizin k›ymetli eﬂyalar›n›
alarak esir ettiler. Bununla beraber dönüﬂte
müslüman esirleri serbest b›rakt›lar. Memlükler

kentten ayr›ld›ktan sonra Emir Çoban, Malatya’ya gelip düzeni sa¤lad›. Yak›l›p y›k›lan yap›lar›n onar›lmas›n› emretti. Malatya’n›n müdafaas› için de 2000 süvari b›rakt›ktan sonra,
1315 te Tebriz’e dündü. 1318 tarihinden sonra
da Anadolu Selçuklu Devleti tarihe kar›ﬂt›.
BEYL‹KLER DÖNEM‹
1317 y›l›nda, ‹lhanl› hükümdar› Ebu Said
Bahad›r döneminde, Emir Çoban büyük güç kazand›. O¤lu Timurtaﬂ’› Anadolu valili¤ine atad›. 1327’de Emir Çoban’›n ölümü ile Timurtaﬂ
yerine vekil olarak Alaaddin Eratna Bey’i b›rakarak Memlüklüler’e s›¤›nd›. Eratna Bey, 1338
y›l›nda Memlüklülerin egemenli¤ini tan›d›ysa
da 1340 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n›ilan etti.
Bu s›rada, Elbistan ve Maraﬂ yöresinde büyük kitleler halinde toplanm›ﬂ olan, O¤uzlar›n
Bozok kolundan Dulkadir Türkmenleri, 1339
y›l›nda Memlük1üler’e ba¤l› olarak Dulkadir
Beyli¤i’ni kurdular. Zeynettin Karacabey, 1340
y›l›nda Memlük1ü Sultan› Melik Nasriddin
Muhammed taraf›ndan, Türkmen beyli¤ine ve
Elbistan valili¤ine atand›. 1348 y›l›nda Memlüklülere isyan eden Zeyneddin, Melik Zahir
unvan›n› alarak ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Memlüklüler’in üzerine yürümesiyle Karacabey,
Eratna beyi Mehmet Bey’e s›¤›nd›, Mehmet
bey de onu Memlüklülere teslim etti. Karacabey’in yerine Elbistan valili¤ine atanan Halil
bey k›sa sürede Malatya, Maraﬂ ve Harput’u ele
geçirdi. Dulkadiro¤ullar›’n›n güçlenmesinden
kayg› duyan Memlük Sultan› Seyfettin Berkuk,
1386 y›l›nda beyli¤in baﬂ›na Sülibey’i geçirdi.
Kad› Burhanettin’in 1398 y›l›nda Akkoyunlu Karayülük Osmanbey taraf›ndan öldürülmesinden sonra Y›ld›r›m Bayezit, Malatya ve Elbistan’› ele geçirmeyi planlad›. Memlük sultan›
Berkuk’un ölümü ile yerine geçen Ferec’in küçük yaﬂta olmas› ve devlet adamlar› aras›nda ç›kan anlaﬂmazl›klar Y›ld›r›m Beyaz›t’a arad›¤›.
f›rsat› verdi. Memlüklüler’den, Malatya’n›n
kendisine verilmesini isteyen Beyaz›t, iste¤i
reddedilince 1399 y›l›nda ﬂehri kuﬂatarak Malatya’y› ele geçirdi. Darende de . bu tarihte Osmanl›lar taraf›ndan al›nd›. Beyli¤in baﬂ›na Nas›reddin Mehmet bey geçirildi.
Bu s›rada, Anadolu’da Timur istias› baﬂlam›ﬂt›. Timur’a karﬂ› baz› düﬂmanca davran›ﬂlarda bulunan Nas›reddin Mehmet, Memlüklülere
ba¤l›l›¤›n› gösterdi. Ancak, 1401 y›l›nda Timur’un Malatya’y› yak›p y›kmas› üzerine Timur’un egemenli¤ini kabul etti. Memlüklüler’le anlaﬂarak Timur’a karﬂ› birlikte hareket
etmek istediyse de Malatya’y› ele geçiren Osmanl›lar’a k›zg›n olan Memlüklüler teklifi kabul etmediler. 1402 Ankara savaﬂ›nda Osmanl›lar’›n yenilmesi üzerine, Anadolu’da beylikler
yeniden canlanmaya baﬂlad›. Daha sonra Dulkadiro¤ullar› beyli¤i yüzünden Memlüklülerle
Osmanl›lar aras›nda sürekli çat›ﬂmalar oldu.
Hersek Zade Ahmet Paﬂa ile Had›m Ali Paﬂan›n
komutas›ndaki Osmanl› ordusunun Memlüklüler’e yenilmesi üzerine, Dulkadiro¤lu Ala ÜdDevle (1479-1515) Osmanl›lara karﬂ› düﬂmanca bir tutum içerisine girdi. Çald›ran Savaﬂ›’ndan sonra (1515) Yavuz Sultan Selim, Sadrazam Had›m Sinan Paﬂa’y› Dulkadir beyli¤i
üzerine gönderdi. Dulkadir beyi Ala Üd Devle,
Turna Da¤› Savaﬂ›’nda yenilerek dört o¤lu ile
birlikte öldürüldü. Beyli¤in baﬂ›na ﬁahsuvar
Bey’in o¤lu Ali Bey, Osmanl› Hükümdar› ad›na hutbe okutmak ve para bast›rmak ﬂart›yla geçirildi. Böylelikle 1515 y›l›ndan itibaren Malatya, Osmanl› hakimiyetine geçmiﬂ oldu. ﬁahsuvar o¤lu Ali Bey’in 1521 y›l›nda ölümünden
sonra Dulkadiro¤ullar›’n›n topraklar› Beylerbeyli¤i olarak Osmanl› topraklar›na kat›ld›.
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OSMANLILAR DÖNEM‹
Malatya, 1515 y›l›ndan itibaren Osmanl› yönetimi alt›nda huzur içerisinde yaﬂad›. 1577 ,
1596 y›llar›nda ç›kan isyanlar zorlukla bast›r›ld›.
Sivas beylerbeyi Alacaatl› Ahmet Paﬂa, halka zulümkâr davrand›. Emri alt›ndaki askerler
her yeri ya¤malad›lar.Ancak Bu dönemden
sonra Malatya’da yer yer ayaklanmalar olduysa
da Osmanl›’ya ba¤l› olarak huzurlu bir yönetim
oluﬂturulmuﬂtur.
XIX. yüzy›l›n baﬂlar›nda, Malatya kenti harap bir durumdayd›. Y›l›n yaklaﬂ›k 4/3’ünü
ba¤larda geçiren halk, bu yörelerde yerleﬂme
e¤ilimindeydi. Kent de bu sebepten dolay› geliﬂemiyordu. 1835 y›l›nda Malatya’dan geçen J.
Brand, kentin sürekli eﬂkiya sald›r›s›na u¤rad›¤›n› s›kça görülen salg›n hastal›klardan zarar
gördü¤ünü belirtmektedir.
1838 y›l›nda, Osmanl› ordusu komutan› Haf›z Paﬂa, karargah›n› Harput Mezra’dan Malatya’ya taﬂ›y›nca, Eski Malatya (Battalgazi) tamamen terk edilmeye baﬂland›. Askerlerini bar›nd›raca¤› ev bulamayan Haf›z Paﬂa, ba¤lara
göçen halk›n evlerine el koydu. Ordu, 18381839 k›ﬂ›n› Malatya’da geçirince kent halk›
ba¤lara s›¤›nmak zorunda kald›. Ba¤lar›n bulundu¤u Asbuzu yöresi (bugünkü) Malatya olarak geliﬂmeye baﬂlad›. Ordu Nizip Savaﬂ› için
Eski Malatya’dan ayd›ld›ktan sonra, halk harap
olmuﬂ evlerine dönmedi. Malatya’dan geçen
‹ngiliz gezgin, W. F. Ainsworth, askerlerin ayr›ld›¤› kentte, y›k›k 500 ev bulundu¤unu yazmaktad›r. Charles Texier de, kervansaraylar›n
›ss›z, evlerin periﬂan oldu¤unu belirttikten sonra Eski Malatya’n›n yak›nda kent olmaktan ç›kaca¤›n› belirtmektedir.
Yeni Malatya’n›n kuruldu¤u Asbuzu yöresi,
sulu bahçeler ve ba¤lardan oluﬂmaktad›r. Ayr›ca ba¤ ve çevrelerinde ufak yerleﬂim yerleri de
bulunmaktayd›. Zamanla d›ﬂ mahalleler Asbu-

