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Prof. Dr. Colm O’Morain’nin güncel Hp tedavi
yaklaﬂ›m›n› sizlere aktarmak istiyorum.

Hp eradikasyonu baﬂar›l› olursa re-infeksiyon
nadir olarak görülür. Daha sonra hastada Hp
saptan›rsa bu genellikle tekrar bakteri ile enfekte olmaktan de¤il daha önceki enfeksiyonun
baﬂar›l› tedavi edilememesinden ortaya ç›kan
eksezarbasyon (recrudescence) dand›r.
Hp eradikasyonunda baﬂar› hastan›n ve hekimin uyumlu olmas›na ba¤l›d›r. Tedavinin baﬂar›l› olmas› için hastan›n e¤itilmesi gerekir. Hastalar tedavinin yan etkileri konusunda bilgilendirilmelidir. Diare genellikle geçicidir ve kendili¤inden geçer. Nadiren clostridium difficile’e ba¤l› diare görülebilir. Kad›nlarda monilial enfeksiyon görülebilir. Bunlarda profilaktik
anti fungal tedavi önerilebilir. Son zamanlarda

yan etkileri önlemek için probiyotiklerin de tedaviye ilave edilmesi önerilmektedir.

Hp eradikasyonunda farkl› proton pompa inhibitörlerinin birbirlerine üstünlükleri yoktur.
PPI’lar H2 reseptör antigonistlerinden daha baﬂar›l›d›r. Bu nedenle Hp eradikasyonunda
H2RA önerilmemektedir.
Hp eradikasyonunda ilk seçenek tedavi; üçlü
tedavidir. Üç ilaç sabah-akﬂam al›n›r. Proton
Pompa ‹nhibitörü standart dozda 2x1/gün, Clarithromycin 500 mg 2x1/gün, Amoxicillin 1 g
2x1/gün. Genel olarak bir hafta süre verilmesi
uygun görülmektedir. Amerikan “guidelines”
lar› süreyi 2 hafta olarak önermektedir. Bir haftal›k tedavi ile iki haftal›k tedavi aras›ndaki baﬂar› fark› %12’dir.
‹kinci seçenek tedavi; özellikle Clarithromycin
direnci söz konusu olunca gündeme gelir. PPI
2x1/gün, Bizmuth subsalicylate (veya subsitrate) 120 mg 4x1/gün, Metranidazole 500 mg
3x1/gün, Tetracyclin 500 mg 3x1/gün. Bu dörtlü tedavi en az 10 gün önerilir.
Bizmut tuzlar› antibakteriyel ajan olmalar› yan›
s›ra Metranidazole karﬂ› oluﬂan direnci de k›rmaktad›r.
Bizmut tuzlar›n›n temin edilemedi¤i ülkelerde
ikinci seçenek tedavi olarak PPI 2x1/gün, Tetrasiklin 500 mg 3x1/gün, Metranidazole 500
mg 3x1/gün, Amoxicillin 1 g 2x1/gün dörtlü tedavisi önerilmektedir.

‹lk seçenek tedaviden önce antibiyotik duyarl›k
testinin yap›l›p yap›lmamas› hala tart›ﬂ›lmaktad›r. Eradikasyonun baﬂar›s›z oldu¤u durumlarda yap›lmas› önerilmektedir.
Clarithromycin direncinin %15-20’nin üstünde
oldu¤u ülkelerde ilk iki tedaviden sonra tedavi
baﬂar›s›z ise Clarithromycin duyarl›k testi yap›lmal›d›r.
Antibiyotik rezistans› nedeniyle Hp’nin tedavi
edilemedi¤i durumlarda üçüncü seçenek tedavi
de antitüberküloz bir ilaç olan Rifabutin ile
PPI, Levofloxacin üçlüsü kullan›labilir. Rifabutin kemik ili¤i üzerine olumsuz etki ederek
lökopeni, trombositopeniye yol açabilir. Tbc
tedavisinde etkili olan Rifabutin’in rastgele
kullan›lmas› ile Tbc basilinin de direnç kazanmas›na neden olaca¤› unutulmamal›d›r.
Levofloxacin’in Hp eradikasyonunda yeri var
m›d›r?
Levofloxacin güvenilir bir ilaçt›r. Birinci, ikinci, üçüncü seçenek tedavide kullan›labilir.
a) PPI + Levofloxacin 250 mg 2x1/gün +
Amoxicillin 1g 2x1/gün üçlüsü 10 gün
b) PPI + Levofloxacin + Tinidazol 10 gün
c) Bizmutlu 7-14 günlük tedavi önerilebilir.
Prof. Dr. Colm O’Morain ülkemizde birçok kez
kongrelerimizde konferans vererek önemli katk›larda bulunmuﬂtur. Halen ‹rlanda’da Dublin
ﬂehrinde Adelaide ve Meath hastanesinde bölüm baﬂkan› olarak görev yapmaktad›r. “Trinity College” ö¤retim üyesidir.
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FABIEN ZOULIM KRON‹K HBV TEDAV‹S‹NDEK‹ B‹LG‹LER‹M‹Z‹
GÜNCELL‹YOR...
Uzm. Dr. Dilek O⁄UZ
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi
ronik hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu
tüm dünyada en önemli sa¤l›k sorunudur.
Kronik hepatit geliﬂiminin en önemli klinik
sonucu karaci¤er sirozu ve hepatosellüler kanserdir
(HSK). Virüsün replikasyonu direk sitopatik etki ile
sonuçlanmaz. Karaci¤er hasar› enfekte hepatosite
karﬂ› oluﬂan spesifik anti-HBV immun yan›t sonucunda ortaya ç›kar. Kohort çal›ﬂmalar viral replikasyonu ile karaci¤er hastal›¤›n›n ﬂiddeti aras›nda iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu yüzden de hastalar›n
klinik gidiﬂini iyileﬂtirmek için antiviral tedavinin
hedefi uzun süreli viral replikasyonun bask›lanmas›d›r. Kronik HBV enfeksiyonunda antiviral tedavi
iki kategoride sa¤lan›r; ‹mmun modulatörler yani
interferonlar (‹FN) ve viral polimeraz inhibitörleri
yani nükleozid/nükleotid analoglar›.

K

Antiviral tedavinin ana amac› viral replikasyonu
durdurarak hastal›¤›n remisyonunun sa¤lanmas›d›r.
Ayr›ca replikasyonun inhibisyonu hastan›n enfektivitesini azaltarak bulaﬂ riskini de azaltmaktad›r.
Wild tip HBV enfeksiyonunda antiviral tedavinin
primer amac› HBeAg serokonversiyonunun yani
Anti HBe oluﬂumunun baﬂar›lmas›d›r. Bu immunolojik yan›t karaci¤er hastal›¤›n›n ilerleme riskinin
azalt›lmas› demektir. HBeAg negatif yani mutant
hastalarda antiviral tedavi ile HBV replikasyonu etkili bir ﬂekilde bask›lanabilir ancak hastalar›n ço¤unda tedaviden sonra kal›c› yan›t sa¤lanmamaktad›r. Bu nedenle de mutant hastalarda hedef viral
replikasyonun kontrolü, ALT yükselmelerinin önlenmesi ve böylece hastal›¤›n remisyonunun sa¤lanmas›d›r.
Avrupa Uzlaﬂ› toplant›s›nda 2002 y›l›nda tedavi cevab› için baz› tan›mlamalar yap›lm›ﬂt›r; baﬂlang›ç
cevab›, remisyonun idamesi ve tedavi sonras› kal›c›
cevap gibi. Bu toplant›da virolojik yan›t için HBVDNA’n›n 104 veya 103 kopya/ml’nin alt›nda olmas›
kabul edilirken biyokimyasal yan›t için ALT düzeyinin normal olmas› ve histolojik yan›t için de iltihabi aktivite veya fibrozis indeksinin azalmas› kabul edilmiﬂtir. ALT normalleﬂmesi ve viral yükün
azalmas› tedaviye cevab› göstermesine ra¤men tam
cevap diyebilmek için viral yükün azalmas› ve ALT
normalleﬂmesi yan›nda HBe veya HBs serokonversiyonu ve histolojik iyileﬂmenin birlikte olmas› gerekmektedir.
Kronik HBV enfeksiyonunda antiviral tedavinin etkinli¤ini belirleyen hastal›¤›n do¤al seyri ile ilgili
bilgilerdir. Hastal›¤›n immunoaktif faz›nda ALT
düzeyleri yüksektir, HBV içeren hepatositlere karﬂ›
immun yan›t nedeni ile oluﬂmuﬂ hasar vard›r ve
HBV-DNA düzeyleri 104 kopya/ml’den yüksektir.
Karaci¤er histolojisi genellikle iltihabi aktivite ve
hastal›¤›n ﬂiddetine göre de¤iﬂik derecelerde fibrozisi gösterir. Viral replikasyon devam ederse ve
ALT düzeyleri yüksek kalmaya devam ederse hastal›k ilerler, karaci¤er sirozu ve HSK geliﬂir. Antiviral tedavi viral yükü azalt›r, ALT’yi normale döndürür ve hastal›¤› remisyona sokar.
Kronik HBsAg pozitif hepatitin iki ana formu vard›r. HBeAg pozitif tip; buna wild-vahﬂi tip virüs enfeksiyonu da denir. HBeAg pozitif, yüksek HBVDNA (>106 kopya/ml) yüksek ALT ile karakterizedir. Di¤er form ise HBeAg negatif olup core-promoter ve/veya precore mutant tip olarak adland›r›lan formdur. HBsAg pozitif, HBeAg negatif (Anti
HBe pozitif), dalgal› ama hep 104 kopya/ml’nin üzerinde HBV-DNA düzeyi ve yüksek ALT düzeyleri
(dalgalanmalar gösterebilir) ile karekterizedir. Bu
iki form, tedavinin ne zaman sonlanaca¤› veya tedaviye cevab›n özelliklerini belirlemede önem kazanmaktad›r.

