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23. ULUSAL GASTROENTEROLOJ‹ KONGRES‹
YO⁄UN PROGRAMIYLA BAﬁARILI ﬁEK‹LDE
ÇALIﬁMALARINA DEVAM ETMEKTED‹R
MANEV‹ M‹RASIM AKIL ve

AMER‹KA
‹ZLEN‹MLER‹M...

de¤iﬂmeyecek hükümler getirdi¤ini iddia etmek, akl›n ve ilmin geliﬂimini inkar etmek olur... Benim

B‹L‹MD‹R!

Türk milleti için yapmak istediklerim ve baﬂarmaya

“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma,
hiçbir donmuﬂ ve kal›plaﬂm›ﬂ kural b›rakm›yorum.
Benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r... Zaman süratle ilerliyor, milletlerin mutluluk ve mutsuzluk anlay›ﬂlar› bile de¤iﬂiyor. Böyle bir dünyada, asla

çal›ﬂt›klar›m ortadad›r. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde ak›l ve ilmin
rehberli¤ini kabul ederlerse, manevi mirasç›lar›m
olurlar.”Mustafa Kemal ATATÜRK
(1933 Cumhuriyet Bayram› Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›’ndan)

Türk Gastroenteroloji Vakf›
Ülkemizin bilimsel yar›ﬂta yer almas›n› desteklemek için
genç gastroenterologlara yurt d›ﬂ› araﬂt›rma burslar› vermeye devam
etmektedir, ilginizi bekliyoruz.
TGV Yönetim Kurulu

DUMLUPINAR ﬁEH‹TL‹⁄‹
ANITLAR TEPES‹NDEN
ALINAN B‹R ﬁ‹‹R;
‘GÖZLER YAﬁARMADAN,
YÜREKLER YANMADAN OKUNMAZ.’
DUMLUPINAR’DA ﬁEH‹T ASKER‹N MEZARI BAﬁINDA
Bu kabarm›ﬂ topra¤a yüzünü sür kucakla
Elbette ba¤› vard›r olmuﬂun olacakla
Duda¤a de¤er gibi ﬂimdi aln› her erin
Bu havada ruhlar› dolaﬂ›r ﬂehitlerin
Biz bu kutsi havan›n içinde var olmuﬂuz
Biz bununla yo¤rulmuﬂ biz bununla dolmuﬂuz.

Selam ‹stiklal için çarp›ﬂana ölene
Selam topra¤a düﬂüp ölürken de gülene
Selam ey baﬂkumandan Mustafa Kemal selam
Emanetin yaﬂ›yor, güven, iman›m›z tam
Omuzlar›m›z hisar, baﬂlar›m›z burç yurda
Can vermeye and içtik hepimiz tek u¤urda

Sadece dö¤ünmedik vatan istiklal diye
Sakarya boylar›ndan ç›kt›k Kocatepe’ye
Bu yol ki hürriyetin kurtuluﬂun yoludur
Zincirsiz yaﬂaman›n tek ç›kar yolu budur
Bir daha nikah k›yd›k sevgili hürriyete
Kahramanl›k Tanr›’dan vergidir bu millete

Bir tarihten gelinir, bir tarihe gidilir
Yaﬂamak isteyenler savaﬂmas›n› bilir
Zaman›n kahramanlar› gelebilir hakk›ndan
Bize sesler geliyor uzaklardan yak›ndan,
Duyuldu mu bir kere haydi silah baﬂ›na
Yeniden giriﬂiriz ‹ST‹KLAL SAVAﬁINA

Bir damla asil kanda bin mucize sakl›d›r
Bu topraklar Türklü¤e inanmakla hakl›d›r
Akdeniz’e tank gibi koﬂtu bütün ka¤n›lar
Ey sevgili ‹stiklal, Ey Güzel Dumlup›nar
Elbet yi¤it olanlar lay›k böyle topra¤a
Selam ﬂanl› orduya, selam ﬂanl› bayra¤a

Ödü varsa düﬂman›n meydan aç›k haz›r›z
Bu toprakta biz do¤duk, biz yaﬂad›k, biz var›z
K›ndan s›yr›lm›ﬂ k›l›ç, top a¤z›nda mermiyiz
Dumlu çocuklar›y›z hiç yoldan döner miyiz
Söz verip baﬂ koymuﬂuz istiklal bize hakt›r
Buna göz diken düﬂman ç›ks›n KAHROLACAKTIR:

Uzm. Dr. Nevin ORUÇ
Ege ÜTF, Gastroenteroloji Klini¤i
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003 y›l› ﬂubat ay›nda Türk Gastroenteroloji Vakf›’n›n verdi¤i yurtd›ﬂ› e¤itim bursu ile Amerika
Birleﬂik Devletleri-Pittsburgh ﬂehrine gittim. Bu benim Amerikaya ilk gidiﬂimdi ayn› zamanda. Daha önce yurtd›ﬂ›nda farkl› ülkelerde bulunmakla birlikte
oras› hakk›nda anlat›lanlarla s›n›rl› bir imaj vard› akl›mda. Bunun verdi¤i tedirginlik ve merakla biraz da
oldukça tan›nm›ﬂ bir merkezde deneyim kazanma
ﬂans› elde etmenin verdi¤i heyecanla ilk ad›m›m› New
York’ a att›m. New Yorkta ilk ö¤rendi¤im ﬂey Amerikal›lar›n oldukça yard›msever olmalar›yd›. Sordu¤um her soruya nazikçe cevap verip yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yorlard›. Orada birkaç saat aktarma için beklemem gerekiyordu. Terminalde kald›¤›m bu bir kaç saat süresince burada insanlar›n daha çok internete ve
kafeine ba¤›ml› olduklar›n› keﬂfettim. Zira, her yerde
ücretsiz internet ba¤lant›lar› sa¤lanm›ﬂt› ve her 10 kiﬂiden 4’nün elinde “starbucks” kahveleri vard›. Kahvenin naneli, balkabakl›, tarç›nl› olabilece¤ini orada
gördüm diyebilirim. Daha sonra Pittsburgh uça¤› ile
as›l hedefime do¤ru yola ç›kt›m. Ama New YorkPittsburgh uça¤› bir otobüsten farks›zd›, 20 kiﬂilik küçük bir uçakt›. Üstelik, san›r›m 11 eylül olaylar›ndan
sonra düﬂünülmüﬂ, uçakta aya¤a kalkmak yasakt›. Bunu hostesin Pittsburgh karl› oldu¤u için Miami’ye gidiyoruz anonsu izleyince sevineyim mi, üzüleyim mi
bilemedim. Neyse ki sadece ﬂakaym›ﬂ…
[Sayfa 8’de]
GASTROENTEROLOJ‹ VE
ENDOSKOP‹
HEMﬁ‹RELER‹/TEKN‹SYENLER‹
KURSU

astroenteroloji ve Endoskopi Hemﬂireleri/Teknisyenleri Kursu Ulusal Gastroenteroloji Kongresi’nin önemli bir bölümü olma
özelli¤ine sahiptir. Doktorlar, hemﬂireler ve sa¤l›k
teknisyenleri olarak bir ekip çal›ﬂmas› içinde oldu¤umuz sa¤l›k sektörü içinde her grubun meslek içi
e¤itimi, günceli takip etme zorunlulu¤u vard›r. Bu
seneki 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresinde de
her iki dernek baﬂkan ve yöneticilerinin ça¤daﬂ ve
yüksek bilimsel toplant› düzenleme istek ve amaçlar› do¤rultusunda toplant› program› düzenlenmiﬂtir. Bu amaca yönelik olarak gastroenteroloji bölümü içinde çal›ﬂan tüm hemﬂire ve teknisyenlerin,
kongre ve kurs kat›l›mc›lar›n›n kurs program› yan›
s›ra ana kongrenin yerli, yabanc› konuﬂmac›lar›ndan, standlardaki bilimsel hizmet ve tan›t›mlardan
en yüksek düzeyde faydalanmalar›n› ve iyi bir
kongre dönemi geçirmelerini diliyorum.

G

Moderatör: Dr. Sabite KACAR
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi
Gastroenteroloji Bölümü
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“E¤itim kafay› geliﬂtirmektir, haf›zay› doldurmak de¤il.”
Anonim

HELICOBACTER PYLORI 2006
Prof. Dr. Ali ÖZDEN,
Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesi,
Gastroenteroloji Bilim
Dal›, Ankara

“WGO-OMGE Practice Guideline” ve
“Maastricht III Florence Consensus Report 2005”

1982 y›l›nda Barry J. Marshall ve J. Robin Warren’›n
Avustralya’n›n “Royal Perth Hospital”de baﬂlayan iﬂbirli¤i Hp’nin üretilmesi ve mide hastal›klar› ile iliﬂkisinin ortaya konmas› ile sonuçlanm›ﬂt›r. Bu buluﬂ 23 y›l sonra
Marshall ve Warren’a Nobel ödülünü getirmiﬂtir. Onlar
Hp’ye biz de onlara ne kadar teﬂekkür etsek azd›r.
Dünya nüfusunun %50’den fazlas› Hp ile enfektedir. Bu
bakteri ile çocukluk ça¤›nda enfekte olunur ve yaﬂam boyu bu bakteri midemizin mukus tabakas›nda yaﬂam›n›
sürdürür. Hp’nin spontan kayb›-eradikasyonu söz konusu
de¤ildir. Sadece çok uzun yaﬂayanlarda total gastrik atrofi, anasidite husule gelecek olursa yang›n›n külleri aras›nda Hp yok olabilir.
Sosyo-ekonomik olarak geri kalm›ﬂ, fakir, sanitasyon sorunlar›n› çözememiﬂ, sa¤l›kl› beslenme olanaklar›ndan
yoksun toplumlarda Hp ile enfekte olma oran› çok yüksektir. Bu bakteri ile enfekte olanlar›n %100’ünde gastritis geliﬂir. Hp ile enfekte olanlar›n peptik ülser olma riski
%15, mide kanseri olma riski %0,1-1, mide lenfomas› olma riski %0,01-0,1’dir. Her y›l yaklaﬂ›k bir milyon insan
Hp ile iliﬂkili hastal›klardan hayat›n› kaybetmektedir.