UGH 2005 günlü¤ü

zu ile birleﬂti. Malatya XIX. yüzy›l boyunca küçük bir kent olarak kalm›ﬂ, as›l geliﬂmesi Cumhuriyet döneminde olmuﬂtur.
1521 y›l›nda Maraﬂ (Dulkadiriye) eyaleti kuruldu¤unda Malatya bu eyalete ba¤l› bir sancakt›. Ayn-› Ali Efendi’nin Kavan›n-i Al-i Osman risalesine göre, 1609 y›l›nda Maraﬂ eyaleti sancaklar› aras›nda Malatya da bulunmakta
idi. Bu durum uzun süre de¤iﬂmemiﬂtir. Baﬂbakanl›k Arﬂivi, Maliyeden müdevver 9.590 nolu
deftere göre, 1777-1787 y›llar›nda Malatya
Rakka (Suriye ﬁehri) eyaletine ba¤l›yd›. Bu tarihte Malatya Sanca¤›n›n kazalar› ﬂunlard›:
Kahta, Taﬂabad, ﬁuuremaa Bucak, Gerger, Besni, Maﬂra, H›s›nmansur, Samsat, Dostibirke, bu
dönemde Arapgir, Sivas eyaletine ba¤l› bir sancakt›. Darende ise Sivas eyaletine ba¤l›, Divri¤i sanca¤›n›n kazas› idi.
Malatya’da 1518-1530-1560 y›llar›nda üç
defa say›m yap›lm›ﬂt›r. 1530 y›l›nda kent nüfusu 7300 kadard›. 1560 y›l›nda ise 8700’ü bulmuﬂtur. XVI. Yüzy›l ortalar›nda Malatya’da 32
mahalle vard›.
Malatya yöresi, Osmanl›lar’›n klasik döneminde, Maraﬂ eyaletine ba¤l› bir Liva (Sancak)
idi. 1831 y›l›ndaki idari de¤iﬂiklikle, Malatya
Liva’s›, Maraﬂ Merkez Liva, Samsat ve Gerger
Liva’lar›yla birlikte Maraﬂ eyaleti s›n›rlar› içinde yer almakta idi. .
1867 y›l›ndaki vilayet nizamnamesi ile, Malatya Liva olmaktan ç›k›yor ve kaza’ya dönüﬂüyordu. Bu dönemde Malatya kazas›, Diyarbak›r
vilayetinin Mamuret-ül Aziz sanca¤›na ba¤l›
kazas› idi.
1877 y›l›ndaki Devlet Salnamesi, Malatya’m›n, Diyarbak›r vilayetine ba¤l› bir sancak
oldu¤unu kaydetmektedir. Bu dönemde, Malatya sanca¤›m›n kazalar›, s›ras›yla, Akçada¤,
Besni, H›s›nmansur ve Kahta idi. Arapgir kazas› ise Mumuretül Aziz’e ba¤l› idi.
1892 y›l›ndaki Devlet Salnamesi, Malatya

sanca¤›m›n Diyarbak›r vilayetinden al›narak,
Mamuret-ül Aziz vilayetine verildi¤ini belirtmektedir. Bu dönemde, Malatya sanca¤›n›n kazalar›, 1877 y›l›ndaki durumlar›m muhafaza etmekte idi. Cuinet, Malatya Sanca¤›n›n 1891 y›l›nda 5 kazas›, 9 nahiyesi ve toplam 1240 köyü
oldu¤unu yazmaktad›r.
1918 y›l›nda Malatya sanca¤›, 1892 y›l›ndaki durumunu korudu. Bugün Malatya’ya ba¤l›
olan Darende kazas› ise 1867 y›l›ndan sonra Sivas Merkez Sanca¤›’na ba¤l›yd›. Osmanl› dönemin’in sonunda Müstakil Mutasarr›fl›k olan
Malatya bu durumunu 1924 y›l›na kadar sürdürmüﬂtür.
Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anayasas› 89. maddesi ile ) il olan Malatya, yabanc› iﬂgaline u¤ramayan, nadir kentlerinden biridir. Malatya Ali Galip olarak bilinen ve Mustafa Kemal’in tutuklanmas›n› amaçlayan olay›n
d›ﬂ›nda önemli bir hadiseye ﬂahit olmam›ﬂt›r.
Malatya, Mondoros Mütarekesi döneminde,
Karargah› Diyarbak›r olan 13. Kolordu’nun denetimi alt›nda idi. Kolorduya ba¤l› 12. Süvari
ve Topçu alay›n›n karargahlar› buradayd›. Yöre
halk›n›n siyasi e¤ilimlerini aﬂiret iliﬂkileri belirliyordu. 1919 y›l›nda merkezi ‹stanbul’da olan
Kürt Teali Cemiyetinin, Elaz›¤ ﬂubesi arac›l›¤›yla Malatya yöresinde de yo¤un çat›ﬂmalar›
vard›. Bu cemiyet 1919 y›l›n›n A¤ustos ve Eylül aylar›nda Malatya, Mutasarr›f› Bedirhanl›
Halil Rahmi Bey ve ‹ngilizler ‘in Musul’daki
siyaset temsilcisi Nowill’in yard›m ve gayretleri ile bir ayaklanma için yo¤un çaba harc›yorlard›. Bu çal›ﬂmalar›, Harbiye ve Dahiliye nezaretlerine bildiren birlik komutanlar› gerekli tedbirlerin al›nmas›n› isteyerek ve kendileri de
üzerlerine düﬂen görevleri yaparak tehlikeyi
bertaraf etmiﬂlerdir.