den sonraki 6 ayda %30 oran›nda sa¤land›¤›n› göstermiﬂtir. Daha ilginç olan bir bulgu ise uzun süreli
izlemde HBsAg serokonversiyonunun %3-5 oran›nda saptanmas› sadece HBsAg kayb›n›n %7 oran›nda görülmesidir. Pegylated ‹FN’lara tolerans standart ‹FN’a oldu¤u gibidir. Yan etki profili de benzer
olup; Flu-like sendrom, nötropeni ve enjeksiyon yerinde inflamatuvar deri reaksiyonu standart ‹FN’lardan daha fazla görülmektedir.
Lamivudin’in antiviral etkisi HBeAg pozitif hastalarda çok say›da klinik çal›ﬂmada incelenmiﬂtir. Lamivudin’in en önemli avantajlar› oral kullan›m›,
mükemmel kabul edilen yan etki profili, h›zl› antiviral etkisi ve düﬂük tedavi maliyetidir. Tedavinin
birinci y›l›ndan sonra baﬂlang›ç de¤erlerine göre viral yükte 3-5 log10 kopya/ml azalma saptanmaktad›r. Bu etkiye ALT düzeylerindeki normalleﬂme ve
histolojik iyileﬂme de eﬂlik etmektedir. Lamivudin
tedavisi süresince de karaci¤er fibrozisinde iyileﬂme de gözlenmektedir. Primer hedeflerden biri olan
HBe serokonversiyonu bir y›ll›k tedavinin sonunda
sadece %20 hastada baﬂar›lmaktad›r, bu plasebodan
yüksektir (5 -10). Serokonversiyon sa¤lanamayanlarda tedavi devam etmelidir. Tedavi devam etti¤inde HBe serokonversiyon oran› artmakta ve dört y›ll›k tedaviden sonra ise %50’lere ulaﬂmaktad›r.
Ancak uzun süreli lamivudin tedavisinin en önemli
problemi ilaç rezistans›d›r. HBV genomunda spontan de¤iﬂiklikler ve viral klirensin yavaﬂ oluﬂu ilaca
rezistan mutant formlar›n›n seçilmesinin biyolojik
temelini oluﬂturur. Faz III klinik ve kohort çal›ﬂmalar lamivudin direnci insidans›n›n y›lda %20 oran›nda oldu¤unu göstermiﬂtir. Lamivudin direnci tedavinin dördüncü y›l›ndan sonra hastalar›n
%70’den fazlas›nda geliﬂir. Geliﬂen direnç; ALT
düzeyindeki yükselmelere eﬂlik eden viral yük art›ﬂ› ile karakterizedir. Böylece HBe serokonversiyonunda azalma ve karaci¤er hastal›¤›n›n ilerlemesi
tablosu ortaya ç›kar. Baz› hastalarda lamivudin direnci karaci¤er hastal›¤›nda ciddi ve akut alevlenmelere ve karaci¤er yetmezli¤ine yol açar. Bu yüzden ilaç rezistans›n›n erken tan›nmas› ve antiviral
tedavinin yeniden düzenlenmesi önemlidir.
Yaklaﬂ›k 515 hastay› kaplayan büyük Faz III çal›ﬂmada HBeAg pozitif hastalarda adefovir dipivoksil’in etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂ ve 48 haftal›k tedaviden
sonra viral yükte baﬂlang›ç düzeyine göre yaklaﬂ›k
3.5 log10 kopya/ml azalma gözlenmiﬂtir. HBe serokonversiyonu hastalar›n küçük bir bölümünde, yaklaﬂ›k %14’ünde sa¤lanabilmiﬂtir (plesebo grubunda
%6). Yine ayn› hasta grubunda plsebo ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda %48 oran›nda ALT normalizasyonu izlenmektedir (Plasebo grubunda %16). Karaci¤er
histolojisinde ise plaseboya göre iyileﬂme %25’e
karﬂ›l›k %53 oran›nda saptanm›ﬂt›r. Adefovir uzun
süre verildi¤inde HBe serokonversiyon oran›n›n
artt›¤› gözlenmektedir.
Entecavir ise Faz II çal›ﬂmalarda ve 1633 hastay›
içeren üç büyük Faz III çal›ﬂmada araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Randomize yap›lan bir çal›ﬂmada nükleozid naive
HBeAg-pozitif ve negatif hastalara 0,5mg/gün
dozda 52 hafta verilen entecavir’in ALT
normalizasyonu ve viral yükte azalman›n yan› s›ra
histolojik iyileﬂmede de lamivudine üstün oldu¤u
bildirilmiﬂtir. ‹ki y›l›n sonunda hastalar›n %81’inde
viral yük <300 kopya/ml olup (lamivudin grubunda
%39), AntiHBe serokonversiyonu %31, (lamivudin
grubunda %26), HBsAg kayb› %5 (lamivudin grubunda %3) olarak saptanm›ﬂt›r. Lamivudin dirençli
hastalarda 1mg/gün verilen entecavir ile viral yükte
anlaml› azalma ve histolojik iyileﬂme tespit edilmiﬂtir. Entecavir 2005 y›l›nda FDA taraf›ndan kronik
HBV tedavisinde kullan›lmak üzere onaylanm›ﬂt›r.
Entecavir rezistan mutantlar lamivudin rezis-

Halen inaktif taﬂ›y›c› olanlar›n ve immun toleran fazdaki hastalar›n tedavisi konusu netlik kazanmam›ﬂt›r.