Hp duodenum ülserinde olgular›n %95’inde, mide ülserinde %80-85’inde etyolojik faktördür.
Helicobacter pylori Epidemiyolojisi

ASYA
Bangladeﬂ

> %90

0-4 yaﬂ %58

Çin

%86

3-12 yaﬂ %68

Hindistan

%88

8-9 yaﬂ %82
0-4 yaﬂ %22,
10-19 yaﬂ %87
Sibirya

%85

5 yaﬂ %30
15-20 yaﬂ %63

Sri Lanka

%72

6-19 yaﬂ %67

M›s›r

%90

3 yaﬂ %50

Ürdün

%82

Libya

%94

ORTADO⁄U

1-9 yaﬂ %50
10-19 yaﬂ %84

Arabistan

%80

5-9 yaﬂ %40

Türkiye

%80

6-17 yaﬂ %64

• Bulaﬂ yolu kesin olarak gösterilmiﬂ de¤ildir. Muhtemel
bulaﬂ yolu oral-oral ve/veya fekal-oraldir.

Guatemala
Meksika

5-10 yaﬂ %51

-

5-9 yaﬂ %43

-

5 yaﬂ %54

Brezilya

%82

6-8 yaﬂ %30

ﬁili

%72

3-9 yaﬂ %36

Peru

-

3 yaﬂ %52

• Endoskopik muayenede al›nan biyopsi örne¤inden yap›lan H›zl› Üreaz Testi, Sitoloji, kültür ANAHTAR standartt›r.

• Dünyadaki farkl› Hp suﬂlar› farkl› virulans’a sahiptir.
Hastal›k geliﬂiminde Hp’nin virülans faktörleri, konakç›n›n genetik, immunolojik özellikleri ve çevresel faktörler
rol oynar.
(Hp prevelans› toplumda %20’den az ise düﬂük prevelans
denmektedir.)
• Sosyo-ekonomik durum, sanitasyon problemleri, temiz
içme suyunun olmamas›, ailenin kalabal›k olmas›, ebeveynlerin Hp ile enfekte olmas›, çocuklar›n ayn› yata¤›
paylaﬂmas› Hp prevelans›n› etkilemektedir.
Dünya Genelinde Helicobacter pylori Enfeksiyonu
Meksika, Orta – Güney Amerika

%70-90

Afrika

%70-90

Asya

%70-80

Do¤u Avrupa

%70

Bat› Avrupa

%30-50

Amerika Birleﬂik Devletleri – Kanada

%30

Avustralya

%20

Geliﬂmekte Olan Ülkelerde Helicobacter pylori Prevelans›
Ülke

Yetiﬂkin (>21)

Çocuk

> %95

2-4 yaﬂ %48

• Alt›n standart tek test yoktur.
• 13C ve 14C Üre Nefes Testi. 13C üre nefes testi tercih
edilmelidir. 14C üre nefes testi çocuklara uygulanmamal›d›r. Üre Nefes Testi için hastan›n iki hafta PPI ve H2RA
kullanmam›ﬂ olmas› son dört hafta içinde de antibiyotik
almam›ﬂ olmas› gerekir. Yanl›ﬂ negatifli¤e neden olurlar.
• Hp serolojik testi aktif enfeksiyonu göstermez. Eradikasyondan sonra uzun süre (6-12 ay) pozitif sonuç verebilir.
Mevcut enfeksiyonu geçirilmiﬂ enfeksiyondan ay›rt edemez. Geliﬂmekte olan ülkelerde di¤er tan› olanaklar› yoksa kullan›labilir. Hp prevelans›n›n düﬂük oldu¤u ülkelerde
testin negatif olmas› de¤erlidir.
• Gaita Antijen Testi (Stool Hp Antigen test) üre nefes testi kadar de¤erlidir. Maalesef yayg›n kullan›m alan› bulamam›ﬂt›r.
• Tükürük, idrar, parmak kan›ndan yap›lan serolojik testler
her zaman do¤ru sonuç vermedi¤inden önerilmemektedir.
• Hp prevelans›n›n çok yüksek oldu¤u ülkelerde hiç tan›
testi yoksa daha önce Hp eradikasyon tedavisi almam›ﬂ ise
(naive) olgu Hp pozitif olarak kabul edilebilir.

Hp Tedavisindeki Temel Sorun
Helicobacter pylori eradikasyonunda uygulayabilece¤imiz
ideal bir tedavi yöntemi yoktur. Günümüzde sahip oldu¤umuz ilaçlar ile yap›lan tedavilerde farkl› ülkelerde farkl›
eradikasyon sonuçlar› al›nmaktad›r. Bunun temel nedeni
baz› antibiyotiklere karﬂ› Hp’nin direnç kazanmas›d›r.
Dünya Genelinde Antibiyotik Direnci
• Clarithromycin : %5-25

AFR‹KA
Ethiyopya

6 yaﬂ %80
Gambia

> %95

5 yaﬂ%95

Nijerya

%91

5-9 yaﬂ %82

Güney Afrika

%83

• Dispepsi

• Komplikasyonlu Peptik Ülser Hastal›¤›

• Atrofik Gastritis

Bolivya

• Hp prevelans› geliﬂmiﬂ zengin ülkelerde son 50 y›lda belirgin ﬂekilde de¤iﬂmiﬂtir (%20-30).

• Yaﬂ, etnik orijin, jeografik bölge farkl›l›¤›, sosyo-ekonomik durum Hp prevelans ve insidans›n› etkilemektedir.

Hp Pozitif Hastalarda Eradikasyon Endikasyonlar›
(WGO-OMGE) (Geliﬂmekte olan ülkelerde)

• Gastrik MALToma
GÜNEY AMER‹KA

Hp için Tan› Testleri

• Hp prevelans› ülkeler aras›nda farkl› oldu¤u gibi ayn› ülkenin farkl› bölgelerinde de farkl› olabilmektedir.

“WGO-OMGE konu uzmanlar›n›n” ve “Maastricht III.
Florence Consensus Report”u haz›rlayan uzmanlar›n haz›rlad›¤› raporlardaki tedavi yaklaﬂ›m› ve tedavi rehberlerine göre Helicobacter pylori testi pozitif olan tüm hastalar›n tedavi edilmesi gerekmektedir. Hp eradikasyonu yap›lmas› düﬂünülmüyorsa Hp testi yap›lmamas› gerekti¤i bildirilmektedir.

• Mide Ülseri
%65

• Dünya nüfusunun %50’den fazlas› Hp ile enfektedir.

• Hp prevelans› geliﬂmekte olan ve fakir ülkelerde hala
çok yüksektir (%85-95).

Hp Eradikasyon Tedavisi Kime Yap›lmal›d›r?

• Duodenum Ülseri
ORTA AMER‹KA

10-19 yaﬂ %78

• Hp’nin do¤al kayna¤› bilinmemektedir.

Primer Antibiyotik (Clarithromycin) direnci bir toplumda
%15-20’nin üzerinde ise ve kültür, antibiyotik duyarl›k
testi olanaklar› varsa, iki tedaviden sonra eradikasyon sa¤lanamam›ﬂ ise antibiyotik sensitivite testi yap›lmal›d›r.

• Metranidazole : %50-80 (Geliﬂmekte olan ülkeler)
• Tetracycline

: %0-5

• Amoxicilline : %0-1
(Türkiye’de hem Clarithromycin’e (%20-35) hem de Metranidazole’e (%85) direnç çok yüksektir.)