CUMHUR‹YET DÖNEM‹
Uzun süren savaﬂlar›n yordu¤u , maddi ve
beﬂeri kay›plar›n had safhaya ulaﬂt›¤› ve umutlar›n tükenmek üzere oldu¤u bir anda , bu ulusun
tarihte bir çok kere yapt›¤› gibi , tüm ulus kenetlenmiﬂ ve Mustafa Kemal Atatürk önderli¤inde
silkinerek, iﬂgalciler taraf›ndan kendisine biçilen kefeni y›rtm›ﬂ ve modern Türkiye Cumhuriyetini kurmuﬂtur. Kay›ts›z ve ﬂarts›z Halk Egemenli¤i ile taçland›r›lan bu yeni dönem savaﬂ›n
yaralar›n›n sar›lmas›, h›zl› bir ekonomik kalk›nma ve muas›r medeniyet çizgisini aﬂmak için
yo¤un çabalar›n yaﬂand›¤› bir dönem olmuﬂtur.
Sosyal, siyasal ve ekonomik alanda yap›lan reformlar,tarihten gelen “do¤ru” olan› çabuk
özümseme yetisi ile halk taraf›ndan özümsenmiﬂ ve adeta toplumsal bir dönüﬂüm baﬂar›lm›ﬂt›r.
Bu süreçte Malatya ‘da sosyal ve ekonomik
alanda büyük geliﬂim göstermiﬂtir. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda benimsenen devlet eliyle kalk›nma sürecinde Malatya ‘da yap›lan kamu yat›r›mlar› Malatya ilinde sanayinin önünü açm›ﬂ ve
sanayicilere ufuk kazand›rm›ﬂt›r.
Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anayasas› 89. maddesi) il olan Malatya, yabanc› iﬂgaline u¤ramayan, nadir kentlerinden biridir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin
ilan›ndan sonra yurt çap›nda baﬂlat›lan ekonomik kalk›nma faaliyetlerinin geliﬂimini incelemek üzere gitti¤i yerler aras›nda Malatya da bulunmaktad›r.
Birinci Dünya Savaﬂ› ve Milli Mücadele y›llar›nda ekonomik durumu sars›lm›ﬂ olan Malatya’n›n demiryoluna ba¤lanm›ﬂ olmas› ticari kapasitesini art›rm›ﬂt›r. 1939 y›l›nda Malatya Bez
Fabrikas› ve Tütün Fabrikas› kurulmuﬂtur. Bu
sanayileﬂme çabalar› sonraki y›llarda geliﬂerek
devam etmiﬂ,Malatya Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’nin kalk›nma çabalar›na paralel bir
geliﬂme seyri göstermiﬂtir. Malatya’da yetiﬂen
‹smet ‹nönü ve Turgut Özal gibi iki önemli ﬂahsiyet cumhurbaﬂkanl›¤› makam›na kadar gelebilmiﬂ ve Türkiye Cumhuriyeti ‘nin ça¤daﬂ vizyonunda belirleyici olmuﬂlard›r. .
Atatürk’ün en yak›n silah arkadaﬂ› olan ‹smet
‹nönü, Cumhuriyetinizin kuruluﬂ y›llar›nda
önemli görevler üstlenmiﬂtir. Ayr›ca çok partili
demokratik hayata geçiﬂimizin mimar›d›r.
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TÜRK‹YE’DE KARAC‹⁄ER TRANSPLANTASYON MERKEZLER‹ MEVCUT ‹HT‹YACA CEVAP VERMEKTE M‹D‹R?

Doç. Dr. Zeki KARASU1, Op. Dr. Ata BOZOKLAR2
Karaci¤er nakli terminal dönem karaci¤er yetmezliklerinde tek ve en yetkin tedavi ﬂeklidir. Uygulanmaya
baﬂland›¤›ndan bu yana, karaci¤er hastas›na sa¤lad›¤› büyük kazanc›n ötesinde di¤er tüm transplant organizasyonlar›na da büyük getirisi olmuﬂtur. Böbrek nakillerindeki
canl› akraba nakillerinin kolayl›¤›, genel tavr› canl› vericili nakiller yönüne kayd›r›rken, karaci¤er nakli kadavradan nakillerin üstün avantajlar› nedeniyle ülkelerdeki organ bulma çabalar›na yeni bir boyut kazand›rm›ﬂt›r. Halen dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkelerinde bile organ bulma organizasyonlar›n›n en büyük motivasyon kayna¤› karaci¤er
transplantasyon ekipleridir.
Bu motivasyonun görünür bir kan›t› da ülkemizde yaﬂanm›ﬂt›r. Canl›dan yap›lan böbrek nakillerindeki rutinleﬂmeyle neredeyse tümüyle unutulan organ ba¤›ﬂ› kavram› 1997 y›l›ndan itibaren karaci¤er naklindeki yayg›nlaﬂmayla beraber yeniden ciddi bir biçimde gündeme gelmiﬂ
ve bu süre içinde ilk kez elle tutulur bir faaliyet geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. (Tablo 1).
Tablo 1: Y›llara Göre Ülke Genelindeki Böbrek Nak li Say›lar›
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1997 y›l›n› karaci¤er nakillerinin yayg›nlaﬂmas› için
kritik y›l kabul edersek, karaci¤er naklindeki yayg›nlaﬂman›n böbrek nakilleri üzerindeki olumlu etkisi aç›kça
görülmektedir.
Önceleri merkezler aras› sivil örgütler bünyesinde
gerçekleﬂtirilen kadavra organizasyonu çal›ﬂmalar›, 2000
y›l›nda devletin de dâhil olmas›yla giderek daha ciddi bir
yap› kazanm›ﬂt›r. Devlet transplantasyon sistemine girdi¤i 2000 y›l›ndan bu yana organ bulma çabas›nda olumlu
aray›ﬂlar içindedir ve bu aray›ﬂlar›n içinde karaci¤er nakil
ekiplerinin öneminin de fark›ndad›r.
Günümüze gelene kadar ki süre içinde özellikle karaci¤er nakilleri konusunda yüksek beklentileri olan Ege ve
Akdeniz Üniversitelerinin organ bulma konusunda yapt›klar› da düﬂünülecek olursa, karaci¤er transplantasyonu
ile organ bulma (organ procurement organizations-OPO-)
sistemleri aras›ndaki olumlu motivasyonun mahiyeti daha
da iyi anlaﬂ›lm›ﬂ olur. Bu yaz›m›zda nakil merkezi say›s›n› tart›ﬂ›rken bu gerçe¤i de göz önünde tutaca¤›m›zdan
böyle bir giriﬂ yapmay› uygun gördük.
Farkl› parametreler göz önünde bulundurularak dünya
genelinde yap›lan hesaplamalara göre milyon nüfüfus baﬂ›na y›ll›k olarak karaci¤er nakli gereksinimi duyan hasta
say›s› 15 – 30 aras›ndad›r. Bu hesaplamada en önemli
faktörlerden biri viral hepatitlerin endemisitesidir. Ülkemizde hepatit B enfeksiyonunun çok yayg›n oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda gereksinimimizin verilen rakam aral›¤›n›n üst s›n›r›na yak›n oldu¤unu tahmin edebiliriz. Ancak alt s›n›rdan bile hesaplayacak olsak 70 milyon nüfuslu ülkemizde y›lda en az›ndan 1000 karaci¤er nakli yap›lmas›na gereksinim duyulaca¤›n› hesaplayabiliriz. Bugün
için bu gereksinimin ne kadar›n› karﬂ›layabilmekteyiz?
Resmi olarak (daha do¤ru deyiﬂle teorik olarak) ülkemizde 17 merkezde karaci¤er nakli yap›ld›¤› bilinmektedir.
Ülkemiz genelindeki merkez say›lar› ve yap›lan toplam
karaci¤er nakilleri ve y›ll›k faaliyetler 2003 y›l› resmi
kaynaklar›na göre aﬂa¤›daki tablolarda verilmiﬂtir. Verilerin kullan›lmas› resmi izine tabii oldu¤undan grafiklere
merkez isimleri girilememiﬂtir. Sadece merkezler aras›
farklar vurgulanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Tablo:2 2003 y›l›na Kadar Yap›lan Karaci¤er Nakli
Vakalar›n›n

















Merkezlere Göre Da¤›l›m›
Tabloda da görüldü¤ü gibi karaci¤er nakli merkezi say›s› toplam 17 olmas›na ra¤men 2003 y›l› itibariyle 50 nin
üzerinde nakil yapm›ﬂ sadece 4 tane merkez bulunmaktad›r; bunlardan baz›lar›n›n sonraki y›llarda aktivitelerini
yavaﬂlatt›klar› da bilinmektedir.
Tablo 3: 2003 y›l› içindeki bir y›ll›k karaci¤er nakli
say›s›


