Wild tip HBV enfeksiyonunun
tedavisi
Bu olgularda iki tedavi uygulamas› söz konusudur.
Birincisi tedavinin ne zaman sonland›r›labilece¤ini
belirleyebildi¤imiz
standart ya da pegyle interferonlar, di¤eri de uzun
süre nükleozid analoglar›
ile tedavidir. Tedavi seçimi; hastan›n öz geçmiﬂi
(interferona kontrendikasyon…), yaﬂam stili, gebelik iste¤i ve hastan›n ﬂahsi
seçimi gibi faktörlere ba¤l›d›r.
1-Tedavi seçenekleri ve
sonuçlar›;
Yap›lan Faz III çal›ﬂmalar,
pegylated ‹FN-α 2a veya
2b’nin 48 hafta boyunca
kullan›ld›¤› olgularda HBe
serokonversiyonunun tedavi-

tan
grupta
iki y›ll›k tedavinin
sonunda
%9 olarak bildirilmiﬂtir.
2- Yeni ilaçlar›n sonuçlar›
(Emtricitabine, Telbivudine
ve Tenofovir)
Emtricitabine; Faz II ve Faz III
çal›ﬂmalarda araﬂt›r›lm›ﬂt›r. 98 hastay› kapsayan randomize bir çal›ﬂmada 48 hafta
boyunca hastalar 25mg, 100mg ve 200mg/gün emt-

ricitabine ald›ktan sonraki haftalarda 96. haftaya kadar 2000mg/gün almaya devam etmiﬂler ve en iyi
sonucun 200mg/gün alanlarda izlendi¤i gösterilmiﬂtir. ‹ki y›l›n sonunda HBV-DNA düzeyi hastalar›n
%53’inde 4,700 kopya/ml’nin alt›na inerken, %33
hastada Anti-HBe seronkonversiyonu ve %85 hastada ise normal ALT düzeyi sa¤lanm›ﬂt›r. Rezistans
96 haftan›n sonunda %18 olarak bildirilmiﬂtir.
Telbivudin’in güvenirlik, antiviral aktivite ve farmakokineti¤i HBeAg pozitif 43 hastay› kapsayan
bir çal›ﬂmada de¤erlendirilmiﬂtir. Plasebo kontrollü,
doz ölçümlü bu çal›ﬂmada telbivudin’in 25, 50, 100,
200, 400 ve 800mg/gün dozlar› 4 hafta boyunca verilmiﬂtir. Telbivudine bütün dozlarda iyi tolere edilmiﬂ, dozla ve tedavi ile iliﬂkili yan etki bildirilmemiﬂtir. Antiviral etkinlik doz ba¤›ml› bulunmuﬂtur.
Maksimum etki 400mg ve üstünde saptanm›ﬂt›r.
Günde 800mg verildi¤inde 4 hafta sonra HBVDNA düzeyinde 3,75 log10 kopya/ml düﬂüﬂ ve serum viral yükünde %99,98 azalma izlenmiﬂtir. Büyük Faz III çal›ﬂmada telbivudin’in viral süpresyonda ve karaci¤er histolojisindeki iyileﬂmede lamivudine üstün oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Telbivudin rezistans› 1 y›ll›k tedavinin sonunda %5 oran›nda saptanm›ﬂ
ve viral polimerazda M2041 mutasyonu gösterilmiﬂtir.
Tenofovir; HIV enfeksiyonunun tedavisi için kullan›lmaktad›r. Anti HBV aktivitesi esas olarak HIVHBV koenfekte hastalarda çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu hasta
grubunda tenofovir HBV yükünü hem lamivudin
naiv hem de lamivudin dirençli hastalarda anlaml›
oranda azaltm›ﬂt›r. Çok say›da non-randomize çal›ﬂma tenofovir adefovir’den daha etkili bulunmuﬂtur.
Faz III çal›ﬂmalar yaln›z HBV ile enfekte hastalarda adefovir ile tenofovir’i karﬂ›laﬂt›rmaya yönelik
olarak planlamaktad›r.

Pre-core mutant- HBeAg negatif hastalar›n tedavisi
Lamivudin, HBeAg negatif hastalarda randomize
ve kohort çal›ﬂmalarda incelenmiﬂtir. 100150mg/gün, 52 hafta verilen lamivudine hastalar›n
%80’inde ALT’yi normalleﬂtirmekte, viral yükü belirgin olarak azaltmakta ve histolojik iyileﬂme yapmaktad›r. Ancak çok küçük bir hasta d›ﬂ›nda
HBsAg klirensi sa¤lanamakta ve tedavi kesilince de
reaktivasyon olmaktad›r. Bu yüzden de uzun süreli
tedavi uygulanmaktad›r. Uzun süreli tedavi ise ilaç
direnci ile sonuçlanmaktad›r. Dirençli enfeksiyon
ortaya ç›k›nca da antiviral etkinlik ve histolojik iyileﬂme bozulmaktad›r. YMMD mutantlarda ALT düzeyi progresiv olarak artmaktad›r. Lamivudinle ilgili yap›lan retrospektif çal›ﬂmalarda YMDD mutasyonu geliﬂtikten sonra hastal›ktaki alevlenmelerin
altta yatan hastal›¤›n ciddiyetine ba¤l› oldu¤u ve
child B-C hastalarda nonsirotiklerden daha fazla
görüldü¤ü gösterilmiﬂtir.
Adefovir dipivoksil, HBeAg negatif hastalara 48
hafta verildi¤inde karaci¤er histolojisinde iyileﬂme
plaseboya göre anlaml› oranda yüksek %68 olarak
bulunmuﬂtur (plasebo grubunda %33). Serum
HBV-DNA düzeyleri hastalar›n %51’inde 400 kopya/ml’nin alt›nda bulunmuﬂtur. ALT normalizasyonu ise hastalar›n %72’sinde gözlenmiﬂtir. Tedavi
süresi uzad›¤›nda ise 96. haftada HBV-DNA azal›ﬂ›
3,47 log10 kopya/ml, 144. haftada ise 3,63 log10
kopya/ml olarak bulunmuﬂtur. HBV-DNA düzeyinin 1000 kopya/ml’nin alt›nda oluﬂu ise hastalar›n
yaklaﬂ›k %71-79’unda saptanm›ﬂt›r. Tedavinin 96.
ve 144. haftalar›nda rezistan mutasyon rtN236T ve
rtA181V hastalar›n %3-5,9’unda saptanm›ﬂt›r. 144.
haftadaki yan etki profili 48. haftadakinden farkl›
bulunmam›ﬂt›r. Son yap›lan çal›ﬂmalar tedavinin 5.
y›l›ndan sonra hastalar›n %70’inde HBV-DNA düzeylerinin PCR ile saptanabilir s›n›rlar›n alt›nda oldu¤unu ve
buna ALT normalizasyonu ile histolojik iyileﬂmenin eﬂlik
etti¤ini göstermiﬂtir.
Hastalar›n
%29’unda direnç geliﬂmiﬂtir.
HBV tedavisinde Pegylated
‹FN alfa2a ve lamivudin kombinasyonu ile pegylated ‹FN ve lamivudin’in tek baﬂ›na kullan›m› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ.
Tedavi süresi 48 hafta olarak belirlenmiﬂ ve tedavi sonras› 24 haftal›k izlem sonras› sonuçlar de¤erlendirilmiﬂ. Tedavi süresince viral yükün azal›ﬂ›nda kombine kullan›m yararl› görünmekte olup lamivudin direnci de kombine grupta daha düﬂük saptanm›ﬂt›r. Ancak sonraki izlem döneminde ALT
normalizasyonu ve virolojik cevap aç›s›ndan gruplar aras›nda fark izlenmemiﬂtir. Pegyle ‹FN’lu her
iki grupta da tedavi sonras› cevap oran› daha iyi bulunmuﬂtur. HBeAg negatif hastal›¤›n dalgal› do¤al
seyri cevab›n kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas› için uzun süreli çal›ﬂmalar›n gereklili¤ini ortaya ç›karmaktad›r.

‹laç direncinde yaklaﬂ›m
‹laç direnci geliﬂti¤inde tedavi seçenekleri son y›llarda anlaml› oranda artm›ﬂt›r. Yeni ilaçlar kullan›labilmekte olup çapraz direnç ile ilgili bilgiler teda-