• Gastrik Kanser rezeksiyonundan sonra
• Mide Ca’l›lar›n birinci derece yak›nlar›
• Hasta eradikasyon istiyorsa
EHSG (European Hp Study Group)’un Önerileri
(2005 – Maastricht III)
Dispepsi Konusunda Önerileri ve Görüﬂleri
• Hp’nin test edilip-tedavi edilmesi (Test and Treat) tetkik
edilmemiﬂ (non-investigated dyspepsia) dispepsi (yetiﬂkinlerde) için uygun bir yaklaﬂ›md›r. Özellikle Hp prevelans›n›n %20’nin üstünde oldu¤u toplumlarda.)
• Hp eradikasyonu Hp ile enfekte tetkik edilmiﬂ non-ulcer
dispepsi’de de uygun bir yaklaﬂ›md›r.
• Hp prevelans›n›n %20’nin alt›nda oldu¤u toplumlarda ise
“test and treat” stratejisi veya ampirik asit süpresyonu uygun bir yaklaﬂ›md›r.
Gastro-özofajial Reflü Hastal›¤› için Önerileri ve Görüﬂleri
• Helicobacter pylori eradikasyonu gastro-özofajial reflü
hastal›¤›na neden olmaz.
• Güçlü asit süpresyonu (PPI) korpus a¤›rl›kl› gastritis’e
yol açarak atrofik gastritise gidiﬂi h›zland›r›r.
• Gastro-özofajial Reflü hastal›¤›nda rutin Hp testine gerek yoktur. Uzun süre Proton Pompa Inhibitörü kullan›lmas› zorunlu ise Hp testi yap›lmal› ve test pozitif ise Hp
eradikasyonu gerçekleﬂtirilmelidir.
Non-Steroid Anti-‹nflamatuvar ‹laçlar (NSAIDs) ve
Hp Konusundaki Önerileri ve Görüﬂleri
• Hp enfeksiyonu ve NSAI ilaçlar birbirlerinden ba¤›ms›z
ülserojenik faktörlerdir. Birliktelikleri ülserojenik etkilerini potansiyalize eder. Ayr›ca ülser kanama riskini de artt›r›rlar.
• Yaln›z baﬂ›na Hp eradikasyonu kronik NSAI ilaç kullananlar için yararl› olsa da NSAI ilaçlara ba¤l› ülser geliﬂimini tamamen önlemez.
• Hastada NSAI ilaç kullan›lacak ise önce Hp testi yap›lmal› ve test pozitif ise Hp eradike edilmelidir.
• Hasta uzun zamand›r Aspirin kullan›yor ve kanama geçirmiﬂ ise Hp testi yap›lmal›, test pozitif ise eradikasyon
yap›lmal›d›r.
• NSAI ilaç kullanmakta olan ve ülser/kanama tan›mlayan
olgularda Proton Pompa ‹nhibitörü, ülser ve kanama nüksünü önlemede Hp eradikasyonundan daha etkilidir.
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[(Kiﬂisel yaklaﬂ›m›m›z NSAI ilac› uzun süre kullanmak zorunda olanlarda önce Hp testi yapmak pozitif ise eradikasyon, onu takiben de NSAI ilac›, PPI ile birlikte vermek yönündedir (A.Özden).]

Hp Eradikasyonunda Baﬂar›s›zl›k Durumunda ‹kinci Seçenek Tedavi

EHSG Idiopatik Thrombocytopenie (ITP) ve nedeni aç›klanamayan demir eksikli¤i anemisinde de Hp testi yap›lmas›n› ve pozitif ise eradikasyon önermektedir.

+ Tetracycline+ Metranidazol)
(RBC+

Helicobacter pylori Enfeksiyonunun Tedavisi
Hp eradikasyonunda ideal bir tedavi protokolüne sahip de¤iliz. Bugün piyasada bulunan ilaçlardan yap›lan bir kombinasyon ile Hp eradike edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Hp eradikasyonundaki temel amaç yaﬂam boyu ülser riskini
azalt›lmas› yan›s›ra kanser, maltoma riskini de azaltma olas›l›¤›d›r.
Hp Tedavisinde Göz önünde Tutulmas› Gereken Faktörler
a) Toplumdaki Hp prevelans›

PPI+ Clarithromycin+Amoxicillin

↓
PPI+Bizmut+ Metranidazol

↓
Endoskopi, Kültür, Antibiyogram

↓
Metranidazol Duyarl›

Clarithromycin Duyarl›

Metranidazol Dirençli

Clarithromycin Dirençli

Metranidazol Dirençli

Clarithromycin Dirençli

↓

↓

RBC

PPI+Amox+Rifambutin

↓
Ranitidin Bizmut
Citrat (RBC)

+

+Metranidazol+

Clarithromycin
+
Tetracycline

Tetracycline
(veya Amoxicillin)

PPI+Amox+Levofloxacine
PPI+Bizmut+ Tetracycline

(veya Amoxicillin)

Hp Enfeksiyonundan Korunma

b) Toplumdaki mide kanseri görülme s›kl›¤›
c) Kullan›lacak antibiyotiklere karﬂ› toplumdaki Hp direnç s›kl›¤›
d) Ülkede Hp tan›s›nda kullan›lan testlerin, kültür, antibiyotik
duyarl›k testi ve endoskopi olanaklar›n›n mevcut olup, olmamas›.
e) Ülkede Hp tedavisinde kullan›lacak bizmut tuzlar›n›n bulunup, bulunmamas›

• Hala Helicobacter pylori’nin kayna¤›n› bilmiyoruz.
• Korunmada kullan›lacak aﬂ› henüz haz›rlanamad›

Hp tedavisinde baﬂar› hekimin nas›l tedavi edece¤ini bilmesi ile baﬂlar. Hekimin olas› yan etkiler konusunda hastay› bilgilendirmesi gerekir. Hp tedavisindeki baﬂar›n›n
anahtar› hastan›n uyumudur.
“Maastricht III Florence Consensus Report March 2005”
tedavide yeni yaklaﬂ›mlar› da gündeme getirmiﬂtir. Hp eradikasyonunda etkili bir tedavi rejiminin uygulanmas›n›n
önemi üzerinde durularak en az %80 olguda eradikasyon
sa¤lanmas› öngörülmüﬂtür.

Hp tedavisinin düzenlenmesinde Clarithromycin ve Metranidazol direnç prevelans›n›n bilinmesinin önemi vard›r.
Toplumda Clarithromycin direnci %20’nin alt›nda ise üçlü
tedavide Clarithromycin yeralabilir. Metranidazol direnci
%40’›n alt›nda ise Metranidazol de üçlü tedavide yeralabilir. Hp eradikasyonunda yaﬂan›lan baﬂar›s›zl›¤›n en önemli
nedeni antibiyotik direncidir.
EHSG’unun raporuna göre ilk seçenek tedavi dörtlü (quadruple) veya üçlü (triple) olmal›d›r. Tedavide kullan›lacak
iki antibiyotik genellikle Clarithromycin+Amoxicillin’dir.
‹ki antibiyoti¤e üçlü tedavide PPI, dörtlü tedavide
PPI+Bizmut tuzu ilave edilir. Tedavi süresi 2 hafta olursa
bir haftaya göre %12 daha fazla eradikasyon sa¤lanmaktad›r. Uyum ve maliyeti göz önüne alan EHSG bir haftal›k
tedaviyi önermektedir.
Konuyla ilgili Ankara T›p Fakültesi çal›ﬂmalar› PPI+ Clarithromycin+Amoxicillin ile yap›lan bir haftal›k tedavide
%72, iki haftal›k tedavide %90 eradikasyon elde edildi¤ini
ortaya koydu¤undan hala iki haftal›k tedavinin uygun oldu¤unu düﬂünüyoruz. Son y›llarda artan Clarithromycin direnci nedeniyle de Bizmut içeren tedavi protokollerinin uygun oldu¤u kan›s›nday›z. Tedavi süresi konusunda dünyada fikir birli¤i oluﬂmam›ﬂt›r. Tedaviye uyum ve ilaç yan etkileri (bulant›, halsizlik, diyare vs) önemli sorun olmakla
birlikte konu hakk›nda hasta yeterince bilgilendirilirse hasta uyumu ve tedavide baﬂar› artmaktad›r. Tedavinin baﬂar›s›z oldu¤u yani eradikasyonun sa¤lanamad›¤› durumda antibiyotik duyarl›k testi önerilmektedir.

Maastricht III – Uzlaﬂma Raporu Önerileri
Tedavi Seçenekleri
Dörtlü Tedavi

PPI+Bizmut+‹ki Antibiyotik

Üçlü Tedavi

PPI+Clarithromycin+Amoxicillin
(veya Metranidazol)

Eradikasyon sa¤lanamaz ise

Antibiyotik Duyarl›k Testi

yeni seçenek tedavi için

Günümüzde geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde asemptomatik kiﬂilerde tarama testleri ile Hp’ye bak›lmas› pozitif olgular›n eradike edilmesi tart›ﬂ›lmaktad›r.
KAYNAKLAR
1. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C. Guidelines for Management of Helicobacter pylori Infection. Business Briefing European Gastroenterology Review
2005;996-9.
2. Hunt R.H (Canada), Xiao S.A (China), Megraud F (France), Leon-Barua R (Peru), Bazzoli F (Italy), Vander Merwe S (South Africa), Vaz Coelho L.G (Brazil), Fock K.M (Singapore), Fedail S (Sudan), Cohen H (Uruguay), Malfertheiner P (Germany), Vakil N (USA), Hamis S (Pakistan), Goh K.L (Malaysia),
Wong B.C.Y, Krabshuis J.H (France). W.G.N 2006; 11-2:22-9.
3. Özden A. Midenizdeki Yabanc› 2000; TGV Yay›n›

• Ülkede sa¤l›kl› yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas›

4. Özden A. ‹ﬂte Hp 1995; TGD Yay›n›

• ‹çme suyunun temiz olmas›

5. Özden A. Mikrop ve Mide Hastal›klar› 2004; TGV Yay›n›

• Temiz, sa¤l›kl› besinlerle beslenme

• Tuvaletlerin temiz olmas›
Tedavide hedef en az %80 olguda eradikasyon sa¤lamakt›r. “Intention to treat” de %80, “per protocol” de %90 eradikasyon amaçlan›r.

Maastricht III. Mide kanserinin (Non-cardia Ca) geliﬂmekte olan ülkelerde artt›¤›n› Hp eradikasyonunun kanser
geliﬂme riskini azaltaca¤›n› bildirmektedir.