(Merkezlere göre)
Yine 2003 y›l› itibariyle ülkemizde senede 30 üzerinde nakil yapan tek bir merkezimiz mevcuttur.
Tablolarda da aç›k bir ﬂekilde görüldü¤ü gibi, karaci¤er nakillerinin ço¤u, birkaç merkezde yap›lmaktad›r. Di¤er merkezler de ise bu uygulama bir tedavi modalitesinden çok belki deneysel bir giriﬂimden öteye geçememektedir. Belki de bunu sadece cerrahi bir tatmin gibi gören
meslektaﬂlar›m›z bile olabilir.
Peki say› olarak tatmin edici olmaktan çok uzak rakamlarla karﬂ›laﬂt›¤›m›z karaci¤er nakli alan›nda elde edilen sonuç olarak ne durumday›z? Tablo 4’de resmi olarak
aç›klanan ülke genelindeki bir y›ll›k sa¤kal›m ve hasta kay›plar› verilmiﬂtir.
Tablo 4: Karaci¤er nakillerinde 2003 y›l› sonuna ka dar ki toplam mortalite
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elinde mevcuttur. Ülkemizde ﬂu anda yürürlükte olan kanunlar uyar›nca karaci¤er nakli yapma izni bakanl›ktan
al›n›r. Prensipler de uluslar aras› niteliklere ba¤l› olarak
düzenlenmiﬂtir.
Bundan sonras› için merkezlerin kal›c›l›¤›n› bizzat
kendileri tayin edecekler diye düﬂünüyoruz. Bu noktada
bizce gastroenterologlara önemli bir görev düﬂmektedir.
Karaci¤er hastalar› kuﬂkusuz gastroenterologlar›n hastalar›d›r. Hastay› nakil aﬂamas›na taﬂ›yan kiﬂi ve sonras›nda
sa¤l›¤›n›n sorumlulu¤unu tekrar üstlenecek olan kiﬂi gastroenterologdur. Hastay› yönlendirecek olan da o oldu¤una göre bu merkezlerin kal›c›l›¤›nda rol oynayacak en
önemli kiﬂi de yine o olacakt›r. Bat›l› ülkelerde özel veya
genel sigortalar üyelerini yetkin merkezlere göndererek
bu do¤al seleksiyonu çal›ﬂt›r›rlar. Hiçbir kuruluﬂ boﬂ yere
para ödemeyi ve hastas›n› kaybetmeyi istemez. Ülkemizde henüz bu tür bir sigorta sistemi yerleﬂmiﬂ olmad›¤›ndan, burada görev az önce de dedi¤imiz gibi gastroenterologlara düﬂmektedir.
Bu bilincin taﬂ›nd›¤› ve bu yönlendirmenin duygusal
de¤il de bilimsel esaslara göre yap›ld›¤› koﬂullarda kal›c›
merkezler k›sa bir süre içinde kendili¤inden belirlenir.
Dikkat edilirse bu yöntem de teknik olmaktan uzakt›r. Sigorta ﬂirketlerinin tavr›n› belirleyen mali zorunluluk gibi
objektif bir esasa dayanmaz. O nedenle hepatolog meslektaﬂlar›m›z›n bu yönlendirmeleri duygusal olmaktan
çok bilimsel k›staslara göre yapmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Bunu objektif olarak yapabilmeleri için de kuﬂkusuz merkezlerin baﬂar› oranlar›n› bilmeleri gerekir.
Merkezi otorite olarak bakanl›¤›n tüm merkezlerde gerçekleﬂtirilen nakil say›lar›n› ve sonuçlar›n› kay›t alt›na almas› ve belirli aral›klarla ilan etmesi do¤ru olacakt›r.
Biz ülke genelinde 10–15 etkin karaci¤er nakli merkezinin oluﬂturulabilmesi için varolanlar› takviye etmekten
çok yenilerine izin verilmesinin daha etkili bir yöntem
olaca¤› görüﬂündeyiz. Ayr›ca Türkiye’de organ bulma çal›ﬂmalar›nda nakil yapan merkezlerde daha belirgin bir
çaba oldu¤u da dikkate al›n›rsa, ilk paragraflarda söz etti¤imiz gibi bu uygulaman›n OPO’ya da ciddi bir destek
olaca¤›na ve kadavra nakillerinin say›s›na da katk› sa¤layaca¤›na inan›yoruz.

Sonuçlar› yorumlarken merkezlerin ayr› ayr› de¤erlendirmelerini resmi nedenlerle yapam›yoruz. Sadece
merkez olarak kendi sonuçlar›m›z› genelle k›yaslayabiliriz. Ege Üniversitesinde gerçekleﬂtirilen nakiller ülke genelinde yap›lan toplam karaci¤er nakillerinin yaklaﬂ›k yar›s›n› veya biraz fazlas›n› oluﬂturmakta ve sa¤ kal›m oranlar› %90lara ulaﬂmaktad›r. Ülke genelindeki toplam say›lardan Ege Üniversitesi verilerini ç›kararak kalanlar› ayr›
bir de¤erlendirmeye tabi tuttu¤umuzda durumun hiç de
yüz güldürücü olmad›¤› ortadad›r. Buradan yap›labilecek
bir ç›kar›m belki nakil say›s›ndaki art›ﬂ›n baﬂar› yüzdesindeki art›ﬂ› da beraberinde getirece¤i olabilir. Organ naklinde baﬂar› için merkezde yeterli bilgi birikiminin oluﬂmas› ﬂartt›r. Amerika Birleﬂik Devletlerindeki de¤erlenKaraci¤er transplantasyonu’nun etik
dirmelere göre bir organ nakli merkezinin ekonomik iﬂlemesi ve tatmin edici baﬂar›l› sonuçlar alacak bilgi biriki- bir yaklaﬂ›mla çözülmesi için nas›l bir
mi oluﬂturabilmesi için y›lda 30 üzerinde karaci¤er naklinin gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤i ifade edilmektedir. Belki
örgütlenmeye gereksinim vard›r?
ülkelere göre bu say›da fark olabilece¤inden bahsedilebiKaraci¤er transplantasyonu etik aç›dan, di¤er organ
lir ama yine de y›ll›k yap›lan transplant say›s› önemli bir transplantasyonlar›ndan daha hassas bir noktada durmakparametre gibi görünmektedir.
tad›r. Böbrek nakilleri söz konusu oldu¤unda, canl› veriKaraci¤er naklinde merkezler aç›s›ndan ülkemizdeki cili transplantasyonun, gerek operasyonun görece kolayl›say›n›n görece çoklu¤u ve buna mukabil yap›lan nakil sa- ¤› ve gerekse görece güvenli bir bölgede operasyonun
y›s›n›n birkaç merkeze s›k›ﬂm›ﬂ olmas›, üzerinde düﬂünül- gerçekleﬂtirilmesi nedeniyle, canl› verici veya kadavra
mesi gereken bir konudur. Akla gelen gerekçeler ﬂu ﬂekil- aras›nda seçim yaparken, art›k t›p eti¤inden dem vurmaya
de derlenebilir:
pek gerek kalmam›ﬂt›r. Kalp naklinde ise zaten kadavra
d›ﬂ›nda bir nakil ﬂans› olmad›¤›ndan tart›ﬂmaya gerek
1- Merkezlerdeki bilimsel ve sosyal imkânlar
yoktur. Karaci¤er transplantasyonuna gelince her iki tip
2- Cerrahi e¤itimin düzeyi ve gastroenterolojik tauygulaman›n da mümkün olmas› ve canl› vericili nakillekipteki yetkinlik
rin zorluklar› ve vericiler için taﬂ›d›klar› ciddi morbidite
3- Bölümler aras› koordinasyon
ve mortalite riskleri nedeniyle, ciddi etik tart›ﬂmalara yol
4- Niyet
açmas› kaç›n›lmaz görünmektedir. Her ﬂeyden önce canl›
Yukar›da ifade edilenlerin hepsi rasyonel nedenler vericiye uygulanan karaci¤er rezeksiyonu cerrahinin en
olarak görülse de pratikteki karﬂ›l›klar›na bakt›¤›n›zda büyük ameliyatlar›ndan birisidir. Hem ç›kar›lan hem de
kalan parçan›n fonksiyonel olmas› gerekti¤i düﬂünüldüa¤›rl›klar›n›n ayn› olmad›¤› anlaﬂ›lacakt›r.
¤ünde konunun önemi bir kat daha belirgin hale gelir. Bu
Bu gün için ülkenin en geliﬂmiﬂ bilimsel ve sosyal imnedenle özellikle karaci¤er nakillerinde kadavra say›s›n›
kânlar›na sahip olan ‹stanbul ve Ankara gibi illerimizden
olabildi¤ince yüksek tutmak ve kadavra temini için elden
ziyade, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çaban›n ve baﬂar›l›
gelen gayreti göstermeye çal›ﬂmak merkezlerin birincil
sonuçlar›n çok daha belirgin olmas›, hastane veya bölge
hedefleri olmal›d›r. Ülkemizdeki duruma bak›nca kadavkoﬂullar›n›n etkinli¤i kavram›n› ortadan kald›rmaktad›r.
radan organ temin etme konusunda ülke genelinde ciddi
Yetiﬂmiﬂ elemana gelince, merkezlerin bünyesinde s›k›nt›lar oldu¤u, bu konuda ‹zmir ve Antalya d›ﬂ›ndaki
yer alan cerrahlar›n hepsinin benzer e¤itimler ald›¤› apa- çal›ﬂmalar›n çok çok yetersiz oldu¤u görülecektir. Resmi
ç›k ortadad›r. O halde cerrahi veya gastroenterolojik e¤i- rakamlara göre 2003 y›l›nda ülkemizde kadavradan elde
timin farkl›l›¤›ndan veya elemanlar›n yetkinlik düzeyinin edilen organ say›lar› tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
farkl›l›¤›ndan da söz edilemeyecektir.
Tablo 1: Türkiye’ de toplam 33 transplantasyon mer Bölümler aras› koordinasyon aç›s›ndan bak›l›nca da kezinde 2004 y›l›nda tespit edilen kadavra donör say›lar›
yo¤un transplantasyon faaliyeti içinde olan merkezlerin
Tabloda görüldü¤ü gibi senede 5 in üzerinde kadavra
di¤erlerine bu konuda pek de aﬂikar bir üstünlü¤ü olmad›