vinin daha iyi oluﬂturabilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Antivirallere HBV direnci üç farkl› düzeyde tan›mlanm›ﬂt›r:
1-Genotipik rezistans (polimeraz gen mutasyonlar›
saptan›r)
2-Virolojik direnç (breakthrough); genellikle genotipik direnci izleyerek oluﬂur.
3-Klinik yetmezlik, ALT alevlenmesi ve karaci¤er
hastal›¤›n›n ilerlemesi (ilk iki tablonun sonucu)
Lamivudin direnci; direnci oluﬂturan mutasyonlar
revers transkriptaz›n YMDD motifini içeren C domain’ine lokalizedir. Tedavinin birinci y›l›ndan
sonra mutasyon %22 oran›nda saptan›rken, ikinci
y›lda bu oran %38’e, üçüncü y›lda %53’e, dördüncü y›lda ise %66’ya kadar ç›kmaktad›r. ‹nvitro yap›lan çal›ﬂmalar, lamivudine dirançli suﬂlar›n adefovire ve tenofovire duyarl›, entecavire ise duyarl›l›¤›n›n daha az oldu¤unun göstermektedir. Adefovir’in,
lamivudin dirençli vakalarda viral replikasyonu düﬂürmekte tedavinin birinci y›l›ndan sonra karaci¤er
fonksiyonlar›nda anlaml› iyileﬂmeleri sa¤lamakta
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Direnç geliﬂtikten sonra adefovir ile lamivudinin kombine kullan›m› ile lamivudin’den adefovire dönüﬂümü karﬂ›laﬂt›ran çok say›da klinik çal›ﬂma vard›r. Tedavinin sonunda (48
hafta) viral yük azal›ﬂ› aç›s›ndan iki grup aras›nda
fark bulunmam›ﬂt›r. ‹ki ilaç aras›nda çapraz direnç
olmamas› nedeni ile yeni görüﬂler iki ilac›n birlikte
kullan›lmas›n›n daha uygun olaca¤› yönündedir.
Lamivudin dirençli mutantlarda entecavire duyarl›l›k azalaca¤›ndan dolay› naive hastalarda
0,5mg/gün dozda verilirken dirençli hastalarda
1mg/gün verilmesi uygun görülmüﬂtür. Lamivudin
dirençli hastalarda entecavir viral yükte anlaml› düﬂüﬂler sa¤lasa da iki ilaç aras›nda çapraz direncin
oluﬂu nedeni ile lamivudin dirençli hastalarda daha
çok say›da çal›ﬂman›n yap›lmas› ve entecavir cevab›n›n izlenmesi gerekmektedir.
Adefovir direnci; Adefovir 10mg/gün ile tedavi edilen dirençli hastalarda adefovir direnci 1. y›lda %2,
2. y›lda %5,9, 3. y›lda %18 ve 4. y›lda %29 olarak
bildirilmiﬂtir. Adefovir direnci HBV polimeraz›n D
domainindeki rtN236T ve B domainindeki rtA181V
mutasyonlar› ile karakterizedir. Bu mutasyonlar karaci¤er yetmezli¤ine yol açarlar. ‹nvitro düzeyde
yap›lan çal›ﬂmalar rtN236T mutasyonlar› lamivudine ve entecavire duyarl› iken rtA181V mutasyonlar› lamivudine daha az duyarl› bulunmuﬂtur. Adefovir direnci geliﬂti¤inde lamivudin veriliﬂi ile ilgili az
say›da çal›ﬂma sonuçlar› vard›r.
Entecavir direnci; Entecavire karﬂ› direnç lamivudin dirençli hastalarda geç olarak gözlenmektedir.
Lamivudin dirençli hastalarda tedavinin ikinci y›l›ndan sonra %10 oran›nda entecavire direnç geliﬂmektedir. Lamivudin dirençli hastalarda entecavire
karﬂ› rtT184G, rtS202I ve rtM250V mutasyonlar›
görülmektedir. Bu mutasyonlar lamivudine dirençlidir ancak adefovire duyarl› görünmektedir.

Yorum
Son olarak kabul edilen immun toleran ve minimal
hastal›¤› olan inaktif taﬂ›y›c›lar›n tedavi edilmemesi
gerekti¤idir. Kronik hepatiti olan yani ALT düzeyleri yüksek, anormal karaci¤er histolojisi olan hastalar antiviral tedavi program›na al›nmal›d›r. Bütün
çal›ﬂmalar›n sonuçlar› antiviral tedavinin karaci¤er
hastal›¤›n›n ilerlemesini azaltt›¤›n› göstermiﬂtir.
HBeAg pozitif hastalarda primer hedef HBe serokonversiyonunun sa¤lanmas›d›r. Hasta genç ve prediktif faktörler uygun ise ilk tedavi seçene¤i pegylated ‹FN olabilir. ‹nterferon’a cevaps›z veya tolere
edemeyen di¤er vakalarda nükleozid analoglar› ile
uzun süreli tedavi seçene¤i kullan›lmal›d›r.
HBeAg negatif hastalarda uzun süreli tedavi gerekmektedir. Nükleozid analoglar› pegylated IFN’dan
daha iyi tolere edilmesine ra¤men ilaç direnci en
önmeli sorunu oluﬂturmaktad›r. Ciddi karaci¤er
hastal›¤› olanlar, dekompanze kronik karaci¤er hastal›¤› olanlar ve greftte HBV reenfeksiyonu olan
hastalarda kombine nükleozid analoglar› uzun süre
kullan›lmal›, viral replikasyonun ve hastal›¤›n ilerlemesinin kontrolü sa¤lanmal›d›r.
Tedavi s›ras›nda direnç geliﬂtiyse direnç profili iyi
bilinmeli ve antiviral tedavi buna uygun olarak de¤iﬂtirilmelidir. Gelecekte en önemli sorular; ilaç direncinin geciktirilmesi ve önlenmesidir. Kombinasyon tedavileri, ﬂu anda oldukça pahal›d›r. Gelecekte tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n bir bölümü kombinasyonlar içerebilecektir. Gerçekten de ilaçlar›n çapraz direnç profilleri bilinmektedir. Bu bilgiler en gerçekçi kombinasyonun yani viral replikasyonu en iyi
bask›layan ve dirençli mutant›n seçilmesini engelleyen kombinasyonun ne olaca¤›n› anlamam›za yard›mc› olmaktad›r ve olacakt›r. Tedavi yetersizli¤inde hemen yeni kombinasyonun uygulanmas› veya
eklenmesi en iyi strateji olarak kabul edilmektedir.
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KRON‹K V‹RAL HEPAT‹T TEDAV‹S‹NDE
V‹ROLOJ‹K TESTLER‹N KULLANIMI
Jean-Michel Pawlotsky bizler için Kronik Viral Hepatit
Tedavisinde Virolojik Testlerin Kulan›m›n› anlat›yor;
Dr. Yusuf ÜSTÜN

A.Ü.T.F. ‹ç Hastal›klar› A.B.D.
Gastroenteroloji B.D.
on y›llarda spesifik antikorlar› saptamaya yönelik serolojik tetkikler
(indirek testler) ve viral genom ve
antijenler gibi virüs partiküllerinin varl›¤›n›, seviyesini ve özelliklerini belirleyebilen (direk testler) say›s›z virolojik testler geliﬂtirilmiﬂtir. Direk ve indirek virolojik testler viral enfeksiyonlar›n tan›s›nda oldu¤u kadar tedaviyle ilgili karar alma ve tedaviye al›nan virolojik yan›tlar›n
de¤erlendirilmesinde de kilit bir rol oynamaktad›r. Virolojik testler yoluyla tedavinin düzenlenmesine en iyi örnek kronik hepatit B (HBV) ve C (HCV) baﬂta
olmak üzere kronik viral hepatit tedavisidir. Dünya çap›nda 350 milyon kiﬂi kronik HBV taﬂ›y›c›s› ve 170 milyon kiﬂi de
HCV ile kronik olarak enfektedir.

S

Kronik viral hepatit s›kça siroz ve primer
karaci¤er kanseri (Hepatosellüler karsinoma) gibi ciddi komplikasyonlara yol
açmaktad›r. HBV dünyada karaci¤er
kanserinin primer nedenidir ve kronik viral hepatit endüstrileﬂmiﬂ ülkelerde karaci¤er transplantasyonunun önde gelen
endikasyonu haline gelmiﬂtir. Bu komplikasyonlar›n önlenmesi antiviral tedavi
sayesinde mümkün olabilir. Yak›n geçmiﬂte aﬂa¤›daki seçeneklerin de aras›nda
oldu¤u yeni ilaçlar geliﬂtirilmiﬂtir:
• Antiviral ve immünmodülatör özelliklerinden dolay› her iki enfeksiyonda da
kullan›labilen Pegile interferon (IFN)-α,
• Lamivudine veya Adefovir dipivoxil gibi spesifik HBV inhibitörleri ve
• Pegile IFN-α etkisini kronik HCV’de
potansiyelize eden ribavirin.
Günümüzde virolojik yöntemler tedaviyi
yönlendirmek ve her hastaya göre ayarlamak için ﬂartt›r.