• Nas›l korunulaca¤› konusunda öneride bulunmak zor

• El y›kama al›ﬂkanl›¤›

f) Hastan›n yaﬂ›

Geliﬂmekte olan ülkelerde dyspepside ampirik “test et tedavi et” yaklaﬂ›m›n›n PPI kullanmaktan daha uygun oldu¤u kabul edilmektedir. Test olana¤› yok ise ampirik olarak do¤rudan da Hp eradikasyonunun yap›labilece¤i kabul edilmektedir (Daha önce eradikasyon tedavisi yap›lmam›ﬂ olgularda).

• Çocuklar›n ayn› yatakta yatmamas›
• Ayn› tabaktan yemek yememek
• Çocuklar› gereksiz yere öpmek vs
• Evlilik öncesi adaylar›n sanitasyon ve hijyen konusunda
e¤itilmesi
• Evlilik adaylar›n›n Hp testi yapt›rmas› önerilebilir.

Hp enfeksiyonu kronik yaﬂam boyu sürüp giden mide hastal›klar›na yol açan bir patolojidir. Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat›
Hp’nin birinci s›n›f kanserojen faktörler aras›nda yer ald›¤›n› bildirmiﬂtir. Geliﬂmekte olan ülkelerde yüksek Hp prevelans› ve ortalama yaﬂam süresinin artmas› nedeniyle mide kanseri görülme s›kl›¤› artmaktad›r.
Hp enfeksiyonu akut gastritis evresinden sonra kronik süperfisiyel gastritis, kronik aktif gastritis, kronik atrofik
gastritis, intestinal metaplazi, dysplazi evrelerini geçerek
mide kanserine yol açabilmektedir. Yap›lan epidemiyolojik
çal›ﬂmalar Hp ile enfekte olanlar›n, enfekte olmayanlara
göre 3-6 kat daha fazla mide Ca geliﬂme riski taﬂ›d›¤›n› ortaya koymuﬂtu. Son yap›lan çal›ﬂmalar bu riskin 10-120
kat fazla oldu¤unu göstermektedir.
Hp enfeksiyonu kronik inflamatuvar süreçte hücre proliferasyonunu h›zland›rmakta, mide askorbik asit konsantrasyonunu azaltmakta, mukozada reaktif oksijen metabolitlerinin seviyesini artt›rmakta (DNA hasar›n› indükler)’d›r.
Hp enfeksiyonunun eradikasyonu sonucu mide hücre
“turnover” mide askorbik asit konsantrasyonu, mukozada
serbest reaktif oksijen metabolitleri normalleﬂir.
Hp pozitif kiﬂilerde “Non-Cardia” mide kanseri riskinin
artt›¤›n› birçok çal›ﬂma ortaya koymuﬂtur. Hem intestinal
hem de diffüz Tip mide Ca, Hp enfeksiyonu ile birliktedir.
Hp’nin CagA pozitif suﬂlar›n›n ve kiﬂinin Interleukin-I
(IL-I) polimorfizm göstermesinin (Hypochlorhydria’ya neden olur) mide Ca riskini artt›rd›¤› bildirilmektedir. Mide
kanseri geliﬂiminde Hp’ye ait virulans faktörlerinin yan›s›ra heredite (ailesel hikaye), auto-immunite, nitrat, nitrit,
nitroso bileﬂiklerine maruz kalman›n, beslenmenin (tuzlu,
turﬂu, k›rm›z› et), sigara içme, sosyo-ekonomik durumun
kötü olmas›n›n rolü vard›r.
Yap›lan birçok çal›ﬂma Hp enfeksiyonunun eradikasyonunun mide kanseri geliﬂme riskini azaltabilece¤ini düﬂündürmektedir. Eradikasyon için en uygun zaman prekanseröz (pre-neoplastic) lezyonlar›n geliﬂmesinden önceki evredir. Bu nedenle 40 yaﬂ› civar›nda eradikasyon önerilebilir.
Prekanseröz lezyonlar›n (intestinal metaplasi, dysplazi) geri dönüﬂümü olmayan lezyonlar m›d›r sorusu gündemdedir.
Bu dönüﬂü olmayan lezyonlar›n eradikasyondan sonra ilerleyiﬂinin yavaﬂlad›¤›n› ortaya koyan çal›ﬂmalar vard›r.

Bilim ve Teknoloji H›zla ‹lerliyor.
Bu yürüyüﬂe ayak uydurmak
zorundas›n›z!
Endomikroskop
Klasikleﬂmiﬂ endoskoplar›m›z ile gastro-intestinal kanal›n mukozal yüzeyini kabaca de¤erlendirebiliyoruz. Chroma endoskopi, "magnifying"
endoskopi ve "Narrow band imaging" ile mukozal yap›y› de¤erlendirerek histolojik tahminde
bulunabiliyoruz. Fakat tüm endoskopistlerin hayali ve hedefi mukozal yüzeyi ve alt›n› histolojik olarak de¤erlendirebilmek idi. Nihayet Confocal endomikroskopi ile bu hayal gerçekleﬂti
(‹n Vivo Histology). Magnifying endoskopi 100
kat büyütme yaparken Confocal endomikroskop
1000 kat büyütme yapmaktad›r.

Endomikroskopide Hp
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Helicobacter pylori’nin Klaritromisine Direnci Ülkemizde Önemli Bir Problem
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Yekta Tüzün, ﬁerif Y›lmaz, Kadim Bayar, Mehmet Dursun, Tuncer Özekinci’nin yapt›klar› araﬂt›rma sonuçlar›na göre Hp Klaritromisin direnci
%27,2’dir.
Ankara T›p Fakültesi’nden Peren Ba¤lan, Mehmet Bektaﬂ, Kubilay Ç›nar, A. Mithat Bozday›,
Ali Özden’in “Floresan’›n situ Hibridizasyon” yöntemi ile yapt›klar› Hp Klaritromisin direnci
%35,5’dir.
Mersin T›p Fakültesi’nden Orhan Sezgin, Gönül Aslan, Engin Alt›ntaﬂ, Seda Tezcan, Mehmet
Sami Serin, Gürol Emekdaﬂ’›n PCR yöntemi ile yapt›klar› Hp Klaritromisin Rezistans araﬂt›rmas›nda Hp’nin Klaritromisine direnç prevelans› %40,5 bulmuﬂtur.
Türkiye’de Hp Klaritromisin direnci %20’nin üzerinde olmas› nedeniyle direncin yüksek oldu¤u
ülkeler toplulu¤unda yer almaktad›r. Klaritromisin’li üçlü tedavilerle elde edilen düﬂük eradikasyonun nedeni Klaritromisin’e olan dirençtir. Duyarl›k testi için olanaklar› olan merkezlerde
primer direnç saptanmas› için test yap›lmas› önerilmelidir.

Hp ile Aterosklerozis Aras›nda ‹liﬂki Var m›?
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Mehmet Aslan, Cengiz Bölükbaﬂ, Yaﬂar Nazl›gül, F. Füsun Bölükbaﬂ, Mustafa Gür, Hakim Çelik, Özcan Erel’in yapt›klar› araﬂt›rma Hp ile Aterosklerozis aras›nda iliﬂki oldu¤unu gündeme getiriyor. Hp ile enfekte kiﬂilerin düﬂük Paraoksonaz ve
Arilesteraz aktivesine sahip oldu¤unu bildiriyorlar. Düﬂük enzim aktivitelerinin Ateroskleroz ile
iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir. Bu çal›ﬂma devam etmeli ve eradikasyondan sonra enzim aktivitesinde art›ﬂ olup olmad›¤› ortaya konmal›d›r.

Hp Eradikasyonunda ‹kinci Basamak Tedavide
Levofloksasin’li Üçlü Tedavinin Etkinli¤i
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nden Kadir Bal, ‹brahim Hatemi, Birol Baysal, Abdurrahim Say›l›r
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen araﬂt›rma oldukça ilginç sonuçlar ortaya koymuﬂtur. Klasik üçlü
tedaviye yan›t vermeyen 52 olguda PPI 2x1, Amoksisilin 2x1 ve Levofloksasin 500mg 1x1 üçlü
tedavisi bir hafta uygulanarak olgular›n %61’inde eradikasyon sa¤lanm›ﬂt›r.
Baﬂkent Üniversitesi Konya Hastanesi Gastroenteroloji’den Gülhan Kanat Ünler, Savaﬂ Göktürk,
Mehmet Demir, Didem Akkaya, Nevin Akçaer Öztürk, Gürden Gür, U¤ur Y›lmaz taraf›ndan
yap›lan araﬂt›rmada PPI 2x1 + Amoksisilin 2x1g + Levofloksasin 500mg/gün 14 gün ile birinci
basamak tedavide %40, ikinci basamak tedavide (PPI+K+A ile eradike edilemeyen olgularda)
%56 eradikasyon elde edilmiﬂtir. Bu konuda yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Hp ile Ailevi Akdeniz Ateﬂi Aras›nda Yanl›ﬂ Bir ‹liﬂki mi Var?
GATA Haydarpaﬂa’dan Levent Demirtürk, A. Melih Özel, Kenan Çekens, Yusuf Yazgan,
Mustafa Gültepe’nin gerçekleﬂtirdikleri araﬂt›rma Hp enfeksiyonunun AAA’li hastalarda atak
s›kl›¤›n› ve ﬂiddetini artt›rd›¤›n›, eradikasyonu takiben de atak s›kl›¤› ve ﬂiddetinin azald›¤›n›
ortaya koymaktad›r. Kronik inflamasyonun AAA’y› tetiklemesi üzerinde yo¤un araﬂt›rmalara
gereksinim var gibi görünmektedir.