¤› görülecektir.
Böyle olunca çözüm yolunda önümüzde bize ›ﬂ›k tuta
bilecek tek bir maddeyle karﬂ›laﬂ›yoruz. En soyut kavram

olmas›na ra¤men maalesef ülkemiz özelindeki en geçerli
kavram “niyet” olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.


Transplantasyon yapmak için istek duyan ekipler bir

ﬂekilde koﬂullar›n› oluﬂturarak yukar›da sözünü etti¤imiz

maddelerdeki gereksinimleri oluﬂturmakta ve bunlar› karﬂ›lamaktad›rlar. Hatta bunu di¤er merkezlerden çok daha

zor koﬂullarda baﬂard›klar› bile söylenebilir.

Yapamayanlar›n neden yapmad›klar› konumuz dâhilinde olmad›¤›ndan uzun uzad›ya irdelemekte bir yarar donör temin eden merkez say›s› 4’ü geçmemektedir. Bugörmüyoruz. Belki transplantasyonu süreklili¤inden çok rada genel da¤›l›m verilmiﬂ ama resmi kurallar gere¤i
sayg›nl›¤› nedeniyle tercih ettiklerinden belki de ba¤l› bu- merkezlerin adlar›na yer verilmemiﬂtir. Sadece ilk üç
lunduklar› merkezlerdeki kat› ve engelleyici tutumlar yü- merkezi, Ege Üniversitesi, ‹zmir Tepecik SSK Hastanesi
zünden. Neden her neyse bu nedenlerin bundan sonra or- ve Akdeniz Üniversitesi olacak ﬂekilde belirtmeyi uygun
tadan kolayca kalkmayaca¤› ve bu merkezlerin yeterince görüyoruz.
Kadavradan organ bulmak konusunda ciddi anlamda
faaliyet gösteremeyecekleri aç›kt›r. Bu durumda faaliyetleri s›n›rl› merkezleri transplantasyon merkezleri gibi al- çaba gösteren merkezlerde gerçekleﬂtirilen nakil say›lar›
g›lamamak gerekir. Böyle olunca da ﬂu anki karaci¤er da, do¤al olarak di¤er merkezlerden çok daha fazla olnakli merkezlerinin say›s› belirgin biçimde yetersizdir. maktad›r (Tablo 2).
Buna yönelik iki çözüm önerisi getirilebilir.
Tablo 2: 2003 y›l› içindeki bir y›ll›k karaci¤er nakli
say›s› (Merkezlere göre)
1 – Mevcut merkezlerdeki faaliyeti artt›rmak
Gerçekleﬂtirilen nakil say›s›na paralel olarak merkezin
2 – Yeni merkezlerin kurulmas›n› teﬂvik etmek
Seçeneklerden birincisi çok daha ak›lc› görünse de yu- 

kar›daki paragrafta ileri sürdü¤ümüz tez do¤rultusunda 
bunun beklenen etkiyi oluﬂturabilece¤ine olan inanc›m›z

maalesef çok de¤ildir. Çünkü ayn› ülke koﬂullar›nda iki
büyük ﬂehrimizden daha zor ﬂartlarda kurumsallaﬂm›ﬂ 
Ege ve Akdeniz Üniversitesi örnekleri gerçe¤i ortaya 
koymak için yeterlidir. Varolan faaliyetlerin artt›r›lmas›- 
na yönelik çabalar›n bir sonuç vermesini beklemek pek de 

ak›lcl de¤il gibi görünmektedir.


Tersine, yeni merkezlerin aç›lmas›n› teﬂvik etmek, 

baﬂlang›çlar›n gücünden yararlanmay› getirecektir düﬂün- 

cesindeyiz. Hem bu ﬂekilde merkezle uygulay›c› hekim
aras›ndaki uyumsuzlu¤un ortadan kald›r›lmas› da sa¤ladeneyiminin de artmas›, sonuçlar üzerine de do¤rudan etnacakt›r ki bu merkezlerin transplantasyon çal›ﬂmalar›nki göstermekte ve hastalar›n sa¤ kal›m oranlar› da artmakdaki azl›¤›n en önemli nedenlerindendir. Aç›lacak yeni
tad›r. Bulunan kadavra donör say›lar›n›n merkezin denemerkezlerin yeterlili¤i kuﬂkusuz önemlidir. Bugün için
yimine olan katk›s›n› yine sadece kendi merkezimiz üzebunu kontrol edecek ve denetleyecek mekanizma devletin
rinden vurgulayarak ifade etmek istiyoruz (Tablo 3).

Tablo 3: Tüm Türkiye’de 2003 y›l› sonuna kadar
gerçekleﬂtirilen karaci¤er nakillerindeki toplam mortalite