Virolojik Testlerin Kullan›m›
Kronik HCV
Kronik karaci¤er hastal›¤› olan bir hastada anti HCV pozitif ve HCV ribonükleik
asit (RNA) de¤eri kalitatif veya kantitatif
sensitif bir test kullan›larak ml’de 50
HCV RNA enternasyonel ünitesi (IU) veya daha düﬂük seviyede bile gösterilirse
kronik HCV enfeksiyonundan bahsedilir.
Günümüzde HCV tedavisi pegile IFN-α
ve ribavirin kombinasyon tedavisidir.
Tedavi Karar›
Pegile IFN-α ile ribavirin kombine tedavisi sadece sensitif bir teknik ile HCV
RNA varl›¤› gösterilebilen hastalara baﬂlanmal›d›r. HCV genotipleri alt› tip (birden alt›ya kadar numaraland›r›l›r) ve
bunlar da say›lar›n yan›nda küçük harflerle gösterilen çok say›da alt tipe ayr›l›rlar (ör: 1a, 1b, 1c vs). Filogenetik analiz
HCV tiplerini, subtiplerini ve izolatlar›n›
ortalama sekans farkl›l›k oran›na göre
ay›rabilir (ortalama s›ras›yla %30, %20,
%10). HCV genotipi HCV suﬂlar›n›n intrinsik bir karakteridir.
Tedavi endikasyonu, süresi ve doz HCV
genotipine göre belirlendi¤inden tedaviye baﬂlamadan önce direk sekanslama
veya revers hibridizasyon yoluyla genotip belirlenmelidir. Gerçekten de genotip
2 veya 3 enfeksiyonlu bütün hastalarda
(kontrendikasyon olmad›kça), %70-80
uzun süreli virolojik yan›t (yani enfeksiyonun kürü) ﬂans›na sahip olduklar›ndan
ve günde bir defada verilen düﬂük doz

(800 mg) Ribavirin ile sadece 24 haftal›k
tedaviye ihtiyaç gösterdiklerinden, tedavi
mutlaka düﬂünülmelidir. Bunun tersine
genotip 1 ile enfekte ço¤u hasta sadece
%40-45 oran›nda yan›t ﬂans›na sahiptirler ve bunlarda 48 haftal›k tedavi süresi
ve yüksek doz (1000-1200 mg) ribavirine
gereksinim duyulur. Bu hastalarda tedaviden beklenen yararlar risk ve maliyete
göre de¤erlendirilmelidir. Ayn› durum
çal›ﬂmalar› devam eden genotip 4, 5 ve 6
için de geçerlidir. Son olarak, baﬂlang›ç
HCV RNA seviyesi genotip 1 ile enfekte
hastalarda 12. haftadaki virolojik yan›t›
de¤erlendirmede referans seviye olarak
iﬂimize yaramaktad›r.
Virolojik ‹zlem ve Yan›t De¤erlendirme
HCV genotip 2 ve 3’le enfekte hastalarda
virolojik yan›t tedavi sonunda sensitif
HCV RNA yöntemi (en düﬂük saptama
limiti ≤50 IU/ml) kullan›larak de¤erlendirilir; HCV RNA’n›n pozitif olarak devam etmesinin tedavi sonras› relaps yönünden yüksek bir prediktif de¤eri vard›r. HCV RNA’n›n tedavi sonunda ölçülemeyecek seviyede olmas› virolojik yan›t› gösterir ve bu hastalarda HCV RNA,
sensitif bir metodla 24 hafta sonra yan›t›n
süreklili¤ini ortaya koymak için tekrar
ölçülmelidir. Pegile IFN-α ve ribavirin
tedavisi alan kronik genotip 1 HCV’li
hastalarda HCV RNA seviyesinin tedavi
baﬂlang›c›nda ve tedavinin 12. haftas›nda
ölçülmesi izlem aç›s›ndan uygun bir yöntemdir.
HCV RNA de¤erinde 12. haftada 2 log
seviyelik bir azalma (yani baﬂlang›ç
HCV RNA seviyesinin 100’e bölünmesi
ile belirlenen de¤er veya daha az›) veya
negatif bulunmas› durumunda tedaviye
devam edilebilir. Bu ﬂekilde bir gerileme
yoksa uzun süreli bir virolojik yan›t ﬂans› büyük oranda mümkün görünmemektedir. Virolojik yan›t tedavinin 48. haftas›nda sensitif bir teknikle HCV RNA ölçülerek yeniden de¤erlendirilmelidir. Tedavi sonunda HCV RNA’n›n ölçülebilir
olmaya devam etmesi tedavi kesildi¤inde
relaps olaca¤›n› gösterir, bunun yan›nda
kal›c› virolojik yan›t tedavi bittikten 24
hafta sonra sensitif bir metodla ölçülen
HCV RNA’n›n negatif bulunmas› durumunda söz konusudur.
Hepatit B
Kronik HBV taﬂ›y›c›lar›nda hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) serumda sürekli
olarak saptan›r. Kronik HBV taﬂ›y›c›lar›nda HBV DNA’n›n saptanmas› ve seviyesinin ölçümü HBV’nin replike olup olmad›¤›na karar vermek için gereklidir.
Tedavi Karar›
Kronik HBV tedavisine serum ALT aktivitesi artm›ﬂ, karaci¤er biyopsisinde siroz
zemininde veya siroz olmaks›z›n kronik
hepatit belirlenen ve anlaml› seviyede
HBV DNA görülen hastalarda baﬂlanmal›d›r. Buna karar verme Hepatit B e-antijeni (HBeAg) varsa ki bu hastan›n “vahﬂi-tip” virüsle enfekte oldu¤unu, replikasyonun klinik olarak anlaml› oldu¤unu
gösterdi¤inden nispeten kolayd›r. Bu karar› almak HBe antijeni negatif, serumda
HBV DNA ölçülebilen ve hafif-orta derecede lezyonlar› olan hastalarda, bu durumla klinik olarak ilintili kesinleﬂmiﬂ
eﬂik de¤erleri henüz belirlenmemiﬂ oldu¤undan güçtür.
Optimal Tedavi Seçimi
Kronik HBV tedavisi pegile IFN-α veya

bir nükleozid/nükleotid analoglar› ile yap›l›r. HBV DNA seviyeleri düﬂük seyreden hastalarda yüksek olanlara göre pegile IFN-α ile kal›c› yan›t elde etmek daha
olas›d›r. Bunun yan›nda HBV DNA seviyesi yüksek olan hastalar nükleozid/nükleotid analoglar›yla antiviral tedavi için
en iyi adaylar olabilirler.
Tedavide ‹zlem
HBeAg pozitif hastalarda DNA viral yükünün, tekrarlanan ALT de¤erleri ve
HBe/Anti-HBe testleri ile birlikte izlenmesi tedavi seyrinde kritik öneme sahiptir. IFN-α tedavisine yan›t vermeyenler
HBV DNA yükünde tedavi süresince çok
az ya da hiç de¤iﬂiklik göstermezlerken
yan›t verenlerde anlaml› bir gerileme görülür. Tedavinin baﬂar›l› oldu¤u, HBeAg
pozitif hastalarda HBe serokonversiyonu
HBV DNA yükünün 105 kopya/ml seviyesinin alt›na gerilemesi ile anlaﬂ›l›r.
HBe serokonversiyonu gösteren hastalarda küçük seviyelerde HBV DNA’n›n, daha sensitif tekniklerle, serumdaki varl›¤›n›n devam etti¤i gösterilebilir. Nükleozid/nükleotid analoglar› kullanan hastalarda viral yük anlaml› ve h›zl› bir ﬂekilde düﬂer fakat buna ra¤men sensitif tetkiklerle düﬂük seviyelerde replikasyonun
devam etti¤i görülmektedir. Tedavi alt›ndayken HBV replikasyonunun relaps› ile
anlaﬂ›lan HBV rezistans› lamivudine tedavisinde s›k karﬂ›laﬂ›l›r. Lamivudine-rezistan hastalarda direnç profili belirlendikten sonra tedaviye karar verilmesi daha gerçekcidir.