Hp Eradikasyonu Reflü Semptomlar›n› ve Endoskopik Özafajiti Olumlu Etkiliyor
Aliye Soylu ve arkadaﬂlar›n›n gerçekleﬂtirdikleri araﬂt›rma sonuçlar› Hp eradikasyonunun gastroözafagial reflü semptomlar›nda ve endoskopik özafajit skorlar›nda azalmaya neden oldu¤unu
ortaya koymuﬂtur.

Van Bölgesinde Hp Görülme S›kl›¤›
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Klini¤inden M. Kürﬂad Türkdo¤an ve
arkadaﬂlar› yapt›klar› epidemiyolojik çal›ﬂmada Hp prevelans›n› çocuklarda %50, eriﬂkinlerde
%60 olarak bulmuﬂlard›r.

Peptik Ülser S›kl›¤› Azal›yor mu?
Bezm-i Alem Valide Sultan Vak›f Gureba Hastanesi’nden Ahmet Uyan›ko¤lu, Can Davuto¤lu,
Ahmet Danal›o¤lu yapt›klar› çal›ﬂmada peptik ülser hastal›¤›nda son birkaç y›lda bir art›ﬂ›n
oldu¤unu, bunun da Hp’nin antibiyotik direnci kazanmas›ndan ve NSAI iaç tüketimine ba¤l›
oldu¤unu bildirmektedirler.

Kosova’da Hp Tedavisi Sonuçlar›
Kosova Üniversite Hastanesi’nden Skender Telaku ve arkadaﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmada
Lansoprazole 30 mg 2x1, Klaritromisin 2x500 mg, Amoksisilin 2x1 g ile bir haftal›k tedavide Hp
eradikasyonunu %69, iki haftal›k tedavide %73 olarak saptam›ﬂlard›r. Araﬂt›rmac›lar bir haftal›k
tedaviyi ekonomik olmas› nedeniyle önermektedirler.
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Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda
Hp Eradikasyonu ve Klaritromisin Rezistans›
Baﬂkent Üniversitesi Konya Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤inden Didem Akkaya ve arkadaﬂlar›
yapt›klar› çal›ﬂmada diyabetik hastalarda Klaritromisin direncini %64,3, non-diyabetiklerde
%35,7 olarak bulmuﬂlard›r. PPI+K+A üçlü tedavisi ile iki haftal›k tedaviden sonra Klaritromisin
duyarl› olan diyabetiklerde %70, non diyabetlilerde %94,7 eradikasyon elde etmiﬂlerdir.
Klaritromisine resistant olan diyabetiklerde %35,7 eradikasyon sa¤lan›rken, non diyabetiklerde
%50 sa¤lanm›ﬂt›r.

Hp Eradikasyonuna Azerbaycan Yaklaﬂ›m›
Azerbaycan T›p Üniversitesi’nden Ali Hidayatov ve arkadaﬂlar› Omeprazol 2x20mg, Klaritromisin 2x500mg + Amoksisilin 2x1g ile Hp eradikasyonunu %77,2 olguda elde ederlerken, Amoksisilin 4x500mg verilince %90,4 olguda Hp eradikasyonu sa¤lanm›ﬂt›r. Tedavi süresi her iki
grupta 2 haftad›r. Araﬂt›r›c›lar Amoksisilin’in 500mg olarak 4x1 ﬂeklinde verilmesini önermektedir.

Lansoprazol + Klaritromisin + Amoksisilin ile 7 ve 14 Günlük Tedavi Sonuçlar›
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Gastroenteroloji’den Kadir Bal ve arkadaﬂlar›n›n
yapt›klar› çal›ﬂmada Hp eradikasyonu 7 günlük tedavide %48, 14 günlük tedavide %100
oran›nda bulunmuﬂtur.

Hp Eradikasyonunda Alternatif Tedavilerin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Klini¤inde yap›lan bir çal›ﬂmada
RBS (2x400mg) + Klaritromisin 2x500mg + Metranidazol 2x500mg ile %90, Lansoprazol
2x30mg + Klaritromisin 2x500mg + Amoksisilin 2x1g ile %87 Hp eradikasyonu sa¤lanm›ﬂt›r.
Pantoprazol 2x40mg + Klaritromisin 2x500mg + Metranidazol 2x500mg ile %70 eradikasyon
elde edilmiﬂtir. Kullan›m süresi bildirilmemiﬂtir. Bunu da sunumda ö¤renece¤iz.

Hp Eradikasyonunda Antibiyotiklerin Aç/Tok Kullan›m›
Tedavi Sonuçlar›n› Etkiler mi?
Aliye Soylu ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› araﬂt›rma antibiyotiklerin aç veya tok al›nmas›n›n Hp
eradikasyon baﬂar›s›n› ve ilaç al›m›nda hasta uyumunu etkilememekte oldu¤unu göstermektedir.
Antibiyotikleri aç kullananlarda Hp eradikasyonu %67,8 iken tok kullananlarda %74,5 olup istatistiki olarak anlaml› bir fark yoktur (P <0,0).

Hp Eradikasyonunda 4’lü Tedavi
D›ﬂkap› Y.B.E.A.H. Gastroenteroloji Klini¤inden O¤uz Üsküdar ve Atakan Pirpir’in yapt›klar›
araﬂt›rmada Ranitidin Bizmut Sitrat 2x400mg (2 hafta), Klaritromisin 2x500mg (1 hafta) +
Amoksisilin 2x1g (1 hafta) + Lansoprazol 2x30mg (1 ay) ile Hp eradikasyonu %28, Lansoprazol 2x30mg (1 ay) + Amoksisilin 2x1g (1 hafta) + Tetrasiklin 2x500mg (1 hafta), RBS
2x400mg (2 hafta) ile %30 Hp eradikasyonu sa¤lam›ﬂlard›r.

Lansoprazol + Amoksisilin + Klaritromisin Kombine Tedavisi
Hp Eradikasyonunda Uygun Yaklaﬂ›m m›d›r?
Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Klini¤inden Ümit Akyüz ve arkadaﬂlar›
yapt›klar› çal›ﬂmada 15 gün süreyle Lansoprazol 2x30mg + Klaritromisin 2x500mg +
Amoksisilin 2x1g kullanm›ﬂt›r ve %74,4 olguda Hp eradikasyonu sa¤lam›ﬂlard›r. Araﬂt›r›c›lar
tedaviye iyi uyum gösterilirse baﬂar›l› sonuç al›naca¤›n› bildirmektedirler.
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“Bir çok insan matemati¤in yasalar›n› bilir ve güzel sanatlar›n birço¤unda da beceri sahibidir. Fakat ço¤u insan yaﬂam› yöneten yasalarla, yaﬂama sanat› denilen o güç sanat hakk›nda az ﬂey bilir. Bir insan bir uçak yapabilir ve
onunla bütün dünyay› baﬂtan baﬂa dolaﬂabilir. Fakat nas›l mutlu, baﬂar›l› ve memnun olunaca¤›n› ö¤reten o basit sanat›n tamam›yla cahilidir. Sanatlar› ö¤renirken listenin en baﬂ›na yaﬂama sanat›n› koymay› unutma!...”
Jean Jacques Rousseau