9DNDVD\ÕVÕ




0RUWDOLWH





Bu rakamlara, sa¤ kal›m oranlar› %90lara ulaﬂm›ﬂ
olan Ege Üniversitesinin rakamlar› da dahildir. Ege Üniversitesine ait rakamlar toplam rakamlar›n içinden ç›kar›ld›¤›nda, ortaya ç›kan sonuçlar hiç de iç aç›c› de¤ildir.
Burada yine merkezlerin ayr› ayr› mortalitelerinin verilmesinin resmi engeli dolay›s›yla, sadece kendi merkezimizin genelle karﬂ›laﬂt›rmas›n› yapmak, kadavra donör
say›lar›n›n karaci¤er naklini bütün olarak kavramadaki
önemini vurgulamak ve bunun sonuçlara da etkisini göstermek amac›nday›z.
Son y›llarda ülkemizde ortaya ç›kan bir tehlikeli ak›m
da merkezlerin kadavradan organ temini konusuna hiç
önem vermeden ve bu konuda yeterli deneyim kazanmadan canl› vericili karaci¤er nakillerine yönelmiﬂ olmalar›d›r. Ülkemizde canl› vericiden en fazla karaci¤er naklinin
gerçekleﬂtirildi¤i merkez olan Ege Üniversitesinde, kadavra konusunda gösterilen çabalar›n da çok olmas› nedeniyle dengeli bir da¤›l›m söz konusudur (Tablo 4).
Tablo 4: Ege Üniversitesinin 2003 sonuna kadarki
canl› kadavra nakil say›lar›
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Bir ülkede karaci¤er naklinden ve kadavra organ› olarak karaci¤erin do¤ru da¤›t›m›ndan söz edildi¤inde, etik
aç›dan göz önüne al›nmas› gereken baz› koﬂullar vard›r;
1- Merkezlerin ulusal sisteme kadavra temini aç›s›ndan katk›lar›
2- Kadavra organlar›n›n paylaﬂ›m› ile ilgili do¤ru organizasyonlar›n yap›land›r›lmas›
3- Acil vakalara yaklaﬂ›m
Kadavradan nakillerle ilgili bu baﬂl›klar›n yan› s›ra
hassasiyetle üstünde durulmas› gereken dördüncü bir baﬂl›k da canl› vericili karaci¤er nakillerine yaklaﬂ›md›r.
1 – Bu maddede ortaya koydu¤umuz problem büyük
ölçüde ulusald›r. Bat›l› ülkelerde merkezler ve kadavra
bulma sistemleri aras›ndaki paralellik esast›r. Bütün merkezlerin kadavra havuzuna katk›lar› da ulusal bir yap›lanma içinde ve bir birlerine yak›n bir çerçeve içinde yürütülür. Merkezi gayretlere ra¤men kadavra bulma meselesi ülkemizde halen lokal çözümlerle yürüdü¤ü ve kadavra organlar›n temini aç›s›ndan merkezler aras›ndaki uçurum bulundu¤u düﬂünülürse (Tablo 1), bu maddenin bizim koﬂullar›m›za yönelik önemi daha ön plandad›r.
Kadavra meselesini ciddiye alm›ﬂ olmas› merkezin
karaci¤er nakli olay›n› bir bütün olarak alg›lay›ﬂ›n›n ve
olay›n bütün boyutlar›ndan haberdar oluﬂunun aç›k bir
göstergesidir. Karaci¤er nakli olgusunun bir bütün olarak
ele al›nd›¤› merkezlerde baﬂar›n›n da yüksek olaca¤› aﬂikard›r. Kadavra organizasyonuna yap›lan yat›r›m da bu
bütünün en önemli parçalar›ndan birisidir. Zaten ülkemizdeki merkezlerin elde etti¤i sonuçlar itibar›yla da bu tezimizin do¤rulu¤u aç›kça görülmektedir. Kadavra yat›r›m›
yapan merkezlerdeki baﬂar› oranlar› da belirgin ﬂekilde
daha iyidir. Bu nedenle bu parametrenin her koﬂulda tart›ﬂma sahas›n›n dahilinde kalmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Bu bilinci taﬂ›mayan merkezlerin sadece organ takmakla yetinmesi ve organ bulamamas› halinde ulusal sistemden kadavra al›ﬂ› da sorgulanmal› ve belki de engellenmelidir. Senede ç›kar›lmas› gerekli minimal donör say›lar› ve koﬂullar kuﬂkusuz ekiplerin kendi aralar›nda belirleyecekleri kurallar çerçevesinde yürütülmelidir. Ancak
bu noktadaki zorluk konuya karar verecek kurullarda görev alanlar›n ço¤unlu¤unun karaci¤er nakli yapmakta iﬂtahl› ancak kadavradan organ bulma konusunda çaba göstermeye iﬂtahs›z kiﬂilerden oluﬂmas› ve bu nedenle de
kendilerine karﬂ› böyle bir karar› almada gösterdikleri dirençtir.
2 – Ç›kar›lan organlar›n do¤ru kiﬂiye tak›lmas› kuﬂkusuz, bu konudaki t›bbi eti¤in temelini teﬂkil eder. Bu konu tüm dünyada ciddi tart›ﬂmalara yol açm›ﬂ ama zaman
içinde baz› temel kriterler ortaya konmuﬂtur. Kuﬂkusuz
organlar›n hem en acil hastaya tak›lmas› hem de baﬂar›
ﬂans› olabildi¤ince yüksek hastaya tak›lmas› için optimum hasta seçimi gereklidir. Bu konuda dünyada tecrübe
ve bilgi birikimi en yüksek olan ülkelerden biri Amerika
Birleﬂik Devletleri dir. ABD’de 2002 y›l›na kadar kadavradan elde edilen karaci¤erler belli bir s›ra içine dizilen
merkezlere s›ras›yla gönderiliyor ve her merkez gelen organ› hangi hastaya takaca¤› konusunda kendi karar veriyordu. Bu yöntemin optimal hasta seçimi için merkezlere
bir ﬂans vermesi olumlu bir faktör olsa da merkez içinde
hasta seçiminde adaletsizliklerin olabilmesine olanak vermesi ve daha önemlisi, bir baﬂka merkezde durumu çok
daha acil bir baﬂka beklerken, eldeki organ›n durumu hiç
de acil olmayan bir hastaya tak›lmas› gibi sak›ncalar› oldu¤u görülmüﬂtür. Bu nedenle büyük tart›ﬂmalar sonras›
ABD’de bir ulusal liste oluﬂturulmas› ve ç›kan organ›n o
s›rada bekleyen en acil hastaya verilmesi karar› al›nm›ﬂt›r. Yni ç›kan organ do¤rudan do¤ruya hastaya gitmektedir. Bu sistem içinde kuﬂkusuz hastalar›n aciliyet durumunu belirleyecek objektif kriterlere gereksinim vard›r. Bu-
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nun için de eldeki veri taban› gözden geçirilerek karaci¤er
hastalar›n›n sa¤ kal›mlar›n› öngörmede en geçerli yöntem
olarak MELD skoru kullan›ma sunulmuﬂtur. MELD skorunun daha önce kullan›lan di¤er skorlama sistemlerinden
en önemli fark›, hekimlerin subjektif olabilecek de¤erlendirmelerine hiç yer vermeden, tamamen objektif laboratuar de¤erlerini (serum bilirubin, kreatinin ve protrombin
zaman› gibi) temel almas›d›r. Takipteki hastalar›n saptanan MELD skorlar› ulusal merkeze bildirilmekte ve ulusal bir liste oluﬂturulmaktad›r. Ç›kan organlar da MELD
skoru en yüksek yani yaﬂamsal riski en yüksek hastalara
gönderilmektedir. Kuﬂkusuz mükemmel bir model yoktur
ve çok iyi modellerin de aksayan yönleri olabilir; MELD
skorlama sistemi için de eleﬂtiriler vard›r. Ancak ﬂu an
için ABDde uygulanan bu yöntem var olan modeller içinde en iyisi gibi görünmektedir.
Ülkemizde durum nas›ld›r? Basitçe organ hastaya de¤il merkeze gitmektedir. Bugün için ülke geneline bak›ld›¤›nda 17 karaci¤er nakli merkezi alt alta s›ralanm›ﬂ organ beklemektedirler. Ülke genelinde 7 co¤rafi bölge bulunmaktad›r. Bu bölgeler içinde ç›kan organlar kendi
alanlar› içinde kullan›l›rlar. Bu kullan›mda organ› ç›karan
merkez ayn› zamanda takabiliyorsa organlar› kullanma
hakk› öncelikle onundur. Bunun tek istisnas› Fulminan
hepatitlerdir. Böyle bir durumda, kadavra karaci¤er fulminan hepatitli hastan›n bulundu¤u merkeze gönderilir.
Bunun d›ﬂ›ndaki tüm koﬂullarda organ bulundu¤u merkezde kullan›l›r. Kadavra tespitini yapan hastane e¤er organ takam›yorsa, o zaman organlar bölge s›ras›na girer.
Bölgede birden çok say›da merkez varsa, s›ras›yla organ
bu merkezlere önerilir. Hastalar›n hastal›klar›n›n a¤›rl›k
derecesi dikkate al›nmaz. Bugünkü sistemimizin en
önemli yan›lg›s›, fulminan hepatit d›ﬂ›nda bir ayr›cal›k
görmemesidir. Durumu ﬂöyle bir örnekle anlatabiliriz.
Ayn› bölgedeki “A” merkezinde bekleyen ilk üç hastan›n
MELD skoru 15, 10, ve 8, “B” merkezinde bekleyen ilk 3
hastan›n MELD skorlar› ise 28, 26, 24 olsun. ﬁu anda ülkemizde var olan uygulama ile organ hastaya de¤il merkeze gitti¤i için, o bölgede ç›kacak ilk organ e¤er s›ra A
merkezinde ise MELD skoru 15 olan hastaya gidecek, bu
hastadan çok daha a¤›r durumdaki B merkezinde bekleyen di¤er hastalar ise beklemek zorunda kalacak ve bekleme süreci içinde belki de kaybedilecektir. Çünkü organ
kiﬂiye de¤il merkeze gitmektedir. Bu tutum iki yönüyle
problem taﬂ›r. Birincisi organ, önünde yaﬂam süresi çok
az olan bir hastaya gitmesi gerekirken bu sa¤lanamam›ﬂ
olur ve çok daha fazla say›da hasta kaybedilir. ‹kincisi
a¤›r hastalar›n deneyimli merkezlerde toplanmas› nedeniyle eﬂit say›da organdan yararlanan deneyimsiz merkezler çok daha uzun bir süre bekleyebilecek düﬂük MELD
skorlu vakalara transplant yapmak durumunda kal›rlar.
Bu durum gereksizli¤inin ötesinde deneyimi az olan merkezlerdeki “learning curve” ün iyi olmamas› nedeniyle
bekleme ﬂans› yüksek hastan›n da kayb›na neden olabilmektedir.
Bu kabul edilemez durumun nedeni, küçük merkezleri koruma arzusudur. Merkezi listenin teﬂekkülü ve organ›n merkeze de¤il de hastaya gitmesi halinde büyük merkezlerin daha büyüyüp küçük merkezlerin yok olmas› tehdidi nedeniyle adil olmayan bu uygulama maalesef sürdürülmektedir. Hastalar›n yaﬂam haklar›n›n ön planda tutul-
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mas› ve durumu acil olan hastalar›n aciliyetlerine paralel
organa çabuk ulaﬂmalar›n› sa¤laman›n yolu, ç›kan organ›n en acil hastaya ulaﬂt›r›lmas›ndan geçmektedir. Bu hedefe ulaﬂmak da ancak ulusal hasta listesinin oluﬂturulmas›yla mümkündür. Bu ç›plak gerçe¤e karﬂ›n ülkemizde
küçük merkezleri koruma ad›na yap›lan uygulamay› hoﬂ
görmek bizce anlaml› de¤ildir. Bunu yaﬂam süresi çok az
kalm›ﬂ olan hastalara yap›lm›ﬂ bir haks›zl›k olarak görmek ve de¤erlendirmek gerekir.
Burada dikkat çekilmesi gerekli bir di¤er ve belki de
en önemli nokta, organlar›n paylaﬂ›m› konusunda yaﬂanan
iﬂtahl› tart›ﬂmalar›n, kadavradan organ elde edilmesi yönündeki çabalar söz konusu oldu¤unda hararetini kaybetmesidir. (Yani olmayan pastadan kim daha büyük bir dilim almal›d›r kavgas› söz konusudur). Bu nedenle, organ
bulan merkezin önceli¤inin ülkemiz aç›s›ndan taﬂ›d›¤›
önem ortadad›r. Halen yayg›n bir organ bulma çabas› ve
a¤›na kavuﬂamam›ﬂ olan ülkemizde, organ bulan merkezin önceli¤i kural› bizce ﬂu anki haliyle korunmal›d›r. Bunun tek istisnai hali ülke genelinde bir acil bildirim (fulminan hepatit) olma durumudur. Kadavra organ bulunan
merkezde nakil yap›lam›yorsa organ bölge içinde merkez
s›ras›na göre de¤il MELD skoruna göre da¤›t›lmal›d›r.
Bölgede uygun al›c› yoksa ülke genelinde de MELD skoruna göre da¤›t›m yap›lmal›d›r. Bu bizce en önemli uygulama olacakt›r. Çünkü yukar›da tart›ﬂt›¤›m›z gibi bugünkü uygulama bunun tersidir. Organlar hastan›n a¤›rl›¤› gözetilmeksizin s›radaki merkeze gönderilmektedirler.
Küçük merkezlerdeki faaliyetlerin teﬂviki amac›n› taﬂ›yan
bu uygulaman›n asl›nda fevkalade yanl›ﬂ oldu¤u aç›kt›r.
Hastaya organ verilmesi hem t›p eti¤i aç›s›ndan hem de
merkezlerin denetimlerinin otomasyona ba¤lamas› aç›s›ndan uygulanmas› gereken usuldür düﬂüncesindeyiz. Bu
sistemde ayr›ca bir denetim kolayl›¤› da kendili¤inden ortaya ç›kacakt›r.
Bunun sa¤lanabilmesinin yolu da en k›sa zamanda bir
ulusal bekleme listesi oluﬂturulmas› ve bildirimlerin sa¤l›kl›l›¤›n›n merkezi otorite (veya iyi örgütlü bir sivil kuruluﬂ) taraf›ndan denetlenmesinden geçmektedir. Bu konuda verilecek cezalar›n do¤ru belirlenmesi ve yapt›r›m›n›n
olmas› da büyük önem taﬂ›r.
Bu sistem oturtuldu¤unda yersiz karaci¤er nakli merkezi açma sorunu da kendili¤inden çözülür. Her merkez
sadece hastas› kadar varl›¤›n› koruyabilir ki bunun için de
bir merkezin tercih ﬂans›n› yakalayabilmesi için baﬂar›
grafi¤ini kan›tlamas› gerekecektir.
3 – Özellikle fulminan hepatitler olmak üzere bildirimlerin güvenilirli¤ini sa¤lamak gerekir. Bugün için bakanl›kça oluﬂturulmuﬂ üç kiﬂilik bir heyetin r›zas› olmadan fulminan hepatit vakalar› kabul edilmemektedirler.
Vakalar bu üç ö¤retim üyesine dan›ﬂ›ld›ktan sonra acil
olarak kayda geçmektedir. Burada da pratikte çok ciddi
s›k›nt›lar yaﬂanmaktad›r. Yeterli Denetim mekanizmas›
olmad›¤› için acil hasta ça¤r›s›n›n gerçek endikasyonu olmayan hastalar için yap›labildi¤i konuﬂulmaktad›r; bu nedenle telefon ile bilgilendirilen üç kiﬂilik kontrol heyeti
bazen hakl› olarak çok ﬂüpheci davranmakta ancak bazen
de gereksiz ﬂüphecilik yüzünden, gerçekten fulminan olan
hastalar için fulminan de¤ildir karar› verebilmektedir. Bu
karar› veren heyet tamamen transplant cerrahlar›ndan