Yorum/Sonuç
Kronik viral hepatit tedavisinde virolojik
testler art›k vazgeçilmezdir. Fakat testlerin tam olarak standardize edilmeleri,
otomasyonun geliﬂtirilmesi ve hastaya
yaklaﬂ›mda evrensel önerilere esas olabilecek klinik anlamda daha iyi eﬂik de¤erlerin tan›mlanmas› için ileri çal›ﬂmalara
gereksinim vard›r. Yeni antiviral ilaçlar
ve tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n geliﬂtirilmesi
ile kronik viral enfeksiyonlar›n tedavisinde optimizasyon ve global sonuçlarda
iyileﬂme sa¤lanmal›d›r.

Jean-Michel Pawlotsky Avrupa Karaci¤er Çal›ﬂmalar› Derne¤inin Bilimsel sekreteridir. As›l ilgi ve çal›ﬂma alan› primer
olarak hepatitler ve Hepatit C olmak üzere viroloji e¤itimi, tan›sal yaklaﬂ›m ve
araﬂt›rmalar›d›r. Say›s›z bilimsel dernekte aktif olarak çal›ﬂmakta olup Frans›z
Ulusal AIDS araﬂt›rmalar› ajans›nda
“Hepatit C: Patofizyoloji, A¤›r Karaci¤er
Hastal›¤› ve Kohortlar›” k›sm›n›n baﬂkan›d›r. Dr. Pawlotsky halen Amerikan Karaci¤er
Çal›ﬂmalar›
Derne¤i’nin
(AASLD) yay›n organ› olan “Hepatology” dergisinin editör yard›mc›s› olup
“Journal of Hepatology” ve “Virologic
Methods” dergilerinin yay›n kurullar›nda
yer almaktad›r. 2001 y›l›ndaki ‘8.
Uluslararas› Hepatit C Virüsü ve ‹liﬂkili
Virüsler Sempozyumu’nun baﬂkanl›¤›n›
yapm›ﬂt›r ve uzmanl›k alan›nda 180’den
fazla yay›nlanm›ﬂ makale ve kitap
bölümü bulunmaktad›r. Dr. Pawlotsky
T›p e¤itimini ve moleküler viroloji tezini
Paris Üniversitesi’nde tamamlam›ﬂ olup
ayn› zamanda Paris Pastör enstitüsü
viroloji bölümünden ve Paris Üniversitesi mikrobiyoloji bölümünden mezun
olmuﬂtur.

GAZ DEY‹P GEÇMEY‹N
Prof. Dr. Ali ÖZDEN
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi,
Gastroenteroloji Bilim Dal› Baﬂkan›, Ankara
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arsak bakterileri
arac›l›¤›yla oluﬂan “Methane” gaz›
fonksiyonel
barsak
hastal›klar›n nedeni
midir?

Mark Pimentel ve arkadaﬂlar› bakteriyel
metabolizma sonucu
oluﬂan “Methane” gaz›n›n ince barsak transitini yavaﬂlatt›¤›n› ve
ince barsak kas›lma
aktivitesini artt›rd›¤›n›
ortaya koymuﬂlard›r. Bu araﬂt›r›c›lar daha önce de kab›zl›k-dominant IBS’de de “Methane” gaz›n›n rol oynad›¤›n› bildirmiﬂlerdi.
Nitrik oksit (NO) gaz›n›n endoteliel hücrelerden aç›¤a ç›karak
vasküler düz adale tonüsünü kontrol etti¤i gösterildikten sonra
gazlara ilgi artm›ﬂt›r. NO birçok fizyolojik olay›n gerçekleﬂtirilmesinin kolaylaﬂt›r›lmas›nda rol oynamaktad›r. NO gastro-intestinal
motor fonksiyonlar›n kontrolünde de önemli rol oynamaktad›r.
NO teﬂekkülündeki bir hata Achalasia, özofajial spazm› taklit
eden durumun ortaya ç›kmas›na neden olur.
Endojen olarak husule gelen di¤er iki gaz›n da biyolojik olarak
aktif oldu¤u bilinmektedir. Bunlardan biri karbonmonoksit di¤eri
ise H2S’dir.
Gastrointestinal kanal› kolonize
eden bakteriler taraf›ndan lümendeki besin maddelerinden
birçok gaz üretilmektedir. (H2,
CO2, Methane, H2S, NH3 vs).
Bunlar›n gastrointestinal fizyoloji ve patolojilerdeki rolleri
hakk›nda bilgi sahibi de¤iliz.
Bakteriyel
metabolizma
ürünü olan Methan gaz› insanlar›n %30-62’sinde teﬂekkül
eder. Methan gaz› oldukça fazla teﬂekkül etmekle birlikte “inert”
(etkisiz) bir gaz olarak kabul edilmiﬂtir. Son zamanlarda yap›lan
çal›ﬂmalar Methan gaz›n›n etkili oldu¤unu düﬂündürmektedir. ‹nsanlar›n bir k›sm› Methan üretirken bir k›sm›n›n barsak floras› bu
gaz› üretmemektedir. Üretenlerde baz› rahats›zl›klar›n daha s›k
görüldü¤ünü gösteren yay›nlar birbirini izlemektedir. Methan
üretenlerin s›kl›kla kab›zl›ktan yak›nd›¤› bildirilmektedir.
‹nsanda “Methane”in teﬂekkül etti¤i yerin barsak oldu¤u düﬂünülmektedir. Esas olarak barsakta Methan üreten bakteriler Methanobrevibacter smithii ve Methanobacterium ruminatum’dur.
Bu bakteriler yaln›zca sol kolonda kolonize olmuﬂlard›r. Bacteroides ve Clostridium türlerinin baz› suﬂlar› da “Methane” (CH4)
üretebilmektedir.
Barsakta karbonhidratlar›n fermentasyonundan aç›¤a ç›kan H2,
CO2, H2S, CH4 gazlar plazma membranlar›ndan kolayl›kla geçmektedir. “Methane”›n barsak motor fonksiyonlar›n› bozarak
barsak transitini yavaﬂlatt›¤› hipotezi gündemdedir. Pimentel ve
arkadaﬂlar› ince barsak bakteriyel aﬂ›r› ço¤almas›nda kolonik
flora oluﬂarak ince barsaklarda da Methane üretimi olabilece¤ini ileri sürmektedirler.
Mark Pimentel, Henry C. Lin, Pedram Enayati, Brian van den Burg, Hyo-Rang Lee, Jin H. Chen,
Sandy Park, Yuthana Kong and Jeffrey Conklin.
Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2006; 290:G.1089-1095
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Gastro-intestinal Sistem Endoskopisini
Kim Yapmal›d›r?
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal› Baﬂkan›, Ankara

“Yapt›¤›n›z iﬂi bilimsel yöntemlere göre
yapm›yorsan›z iﬂiniz yok demektir”
Bu konu ülkemizde tart›ﬂ›lmal› ve oluﬂacak
müﬂterek ak›l ile çözüm üretilmelidir. Konuyla ilgili tüm görüﬂlere “Güncel Gastroenteroloji Gazetesi”nin sütunlar› aç›kt›r.
Mevcut soruna çözüm üretilemez ise do¤al
olarak bu konu yozlaﬂacakt›r. ‹ktidar› ele
geçiren güçler de kendilerine uygun düﬂen
bir dayatma ile bizi karﬂ› karﬂ›ya b›rakacakt›r. Yanl›ﬂ çözümlerin yaﬂama geçmemesi
için “Türk Gastroenteroloji Derne¤i ve
Gastrointestinal Endoskopi Derne¤i” elbir-

li¤i ile yap›lan tart›ﬂmalardan yararlanarak
ortak bir görüﬂ ortaya koyarak yetkili kurumlarla (Sa¤l›k Bakanl›¤›, üniversiteler,
özel hastaneler) görüﬂlerini paylaﬂmal›d›r.
Bu tart›ﬂmay› baﬂlatmak için kiﬂisel görüﬂlerimi sizinle paylaﬂmak istiyorum.
Her ülke kendi koﬂullar›n› ve olanaklar›n›
göz önünde tutarak sorunlar›n› çözmek zorundad›r. Dünya Gastroenteroloji Derne¤i,
gastro-intestinal endoskopiyi gastroenterologlar›n, gastro-intestinal sistem cerrahlar›n›n, pediatrik gastroenterologlar›n yapmas›n› kabul etmektedir. Bu nedenle de bu ko-

nuda yetkili kurumlar ile çal›ﬂma yap›lmas›n› önermektedir.

yap›lm›ﬂ olur ve gelecekte büyük s›k›nt›lar
kaç›n›lmaz olarak yaﬂan›r.