AMER‹KA ‹ZLEN‹MLER‹M...
Uzm. Dr. Nevin ORUÇ, Ege ÜTF, Gastroenteroloji Klini¤i

nehir ﬂehri. ‹ki nehir ﬂehrin merkezinde birleﬂe003 y›l› ﬂubat ay›nda Türk Gastroentero- rek bir üçgen oluﬂturuyor. Burada bulunan ›ﬂ›l
loji Vakf›’n›n verdi¤i yurtd›ﬂ› e¤itim bur- ›ﬂ›l gökdelenler muhteﬂem bir görüntü yarat›yor.
Zaten ﬂehrin önemli tüm aktiviteleri festivalleri
su ile Amerika Birleﬂik Devletleri-Pittshep burada gerçekleﬂtiriliyormuﬂ. Co¤rafi olarak
burgh ﬂehrine gittim. Bu benim Amerikaya ilk
bahsetmem gerekirse Amerika’n›n her ﬂehrini
gidiﬂimdi ayn› zamanda. Daha önce yurtd›ﬂ›nda
be¤endi¤imi söyleyemem. Ço¤u ﬂehir yapay e¤farkl› ülkelerde bulunmakla birlikte oras› haklence parklar› ile meﬂhur. Pittsburgh bunlar arak›nda anlat›lanlarla s›n›rl› bir imaj vard› akl›mda.
s›nda daha mütevaz› bir ﬂehir say›labilir. KuruluBunun verdi¤i tedirginlik ve merakla biraz da olﬂunda çelik endüstrisi önemli yer tutan bir sanayi
dukça tan›nm›ﬂ bir merkezde deneyim kazanma
ﬂehri olarak düﬂünülmüﬂ. Ancak Amerikan›n haﬂans› elde etmenin verdi¤i heyecanla ilk ad›m›m›
t›r› say›l›r iﬂletme ve iktisat fakültelerinin bulunNew York’ a att›m. New Yorkta ilk ö¤rendi¤im
du¤u Carnegie Melon Üniversitesi bunu takiben
ﬂey Amerikal›lar›n oldukça yard›msever olmaladünyan›n en önemli transplant merkezlerinden
r›yd›. Sordu¤um her soruya nazikçe cevap verip
biri olan Pittsburgh Üniversitesinin geliﬂmesiyle
yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yorlard›. Orada birkaç saﬂehir epey çehre de¤iﬂtirmiﬂ. Pittsburgh pek çok
at aktarma için beklemem gerekiyordu. Termiküçük tepenin üzerinde da¤›lm›ﬂ bir ﬂehir. Ço¤u
nalde kald›¤›m bu bir kaç saat süresince burada
alanda yemyeﬂil bitki örtüsü oldukça iyi koruninsanlar›n daha çok internete ve kafeine ba¤›ml› muﬂ. Bunda havan›n genelde nemli ve ya¤murlu
olduklar›n› keﬂfettim. Zira, her yerde ücretsiz in- olmas› da etkili. Beni birkaç ay zorlayan karl› bir
ternet ba¤lant›lar› sa¤lanm›ﬂt› ve her 10 kiﬂiden
k›ﬂtan sonra muhteﬂem bir bahar sizi karﬂ›l›yor.
4’nün elinde “starbucks” kahveleri vard›. Kahve- Yazlar› ise ayn› derecede s›cak ve nemli. Pittsnin naneli, balkabakl›, tarç›nl› olabilece¤ini ora- burgh’ta önemli say›da al›veriﬂ merkezi d›ﬂ›nda
da gördüm diyebilirim. Daha sonra Pittsburgh
ﬂehrin ilk kurucular›ndan sanayici Frig ad›na kuuça¤› ile as›l hedefime do¤ru yola ç›kt›m. Ama
rulmuﬂ bir park ve yine ﬂehrin tam merkezinde
New York- Pittsburgh uça¤› bir otobüsten farkyer alan botanik bahçesi ve do¤al tarih müzesi
s›zd›, 20 kiﬂilik küçük bir uçakt›. Üstelik, san›gezilmesi gereken yerler aras›nda say›labilir. Yar›m 11 eylül olaylar›ndan sonra düﬂünülmüﬂ,
k›n bir tarihte bulunan dinazor iskeleti ve bir zauçakta aya¤a kalkmak yasakt›. Bunu hostesin
manlar Pittsburgh’un dinazor ﬂehrin sembolü haPittsburgh karl› oldu¤u için Miami’ye gidiyoruz line gelerek her yerde küçük heykeller ﬂeklinde
anonsu izleyince sevineyim mi, üzüleyim mi bi- kendine yer bulmuﬂ.
lemedim. Neyse ki sadece ﬂakaym›ﬂ…
Pittsburgh’ta ilk günüm ne yaz›kki kar taraf›nBir ﬂubat akﬂam› böylece Pittsburgh’la tan›ﬂt›m. dan sabote edildi. Ben Pittsburgh hava alan›na
Hava alan›ndan ﬂehre giderken kullan›lan mecindikten sonra baﬂlayan kar bütün gece devam
buri istikamette ﬂehrin en güzel gece manzaras›
etti¤i için ertesi gün yollar kapand› iﬂ yerleri tatil
sizi karﬂ›l›yor. Pittsburgh “three river” yani üç
edildi ve benim oradaki çal›ﬂmama baﬂlamam er-
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tesi güne kalm›ﬂt›. ‹zmir’de kar ve k›ﬂ› sadece havada gördü¤ümüzü düﬂünürsek ertesi gün epey zorlanarak Pittsburgh Üniversitesine gitmeyi baﬂard›m. Beni Gastroenteroloji ve genetik bölümlerinin baﬂkan›
ve ayn› zamanda pankreatit konusunda
hakl› bir üne sahip olan Dr. Whitcomb karﬂ›lad›. Benim kendisiyle ilk yaz›ﬂmalara
baﬂlamam da bu nedenle olmuﬂtu: Pankreatit ve pankreas hastal›klar› hakk›nda deneyim kazanmak ve mevcut bir aç›¤› kapatmak. Bu nedenle çal›ﬂma konum pankreas
hastal›klar›n›n epidemiyolojisi ve geneti¤i
olarak belirlenmiﬂti.
Gastroenteroloji klini¤i ﬂehir merkezinde 5
ayr› binadan oluﬂan Pittsburgh Üniversitesi
hastanesinin C kanad›nda yerleﬂmiﬂti. Ama
as›l çal›ﬂma ve ö¤renme sürecimin geçece¤i Hillman araﬂt›rma laboratuarlar›n›n ayr›
bir bina olarak hastaneye 20 dk. mesafede
bulundu¤unu ö¤rendim. Bu bina farkl› bilim dallar›nda pek çok araﬂt›rma ve araﬂt›r›c›y› desteklemek üzere planlanm›ﬂt›. Bütün binada toplam 100’den fazla ayr› laboratuar ve her birinde devam eden 2-3 proje
vard›. Burada daha çok onkoloji a¤›rl›kl›
çal›ﬂan laboratuarlar hakimken biz pankreas kanseri, pankreatit geneti¤i hakk›nda çal›ﬂmalar yap›yorduk. Buran›n en önemli
özelli¤i çal›ﬂmalar için gerekebilecek fiziksel ﬂartlar›n her ayr›nt›s›na kadar düﬂünülmüﬂ olmas›yd›. Sarf malzemelerinin ço¤u
bina içindeki merkezi ofisten temin edilebiliyordu. Bunun d›ﬂ›nda eksik malzemeler
sipariﬂ verilince en geç 2 gün sonra elinize
teslim ediliyor hatta 3 günde gelmeyenler
gecikmiﬂ say›l›p telefonlar aç›l›yordu. Bizimle karﬂ›laﬂt›rd›¤›mda teknolojiye ne kadar çabuk ve çok ucuz ulaﬂabildiklerine ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m.
Dr. Whitcomb 1996 y›l›nda pankreatit hastal›¤›na “herediter pankreatit” tan›m›n› ekleten kiﬂi. Amerikan›n Ilinosis ﬂehrinde
gastroenterolog olarak çal›ﬂ›rken izledikleri
bir ailede toplam 3 kuﬂak boyunca 20’den
fazla kiﬂide pankreatit saptam›ﬂlar ve bu
hastal›¤›n herediter olabilece¤i ilk kez o
zaman akla gelmiﬂ. J ailesi olarak tan›mlanan ve yay›nlarda bu ﬂekilde isimlendiren
bu ailede yap›lan analizler tripsinojen genindeki bir mutasyonun otozomal dominant ﬂekilde pankreatite yol açt›¤›n› ortaya
koymuﬂ. Dr. Whitcomb bu çal›ﬂmas›n›
1996 y›l›nda Nature dergisinde yay›nlad›ktan sonra pankreatit ve pek çok hastal›¤›n
geneti¤i hakk›ndaki çal›ﬂmalar h›z kazanm›ﬂt›r. Tripsinojen gen mutasyonunun
pankreatite yol açt›¤›n›n rapor edilmesinden sonra Almanya’dan bir grup SPINK
gen mutasyonlar›n›n da pankreatiti kolaylaﬂt›rd›¤›n› bildirmiﬂlerdir. O y›l Pittsburgh
Üniversitesi’ne bölüm baﬂkan› olarak geçen Dr. Whitcomb bu alandaki çal›ﬂmalar›n› geniﬂletmek üzere genetik yöntemlere
dayal› bir laboratuar kurmuﬂ. Bu laboratuarda pankreas kanseri konusunda ciddi genetik çal›ﬂmalar ve deneysel çal›ﬂmalar yap›l›rken as›l projemiz NIH taraf›ndan finanse edilen Kuzey Amerika Herediter
Pankreatit tarama çal›ﬂmas›yd›. Bu çal›ﬂmaya dahil edilen 20’den fazla merkez
kendi hastalar›n›n örnek ve verilerini bize
aktar›yor ve bizde yeni fikirler geliﬂtirerek
bu örneklerde genetik taramalar yap›yorduk. Ben de 2 y›l boyunca bu laboratuar›n
bir parças› olarak hem pankreas hastal›klar›
hakk›nda en son bilgilere ve klinik deneyime sahip oldum, hem de daha önce ismen