oluﬂtu¤u için ç›kan organ› kendilerinin kullanma arzusu
da objektif karar vermeyi engelleyebilmektedir. Bu nedenle fulminan hepatit için karar verecek kurullarda
transplant cerrah› d›ﬂ› uzmanlar›n, özellikle gastroenterologlar›n yer almas› çok önemli gibi görünmektedir.
4 – Makalemizin giriﬂ k›sm›nda özellikle vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m›z yönüyle de¤erlendirildi¤inde canl› vericili
nakillerin baﬂl› baﬂ›na ayr› bir konu olarak ele al›nmalar›
gerekir. Canl› vericili nakillerin özellikle tamamen sa¤l›kl› bir insan olan verici aç›s›ndan taﬂ›d›¤› büyük riskler düﬂünüldü¤ünde deneyimin önemi bir kat daha önem kazanmaktad›r. Karaci¤er nakli konusunda izin alm›ﬂ olman›n
bu uygulama için yeterli olmamas› gerekti¤i görüﬂündeyiz. Bir sa¤l›kl› vericinin yaﬂam›n› riske sokan böylesine
bir operasyonun en uygun koﬂullar alt›nda gerçekleﬂtirilebilmesi için merkezlerin yeterli deneyime sahip olmalar›
gerekmektedir. Bu durumda merkezlerin yapm›ﬂ oldu¤u
total transplantasyon say›lar›n›n ve de özellikle kadavra
deneyimlerinin önemi ayr›ca gündeme gelmiﬂ olur. Çünkü deneyim kadavra say›lar›yla çok yak›ndan ilgilidir.
Belli bir deneyimin tamamlanmas› ve özellikle merkezlerdeki kadavra aktivitelerinin ölçütlerinin koyulmas›n›n
bu konudaki önemine inan›yoruz. Kanaatimizce belli say›da kadavra nakil yapmayan merkezlerin canl› vericili
nakil yapmaya baﬂlamas› konusunun ciddi olarak sorgulanmas› gerekir. Bu aç›dan belki de denetlenmesi en
önemli olgu gelecekte canl› vericili karaci¤er nakilleri
olacakt›r. Buradaki tehlikeyi ve önemi görmek için bir
canl› donör kaybetmeyi beklemek do¤ru olmaz. Benzeri
deneyimlerin dünyan›n en geliﬂmiﬂ ve güvenilir merkezlerinde bile ne denli büyük y›k›mlara neden oldu¤u unutulmamal›d›r. Konunun en önemli gördü¤ümüz bu noktas›nda önlem ve denetimleri ise ivedilikle gerekli görüyoruz. Sözünü etti¤imiz bu ölçütleri koyacak olanlar belki
merkezlerin sorumlular›d›r ancak denetimin merkezi olmas› gereklili¤i aç›kt›r..
Tüm bu tespitleri yapt›ktan sonra belirtmeden geçemeyece¤imiz bir dezavantaj›m›z oldu¤unu da söylemek
isteriz. Ülkemizde karaci¤er nakli yapan merkezlerin büyük ço¤unlu¤u maalesef yukar›da ifade etti¤imiz koﬂullar› yerine getirmekten henüz uzakt›rlar. Konuyla ilgili belirlenen kurallar ve kararlar ço¤unlukla al›nmaktad›r ancak karar verici kurullarda ço¤unluk bu merkezleri temsil
eden kiﬂilerden oluﬂmakta ve bu noktada, önümüzdeki
zorluk daha belirgin bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. Sözünü etti¤imiz noktalar›n önemi çok aç›k olmas›na ra¤men,
kendi merkezlerinin önceliklerini daha ön planda tutan
ço¤unluk taraf›ndan kabul görmesi beklenemez. O nedenle de yak›n gelecekte ne yaz›k ki ciddi bir beklenti içinde
olmak mümkün de¤il gibi görünmektedir. Yine de burada
gastroenterologlar›n tüm bu sorunlar›n çözümünde
alabilecekleri role iﬂaret etmekte fayda görmekteyiz.
Nihayetinde tüm karaci¤er nakli adaylar› gastroenterologlar›n hastalar› oldu¤una göre ülkemizde gelecekte
oluﬂacak etik ve bilimsel yap›n›n ﬂekillenmesindeki paylar› da aç›kça ortad›r. Yaz›m›zda bu misyonu vurgulamakta ve gere¤i gibi taﬂ›naca¤›na olan inanc›m›z›
paylaﬂmakta da ayr›ca büyük yarar görüyoruz.