Modern t›bb›n do¤du¤u bat› toplumlar›nda
kim neyi yapabilir sorusunun yan›t› basitçe
kim neyin e¤itimini görmüﬂse onu yapabilirdir. Bir ﬂeyin e¤itimini görmek, o konuda
lisans sahibi olmak için esast›r. Bat› ülkelerinde gastroenteroloji, gastrointestinal cerrahi ve pediatrik gastroenteroloji e¤itim
programlar›nda endoskopik e¤itim yer almaktad›r. Bat› tipi t›p e¤itimi yap›lan ülkemizde de bu anlay›ﬂ içinde olmam›z gerekmektedir. Aksi takdirde büyük bir yanl›ﬂ

Bat› dünyas›nda genel t›p e¤itimini takiben
al›nan uzmanl›k ve yan dal uzmanl›k e¤itimi t›pta ilerlemenin kayna¤› olmuﬂtur. Sistem baz›ndaki uzmanlaﬂmay› organ baz›nda
uzmanlaﬂma izlemiﬂtir. Asya ve uzak do¤u
t›bb›nda ise hala “master-apprentice” ustaç›rak tipi e¤itimin izleri ve uygulamas› yo¤un ﬂekilde görülmektedir. Bu sistemde ç›rak, ustas› ne biliyorsa onu ö¤reniyor ve uyguluyor. Bat› tipi t›p e¤itiminde ise e¤itim
program› esast›r ve hekim programda ne
varsa onu ö¤renmek zorundad›r. Do¤u t›bb›
süratle kabuk de¤iﬂtirip bat› tipi e¤itime geçerken Türkçe konuﬂan ülkelerde ise önemli bir hareketlilik görülmemektedir. Türkçe
konuﬂan ülkelerdeki tutucu davran›ﬂlar geliﬂimin önünde önemli bir sorundur.
Akademik ortamda da insanlar bireysel ç›karlar›ndan kendilerini soyutlayamad›klar›
için ak›lc› ve sa¤l›kl› düﬂünememektedirler.
Bu nedenle koﬂullar›n de¤iﬂmesini istememektedirler. Bu yaklaﬂ›mlar geliﬂim ve de¤iﬂimin önünde önemli bir sorun olarak durmaktad›r. Tutucular; de¤iﬂimden yana olmayan, kurulu düzene, yerleﬂik de¤erlere
s›k›ca ba¤l› olan insanlard›r. Tutucular yenili¤e, ilerlemeye, geliﬂime karﬂ›d›rlar.
Bilim dünyas›nda da tutuculu¤un önemli bir
geçmiﬂi vard›r. Yeni bilimsel buluﬂlar hep
kuﬂkuyla karﬂ›lanm›ﬂ ve karﬂ›t bir davran›ﬂ
sergilenmiﬂtir. Zaman ilericileri taçland›r›rken, tutucular› hep küçük düﬂürmüﬂtür.
Akademik yaﬂamda en az›ndan pozitif bilim
yap›lan e¤itim kurumlar›nda gericilik (gericilik=irtica, mürteci=gerici) yoktur. Gericilik; geriye, eskiye dönme düﬂüncesi ve özlemidir. Yenili¤e ve geliﬂime tahammülleri
yoktur. Mevcut durumdan da hoﬂnut de¤illerdir. Onlar›n ç›karlar› geçmiﬂe geri dönmektir. T›p alan›nda nadir de olsa folklorik
sa¤›lt›ma ve dinsel sa¤›lt›ma dönmek arzusunda olan hasta tiplere de zaman zaman
rastlanabilir.
Üniversitelerimizde tutucu bir kesimin oldu¤u bir gerçektir. Bunlar siyasi düﬂünceleri nedeniyle yenilik ve de¤iﬂimden yana de¤illerdir. Mevcut düzenin kendilerine en iyi
hizmet etti¤ine inan›rlar ve asla de¤iﬂim istemezler.
Bu yaklaﬂ›mlar› nedeniyle bilimsel geliﬂmeye inan›lmaz ölçüde zarar vermektedirler.
‹ktidar olan siyasi güçler de genellikle tutucudur. Yeniliklerin kendilerinin ç›karlar›na
ters düﬂme olas›l›¤› taﬂ›d›¤›na inan›rlar. Geliﬂmeyenin, de¤iﬂmeyenin ayakta kalmas›n›n imkans›z oldu¤unu unuturlar. Bu tutucu
zihniyettekiler ülkemizdeki sorunlar›n ak›l
yoluyla çözülmesi gerekti¤ine bir türlü
inanmazlar.
E¤itim kurumlar›nda kamu olsun özel olsun
çal›ﬂma tam gün olmal›d›r. Çünkü e¤itim
bizim en önemli sorunumuzdur. Kurumlar
vard›r ama e¤itim yetersizdir. Üniversitelerimiz vard›r, e¤itim ve araﬂt›rma yetersizdir.
Gençlerimiz 21. yüzy›l yar›ﬂlar›na haz›r de-
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¤ildir. ‹lerici bir yaklaﬂ›mla yenileﬂmeye,
de¤iﬂime daha do¤rusu evrim ve devrime
ihtiyaç vard›r. Bu yaklaﬂ›ma karﬂ› olmak tutuculuktur. Tutucu (muhafazakar) zihniyet
bizi geçmiﬂten gelece¤e götürecek köprüden geçmemize mani olmaktad›r.
Gastroenteroloji’nin acil sorunlar›ndan en
önemlisi insan gücü (man power) yetersizli¤idir. On y›l önce yapt›¤›m bir hesaplamada
Türkiye’nin gastroenterolog ihtiyac› 1.5003.000 aras›nda idi. Bugün bu ihtiyaç artan
nüfusla orant›l› olarak artm›ﬂt›r. Japon bilim
adamlar› ile konuyu tart›ﬂt›¤›m›z zaman ülkemizde gastroenterolog aç›¤›n›n çok
önemli bir sorun haline geldi¤i ortaya ç›kt›.
Uluslararas› Araﬂt›rma ve Endoskopi
E¤itim Merkezi Baﬂkan› Prof. Dr. Sugano
Japonya’da endoskopi derne¤inin üye say›s›n›n 28.000 oldu¤unu, endoskopi yapan›n
ise bunun en az iki kat› oldu¤unu bildirdi.
Bunda do¤u tipi e¤itimin etkisi oldu¤u aç›kt›r. Japon bilim adamlar› Türkiye için en az
5.000 gastroenterolog olmas› gerekti¤ini
ifade etmektedirler. Ülkemizde yaklaﬂ›k
400-500 gastroenterolog oldu¤u düﬂünülürse mevcut sorumlular›n k›ﬂ uykusunda oldu¤u aç›kça görülmektedir. ﬁu anda ülkemizde yan dal uzmanl›¤› ve yeni uzman yetiﬂmesi imkans›z hale getirilmiﬂtir. Bu konuda ne Avrupa Birli¤inden ne de bas›ndan
hiç ses ç›kmamaktad›r. Çünkü onlar ülke
sorunlar›na çözüm bulmay› de¤il, ülkemizde sorun yaratmay› arzu etmektedirler.
Bunlara göre sorun ordunun görüﬂlerini dile
getirmesidir. Unutmas›nlar o Ordu TÜRK
ordusudur. Türkiye’de A dan Z ye e¤itimde,
sa¤l›kta sorun vard›r. Bilim yuvalar›nda si-