bildi¤im ancak uygulama ﬂans›m›n hiç olmad›¤› genetik uygulamalarla tan›ﬂt›m.
Laboratuar çal›ﬂmas›n›n yan› s›ra klinik
toplant›lar, vizitler ayr›ca zaman ay›rd›¤›m
bir konuydu. Zira Üniversitenin çok iyi düzenlenmiﬂ bir kütüphane ve web sitesi vard›. Bu sitede üniversiteden herhangi bir bölümünde hangi saatte ne toplant›lar var takip etmeniz mümkün. Hatta istedi¤iniz bütün toplant›lara kat›lman›z da mümkün.
Bazen ayn› gün ayn› saatte birden fazla
toplant› ve seminer oldu¤u için tercih yapmakta zorland›¤›m›z bile oluyordu Üstelik
baz› toplant›lar sabah 06:30 da baﬂl›yordu.
Sa¤l›k sistemi ve hasta takibinde ise ne yaz›k ki bunun tersi olarak baz› s›n›rlamalar
oldu¤unu izledim. Amerika’da özel sigortalar devrede oldu¤u için hastane olarak
hiçbir zaman iﬂ yükleri çok fazla olmuyor .
Böylece gelen hastalara yeterli zaman ayr›labiliyor. Ancak Amerikan sistemi daha
çok bürokrasi içinde, doktorun inisiyatif
kullan›p karar vermesini zorlaﬂt›r›yor. Yeni
tedavi ve teknolojilerinin en çok geliﬂtirildi¤i ülke olmas›na ra¤men bunlar›n gerçek
anlamda klini¤e girmesi zaman al›yor. Yap›lacak her ﬂeyi, mevcut verileri ayr›nt›l›
bir ﬂekilde hastaya aç›klay›p o ﬂekilde uyguluyorlar. Bunun en önemli nedeni de
Amerika’da her an tazminat davalar› vb.
risklerle karﬂ› karﬂ›ya kalabilmeniz.
Amerika’da herkes kendi iﬂini en ince ayr›nt›s›na kadar iyi yapmaya çal›ﬂ›yor. Yeni
fikirlere her zaman aç›klar. Benim orada
ikinci ay›mda geliﬂtirdi¤im bir fikri çal›ﬂmama hemen izin vermiﬂler ve 3 hafta
içerisinde bu çal›ﬂmay› tamamlamay›
baﬂarm›ﬂt›k. Bu çal›ﬂma ile daha sonra
Uluslararas› Pankreas Sempozyumunda
genç araﬂt›r›c› ödülü ald›k. Bu beni ve
ekibi en mutlu eden olaylardan biri olmuﬂtu.
Orada oldu¤um sürece yabanc› dil
konusunda da epey ilerleme kaydettim.
Ama bence o k›tada Amerikanca
konuﬂuyorlar. Örnek mi, uzun bir çal›ﬂmadan sonra laboratuarda elde etti¤imiz
sonuçlar› makale haline getirmiﬂtim ve
önemli bir amerikan dergisine göndermek
üzere haz›rlam›ﬂt›m. Makaleyi göndermeden önce laboratuar›m›z›n yöneticisi,
genetik uzman› ve 2 y›l önce Amerikaya
gelmiﬂ bir ‹ngiliz olan, orada bulundu¤um
sürece hem dostum hem de en önemli yard›mc›m olan Janett’ten makalemi dil
aç›s›ndan kontrol etmesini rica etmiﬂtim. 2
ay sonra makalenin kabul edildi¤ini ö¤rendim , ancak baz› küçük düzeltmeler istemiﬂlerdi, Bunlardan birisi de makalenin “
native” yani anadili ‹ngilizce olan birisi
taraf›ndan tekrar düzeltilmesiydi. Bu uzun
süre Janett’le aram›zda espri konusu olmuﬂtu.
Amerikada bulundu¤um sürece pek çok
projeyi yapma ﬂans›m oldu. Bunlar›n
baz›lar› halen orada devam ediyor. Biz de
Ege Üniversitesi Gastroenteroloji klini¤inde benzer uygulamalar› ve laboratuar› kurmaya baﬂlad›k. Benim iki y›ll›k Amerika
çal›ﬂmalar›m bana pek çok ﬂey ö¤retti, yeni
deneyimler ve yeni dostlar kazand›rd›.
Diyebilirim ki Türk Gastroenteroloji Vakf›’n›n bana sa¤lad›¤› bu olanak hayat›mda
yeni bir dönem açt›. Benden sonra da yeni
bursiyer arkadaﬂlar›n bu güzel deneyimi
yaﬂamalar›n› ve bilimsel tecrübelerini artt›rmalar›n› diliyorum.
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KONGREM‹ZE GELEN ÖZETLERDEN SEÇMELER
KEMOTERP‹YE BA⁄LI KARAC‹⁄ER TOKS‹S‹TES‹
TAR‹HE M‹ KARIﬁACAK!!!
L-KARN‹T‹N’‹N RATLARDA S‹KLOFOSFAM‹D’‹N
OLUﬁTURDU⁄U OKS‹DAT‹F KARAC‹⁄ER HASARI
ÜZER‹NE OLAN ETK‹LER‹
Ali ÇET‹NKAYA1, Bülent KANTARÇEKEN1,
Ertan BÜLBÜLO⁄LU2, Ergül Belge KURUTAﬁ3
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi,
Gastroenteroloji Bilim Dal›1, Genel Cerrahi Anabilim Dal›2,
Biyokimya Anabilim Dal›3, Kahramanmaraﬂ
Siklofosfamid (SFS), kanser ve kronik inflamatuvar hastal›klarda oldukça s›k kullan›lan alkilleyeci bir ajand›r. SFS’in
yüksek tedavi dozlar›nda karaci¤er toksisitesi çeﬂitli çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. L-karnitin (LKAR)’in, lipid oksidasyon
son ürünlerini azaltt›¤› ve dolay›s›yla antioksidan etkili bir
madde oldu¤u bilinmektedir. Bu çal›ﬂmada, LKAR’in SFS’in
oksidatif karaci¤er hasar›na karﬂ› muhtemel koruyucu etkilerini deneysel olarak araﬂt›rmak amaçland›.
Sonuç olarak, LKAR’nin, kemoterapötik ilaçlar›n karaci¤er
toksisitesine karﬂ› koruyucu olabilece¤i sonucuna ve bu konuda klinik çal›ﬂmalara ihtiyaç oldu¤u kan›s›na var›ld›.

METABOL‹K SENDROM VE ‹NSÜL‹N D‹RENC‹
H pylori’YE M‹ BENZEYECEK!!!
GLUKAGON BENZER‹ PEPT‹D-1 (GLP-1), MET‹YON‹N
VE KOL‹NDEN EKS‹K D‹YETLE (MKED) ‹NDÜKLENEN SIÇAN NON-ALKOL‹K STEATOHEPAT‹T‹N‹
PRO-‹NFLAMATUAR S‹TOK‹NLER‹ VE APOP‹TOZU
AZALTARAK ‹Y‹LEﬁT‹R‹R

eﬂlik eden insülin direnci ile karakterize klinik bir tablodur.
Bu çal›ﬂmada GLP-1’in s›çanlardaki besinle indüklenen steatohepatit modeli üzerindeki etkisini araﬂt›rd›k.
Sonuç: GLP-1 muhtemelen inflamasyon mediatörlerini ve
apopitozu azaltarak karaci¤erdeki inflamasyonu ve doku hasar›n› azaltmaktad›r. Tedavi ile steatoz derecesinin de¤iﬂmemesi çal›ﬂma süresinin k›sa olmas›yla ilgili olabilir.

Alla Eldeen KEDRAH1, Mustafa DEN‹Z2, Fatih EREN3,
Veysel TAHAN1, H›z›r KURTEL2, Çi¤dem ÇEL‹KEL4, Gon-

H‹Ç B‹R ﬁEY GÖRÜNDÜ⁄Ü G‹B‹ DE⁄‹LD‹R!!!!

cagül HAKLAR5, Hafize UZUN6 Erol AVﬁAR1, Nurdan TÖ-

KARAC‹⁄ER DONÖR ADAYLARININ KARAC‹⁄ER
B‹YOPS‹LER‹NDEK‹ H‹STOLOJ‹K ANORMALL‹KLER

ZÜN1, Neﬂe ‹MERYÜZ1

MÜFT, Gastroenteroloji Bilim Dal›1, MÜTF,Fizyoloji Anabilim Dal›2, Gastroentroloji Enstitüsü3, MÜFT, Patoloji Anabilim Dal›4, MÜFT, Biyokimya Anabilim Dal›5, Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›6,
Giriﬂ: GLP-1 yeme¤i takiben ince barsaktaki L hücrelerinden
salg›lanan bir peptiddir. ‹nsülin salg›s›n› uyard›¤› için Diyabetes Mellitus hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Non-alkolik steatohepatit s›kl›kla metabolik sendroma