Sonuç:
Karaci¤er nakli kavram›nda etik ölçütleri biz di¤er
transplantasyon çeﬂitlerinden bir miktar ay›rmak durunda
kald›k. Sürekli diyalize girmek zorunda olan 25.000 böbrek hastas›n›n, düﬂen yaﬂam kaliteleri yan› s›ra ülke
ekonomisine yaratt›klar› yüksek maliyet göz önüne al›nd›¤›nda, böbrek nakli ile ülke ekonomisine sa¤lanacak
ekonomik katk› nedeniyle, bu hastalar›n olabildi¤ince
diyalizden kurtar›l›p böbrek nakli yap›lmas› ﬂart görünmektedir. Bu nedenle, bir aç›dan bak›ld›¤›nda, böbrek
hastalar› için canl›dan nakillerin artt›r›lmas› bir zorunluluk halini al›rken karaci¤er nakilleri için olay› çok farkl› boyutlardan de¤erlendirmekte fayda vard›r.
Karaci¤er için merkezlerin kadavra yat›r›mlar›n›n da
olmas› ve ülke donör havuzuna kendi bölgelerinden belli
bir y›ll›k getiri sa¤lamalar› gereklili¤ini koymak önemli
bir ﬂart gibi görünmektedir.
Di¤er en önemli nokta olan organ›n uygun hastaya gitmesi kavram›nda baﬂvurulacak yöntemin MELD skorlamas› oldu¤udur. Gerçekten de günümüzde birkaç
kilometrelik bir mesafe içinde MELD skoru 40 olan bir
hasta varken bulunan karaci¤erin MELD skoru 10 olan
bir hastaya tak›lmas› hem etik hem de bilimsel aç›dan
kabul edilemez. Her halde ivedilikle çözülmesi gereken
sorun da budur.
Devletin merkezi bir konumda rol ald›¤› bugünkü ortamda sözünü etti¤imiz ulusal bekleme listesinin oluﬂturulmas› için bütün koﬂullar haz›rd›r. Burada ön görülen
sorun ulusal merkezi liste oluﬂup organ hastaya gitti¤inde
hastalar›n haliyle geliﬂmiﬂ merkezlere yay›laca¤› ve geliﬂmekte olan merkezlerin kan kaybedece¤i gerçe¤idir.
Ulusal listeye bir türlü geçilememesinin nedeni budur.
Ancak bu sistemin hastalar için getirece¤i yararlar, söz
konusu riskten büyük oldu¤undan, bu konudan feragat etmek etikten feragat etmek anlam›na gelecektir. Kald› ki
bu sistem oturtuldu¤unda yersiz karaci¤er nakli merkezi
açma sorunu da kendili¤inden çözülecektir.
Ulusal liste sa¤l›k sigorta sistemlerinin yerleﬂmedi¤i
ülkemizde, merkezlerin baﬂar›lar›na göre do¤al seleksiyonunu da sa¤layaca¤›ndan hem etik hem de bilimsel
bir zarurettir. Yeter ki etkin bir denetim sistemi de oluﬂturulabilsin ve cezalar belirlensin. Kuﬂkusuz bu denetim
içinde merkezlerde transplantasyon yap›lan hastalar›n
takibi de dahildir. Bu konuda devletin denetiminden belki de daha önemlisi hastalar›n primer hekimleri olan gastroenterologlar›n yaklaﬂ›mlar›d›r. Transplant sisteminin
eti¤i içinde halen kiﬂisel eti¤e olan ihtiyac›m›z›n çok aç›k
oldu¤u günümüz koﬂullar›nda, gastroenterologlar›n hastalar›n› yönlendirirken tak›nacaklar› tutum çok önem
taﬂ›maktad›r. Asl›ndan bununla da kalmamal› ve bat›daki
örneklerindeki gibi gastroenterologlar bir an önce ulusal
transplantasyon stratejilerinin içinde de yer almal›d›rlar.
Devletin politikalar›n› oluﬂturan transplant ile ilgili resmi
kurullara, yaln›zca transplant cerrahlar›n›n de¤il, iﬂin
büyük ölçüde hamall›¤›n› yapan gastroenterologlar›n da
girmeleri elzem görünmektedir. Ancak böylelikle transplantasyonun ülkemizdeki gelece¤inin sa¤lam bir alt
yap›ya kavuﬂabilece¤i düﬂüncesindeyiz.
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