Nurten AKYÜREK SAVAﬁ1, ‹rfan URUÇ1, Hale SÜMER1,
Haldun SELÇUK1, Gürden GÜR1, U¤ur YILMAZ1, Mehmet
HABERAL2
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü1, Genel Cerrahi ve Transplantasyon Bölümü2, Ankara
Karaci¤er donör adaylar›n›n transplantasyon öncesi detayl›
bir ﬂekilde haz›rlanmas› donör için cerrahi prosedürlerin güvenli¤ini sa¤lamak ve al›c› icin donör greftinin taﬂ›yabilece¤i
riskleri belirlemek için gereklidir.
Bu çal›ﬂmada karaci¤er donör adaylar›n›n %50’sinde laboratuvar bulgular› tamamen normal görünmelerine ra¤men karaci¤er biyopsilerinde patolojik bulgular saptanm›ﬂt›r. En s›k görünen patolojik bulgu
hepatosellüler hasar ve steatozdur. Karaci¤erin her
bir yüzdesindeki hasar›n greftin fonksiyonel kitlesinde azalmaya yolaçt›¤› gözönüne al›nd›¤›nda karaci¤er biyopsisinin bütün transplantasyon merkezlerinde donör adaylar›n de¤erlendirme protokolünde
yer almas› gerekti¤i kanaatindeyiz.
NÜKLEOZ‹D ANALOGLARI BERABER‹NDE
SORUNLARINI DA GET‹R‹YOR !!!
KRON‹K B HEPAT‹T‹NDE ADEFOV‹R D‹RENC‹: LAM‹VUD‹NE D‹RENÇL‹ VAKALARDA
DAHA SIK
Emel AHISHALI1, Sabahattin KAYMAKO⁄LU1,
Derya ÖNEL3, Binnur PINARBAﬁI1, Filiz AKYÜZ1, Fatih ERM‹ﬁ1, Kadir DEM‹R1, Fatih BEﬁIﬁIK1, Selim BADUR2, Zeynel MUNGAN1, Y›lmaz
ÇAKALO⁄LU1, Atilla ÖKTEN1
‹stanbul T›p Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim
Dal›1, Viroloji ve Temel ‹mmunoloji Bilim Dal›2,
‹stanbul
Lamivudine dirençli hastalarda adefovir direnci
meydana gelme riski naiflerden daha fazlad›r. Lamivudin dirençli vakalarda adefovir direnci tedavinin
birinci y›l›ndan itibaren görülebilir. Tedavi öncesi
ALT’nin yüksek olmas› ve tedavi süresinin uzamas›
direnç geliﬂme riskini art›rmaktad›r. Adefovir direnci meydana geldi¤inde genellikle hafif derecede biyoﬂimik alevlenme olmakta, dekompansasyon geliﬂmemektedir.
KRON‹K HCV’DE KARAC‹⁄ER
TRANSPLANTASYONU ???!!!
KRON‹K HEPAT‹T C’YE BA⁄LI KARAC‹⁄ER
S‹ROZUNDA KARAC‹⁄ER TRANSPLANTASYONU VE POST-TRANSPLANT NÜKS HCV
TEDAV‹S‹ SONUÇLARI
MURAT AKYILDIZ1, ZEKI KARASU1, MUMTAZ YILMAZ1, TIJEN OZACAR2, FUNDA YILMAZ3, ULUS AKARCA1, FULYA GUNSAR1, GALIP ERSOZ1, YUCEL BATUR1, UNAL AYDIN4,
MURAT KILIC4, TANKUT ILTER1
Ege Üniversitesi T›p Fakultesi Gastroenteroloji Bilim Dal›1, Mikrobiyoloji ABDr2, Patoloji ABD3, Genel Cerrahi ABD4, ‹zmir
Karaci¤er nakli sonras› nüks kronik HCV infeksiyonu geliﬂen hastalarda, antiviral tedaviyle virolojik
yan›t elde edilse bile bu duruma erken donemde histolojik iyileﬂme eﬂlik etmemektedir.
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KONGREM‹ZE GELEN ÖZETLERDEN SEÇMELER
GGT ‹LERLEM‹ﬁ KARAC‹⁄ER HASTALI⁄ININ
NON‹NVAZ‹V GÖSTERGES‹D‹R.
GGT YÜKSEKL‹⁄‹ OLAN VE OLMAYAN NON-ALKO L‹K YA⁄LI KARAC‹⁄ER HASTALI⁄INDA APOPTOZ
Billur CANBAKAN1, Hakan ﬁENTÜRK1, Vakur OLGAÇ2,
Huriye BALCI3, Veysel TAHAN4, ‹brahim HATEM‹1, Abdullah SONSUZ1, Gülﬂen ÖZBAY5, ‹brahim YURDAKUL1
‹.Ü.Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›1,
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bölümü2, ‹.Ü.Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Merkez Biyal Laboratuar›3, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›4, ‹.Ü.Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Patoloji Anabilim
Dal›5, ‹stanbul
Bu çal›ﬂmada GGT yüksek bulunan NAYKH hastalar›nda
apoptoz anlaml› derecede daha fazlad›r. Bcl-2 sekresyonu
GGT de¤erleri yüksek olan hastalarda daha fazla bulunmuﬂtur. Ancak bu koruyucu mekanizmaya ra¤men hücre hasar›
ve fibroz bu grupta anlaml› derecede daha belirgindir. Kaspaz-3, kaspaz-8 ve NF k B de¤erleri GGT yüksek olan grupta anlaml› derecede daha fazlad›r. NAYKH’da normalin üst
s›n›r›n›n iki kat›n› aﬂan GGT de¤erleri ilerlemiﬂ fibrozun biyokimyasal göstergesi olarak de¤erlendirilebilir.
KARAC‹⁄ER B‹YOPS‹S‹ B‹R GÜN TAR‹HE
KARIﬁACAK..........
NON-ALKOL‹K YA⁄LI KARAC‹⁄ERL‹ HASTALARDA
(NAFLD) STEATOHEPAT‹T‹ BAS‹T YA⁄LANMADAN
AYIRMADA YEN‹ NON‹NVAZ‹V B‹YOMARKIR
TESTLER: M30 VE M65
Yusuf YILMAZ1, Enver DOLAR2, Engin ULUKAYA3, Semra AKGÖZ4, Sibel AKER5, Arzu YILMAZTEPE3, Macit
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Sonuçlar; klinisyenlere biyopsi için hasta seçiminde yard›mc›
olmakla kalmay›p hastal›¤›n progresyonunun ve tedavi yan›t›n›n noninvaziv de¤erlendirilmesine olanak sa¤layabilir ve
hastal›¤›n toplumdaki gerçek prevalans›n›n saptanmas›n› kolaylaﬂt›rabilir. Ayr›ca, NAFLD patofizyolojisini anlamaya ve
bu temele dayanan yeni tedavilerin geliﬂtirilebilmesine destek
olabilir.

DOMATES MUC‹ZE M‹ ????
L‹KOPEN YA⁄DAN ZENG‹N D‹YET ‹LE
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Likopen ya¤dan zengin diyetle oluﬂturulan deneysel nonalkolik steatohepatit geliﬂiminde koruyucu etkilidir. Likopenin bu
yararl› etkisi antioksidan özelli¤inden kaynaklanmaktad›r.
MOLEKÜLER B‹YOLOJ‹ ‹NSANLI⁄IN
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PROTEAZOM ‹NH‹B‹SYONU ‹NSAN KOLANJ‹OKARS‹ NOM HÜCRELER‹NDE KASPAZ AKT‹V‹TES‹NDEN
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Proteazom inhibitörleri günümüzde malinitelerin tedavisinde
kullan›lmakla beraber, bu ajanlar›n kolanjiokarsinom hücrelerinde tümör apoptozuna etkisi henüz bilinmemektedir. Bu
çal›ﬂmada amac›m›z, proteazom inhibitörlerinin insan kolanjiokarsinom hücrelerinde apoptotik etkilerini ve bu etkinin
hücresel düzeyde mekanizmalar›n› ortaya koymakd›r.
Proteasome inhibisyonu insan kolanjiokarsinom hücrelerinde
kaspaz ba¤›ms›z apoptoza neden olmaktad›r. Bulgular›m›z,
proteasome inhibitörlerinin kolanjiokarsinoman›n medikal tedavisinde adjuvant antikanser ajan› olarak kullan›labilece¤ini
düﬂündürmektedir.
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Bu çal›ﬂma genotip D’li kronik hepatit B hastalar›nda ‘uzunsüreli’ kombinasyon tedavisi ile birlikte anti-viral idamesinin
etkinli¤ini ortaya koymuﬂtur. Kombinasyon ile lamivudine
karﬂ› düﬂük klinik direnç oran› sa¤lanm›ﬂt›r.
HBV ÜLKEM‹Z‹N EN ÖNEML‹ HALK SA⁄LI⁄I
SORUNUDUR, ÖNLENEB‹LMES‹ ‹Ç‹N YAPILAN
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Hasta populasyonumuzda HBsAg pozitiflik yüzdesi 5.6’dan
6.7’ye yükselmiﬂtir. Yani HBsAg pozitifli¤inde ortalama %
1.1 art›ﬂ meydana gelmiﬂtir. Bu araﬂt›rmay› planlarken, aﬂ›lama ve toplum sa¤l›¤›na yönelik olarak al›nan tedbirler sayesinde y›llar içinde HBsAg pozitiflik oran›n›n düﬂmüﬂ olaca¤›n› öngörmüﬂtük. Elde etti¤imiz sonuç ise bunun tam tersini
göstermektedir. Bu sonuç çeﬂitli faktörlere ba¤l› olabilir:
1)Aﬂ›laman›n ve toplum hijyenine yönelik tedbirlerin yetersizli¤i sebebi ile toplumda gerçekten HBV s›kl›¤› art›yor olabilir. 2)Hasta populasyonumuzda y›llar içinde sosyoekonomik aç›dan farkl›laﬂma olmuﬂtur. 2000-2006 döneminde vakalar›m›z›n ço¤unu düﬂük sosyoekonomik katmanlardan gelen SSK’l›lar oluﬂturuyordu. Bu gruplarda HBV s›kl›¤›n›n
yüksek olabilece¤i düﬂünülebilir. 3)Co¤rafi bölgelere göre
HBsAg pozitiflik oran› de¤iﬂmektedir. Özellikle Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde bu oran en yüksektir. ‹ç
göçler sebebiyle bu bölgelerden gelen hastalar›m›z›n art›ﬂ›,
oranda yükselmeye yol açm›ﬂ olabilir. Ciddi bir toplum sa¤l›¤› problemi olan kronik HBV infeksiyonu ile mücadele etmek için çocuklar ve yüksek riskli gruplar baﬂta olmak üzere
ülke çap›nda geniﬂ kapsaml› bir aﬂ›lama program› uygulanmal›d›r.