yasetin bask›s›, laiklik karﬂ›t› örgütlenmelerin oldu¤u bir gerçektir.
1960’l› y›llarda ülkemizde ilerici güçlerin
etkinli¤i ile iç hastal›klar›nda yan dallar
oluﬂmuﬂtur. Günümüzde art›k en az›ndan
e¤itim kurumlar›nda organ baz›nda uzmanl›¤a geçilmesi gerekmektedir. Ülkemizde
genel cerrahide tutucu güçlerin etkinli¤i nedeniyle bir türlü yan dal uzmanl›¤› yaﬂama
geçirilememiﬂtir. OMGE’nin önerdi¤i do¤rultuda gastro-intestinal cerrahi ve yan dallar›n›n uzmanl›¤›n›n kurulmas› için çaba
göstermemiz gerekmektedir. Benzer durum
radyoloji ve patoloji için de geçerlidir.
Gastroenterolojideki de¤iﬂim ve geliﬂime
bu bilim dallar›n›n ayak uydurmas› için sürekli iﬂbirli¤i içinde olmal›y›z.
Türkiye’de de gastro-intestinal sistem endoskopisinin gastroenterologlar, gastro-intestinal sistem cerrahlar›, pediatrik gastroenterologlar taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤i
konusundaki OMGE’nin görüﬂünü paylaﬂ-

mam›z gerekir. Aksi bir yaklaﬂ›m içinden
ç›k›lmas› zor bir tablonun oluﬂmas›na yol
açar. Yap›lacak iﬂ ülkenin ihtiyac› olan
5.000 (beﬂ bin) gastroenterolog say›s›na süratle ulaﬂ›lmas› için yetkilileri uyand›rmakt›r. Bu konuda derne¤imiz bas›n arac›l›¤›yla halk ile bu sorunu paylaﬂmal›d›r. Bilimsel ve teknolojik uyarlamalarda bat› yaklaﬂ›m›n› izlemek zorunday›z, çünkü onlar sorunlar›n çözümüne ak›lc› yaklaﬂmaktad›rlar. Bat›da giriﬂimsel endoskopi yan dal›n
dal› olmuﬂtur. Ülkemizde de benzer yaklaﬂ›m içinde olmal›y›z. Ak›lc› geliﬂimlere direnmenin topluma yarar› yoktur.
Kurs düzenleyerek, endoskopi sertifikas›
vermek gibi yaklaﬂ›mlar ülkemizde gastroenterolojinin geliﬂmesine onar›lmas› mümkün olmayan zararlar verir ve vermektedir.
Asya tipi t›bba dönüﬂ, geriye dönüﬂ yani gericiliktir. Bat› t›bb›ndan kopmadan sorunlar›m›z› çözmek zorunday›z. Bunun için ulusal kongre programlar›nda bu konuya yer
verilmelidir. Yetkili kurumlar uyar›larak

Türkiye’nin ihtiyac› olan gastroenterolog
say›s›na süratle ulaﬂ›lmal›d›r.
Herkesin her ﬂeyi yapt›¤› yer üniversite de ¤ildir. Modern t›p hiç de¤ildir. Di¤er Uzmanl›k Dallar›na Karaci¤er biyopsi kursu
vererek bilime ve onlara zarar veriyoruz.
Di¤er uzmanl›k dallar›ndan hepatolog yetiﬂtirme sevdas›ndan da vazgeçilsin. Hepatoloji gastroenterolojinin yan dal› olarak bat›da ilk board s›navlar›n› gerçekleﬂtirdi. Gastroenterologlar biraz da kendi mesleklerinin
sorunlar›yla u¤raﬂmal›d›rlar. Gastroenteroloji geliﬂerek, de¤iﬂerek kendi alan›nda yan
dallar› oluﬂturarak varl›¤›n› devam ettirmelidir. Di¤er uzmanl›k dallar› ne gastroenterologluk, ne de hepatologluk yapamaz. Herkes kendi alan›na sayg›l› olmak zorundad›r.
Bilimsel araﬂt›rma ise farkl› bir olayd›r,
onun kap›s› herkese aç›kt›r. Herkes kendi
iﬂini yapmaz ve e¤itimini gördü¤ü programa sayg›l› olmaz ise bundan baz›lar› ç›kar
sa¤lasa da hastalar›m›z zarar görür. Üzülerek ifade etmek isterim ki hastalar maalesef
zarar görmektedir. Kimse akl›na esti¤i gibi
davranmak hakk›na sahip de¤ildir. Lütfen
karaci¤ere sayg›l› olal›m ve karaci¤eri o konuda e¤itim görmüﬂ uzmanlaﬂm›ﬂ hekimlerimizin ilgilenmesine b›rakal›m. Gastroenterolojiden sonra yap›lan (2 y›l) hepatoloji
uzmanl›k e¤itiminin de yaﬂama geçirilmesi
için çaba gösterelim.

Sayg›lar›mla,
“Yöneticinin görevi gelece¤i görerek sorunlar› çözmektir. Sorun yaratmak de¤ildir”.
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6. DO⁄U-GÜNEYDO⁄U ANADOLU
HEPATO-GASTROENTEROLOJ‹
SEMPOZYUMU
11-12 May›s 2007 Tarihleri’nde, Doç.
Dr. Cengiz BÖLÜKBAﬁ baﬂkanl›¤›nda
ﬁanl›urfa’da gerçekleﬂtirilecektir.
2007 Gastrointestinal Cancers Symposium
Venue: Orlando, Florida, USA
Time: January 19-21, 2007
Organizer: the American Society of Clinical
Oncology (ASCO), the American Society for
Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO), the
AGA Institute and the Society of Surgical Oncology
(SSO).
Web-site: www.asco.org/GI2007
2nd Paris Hepatitis Conference
Venue: Paris, France
Time: January 22-23, 2007
General information: An international conference on
the management of patients with viral hepatitis.
Web-site: www.aphc.info
17th Annual International Colorectal Disease
Symposium
Place: Fort Lauerdale, Florida, USA
Time: February 15-17, 2007
Organizer: Cleveland Clinic, Florida
Web-site: www.clevelandclinic.org/florida

6th International Conference on Capsule Endoscopy
Venue: Madrid, Spain
Time: June 8-9, 2007
Web-site: www.icce.info
3rd International Congress of Gastrointestinal
Oncology
Venue: Crete, Greece
Time: June 14-16, 2007
Organizer: Hellenic Society of Gastrointestinal
Oncology
Web-site: http://gi-oncology2007.conferences.gr
Falk Symposium 160: Pathogenesis and Clinical
Practice in Gastroenterology
Place: Portoroz, Slovenia
Time: June 15-16 , 2007
Organizer: Falk Foundation e.V.
Web-site: www.falkfoundation.com
Gastroenterology and Endotherapy European
Workshop: XXV Anniversary
Place: Brussels, Belgium
Time: June 18-20, 2007
Organizer: Department of Gastroenterology and
Hepato-Pancreatology, Erasme Hospital, Universite
Libre de Bruxelles
Web-site: www.live-endoscopy.com
4th Summer School of Gastroenterology
Venue: Prague, Czech Republic
Time: June 21-24, 2007
Organizer: ASNEMGE/eage
Web-site: www.asnemge.org

2nd European Meeting of EGEUS, the European
Group for Endoscopic Ultrasonography
Venue: Turin, Italy
Time: February 23-24, 2007
Organizer: EGEUS, the European Group for
Endoscopic Ultrasonography
Web-site: http://www.egeus2007.it

Falk Workshop: Mechanisms of Intestinal
Inflammation
Place: Dresden, Germany
Time: October 10 , 2007
Organizer: Falk Foundation e.V.
Web-site: www.falkfoundation.com

Falk Symposium 158: Intestinal Inflammation and
Colorectal Cancer
Place: Sevilla, Spain
Time: March 23-24, 2007
Organizer: Falk Foundation e.V.
Web-site: www.falkfoundation.com

Falk Symposium 161: Future Perspectives in
Gastroenterology
Place: Dresden, Germany
Time: October 11-12 , 2007
Organizer: Falk Foundation e.V.
Web-site: www.falkfoundation.com

42th Annual Meeting of the European Association for
the Study of the Liver (EASL)
Place: Barcelona, Spain
Time: April 11-15, 2007
Organizer: European Association for the Study of the
Liver
Web-site: http://www.easl.ch/cong_annu.htm

Falk Symposium 162:
Liver Cirrhosis-From Pathophysiology to Disease
Management
Place: Dresden, Germany
Time: October 13-14 , 2007
Organizer: Falk Foundation e.V.
Web-site: www.falkfoundation.com

Falk Symposium 159: IBD 2007-Achievements in
Research and Clinical Practice
Place: Istanbul, Turkey
Time: May 4-5, 2007
Organizer: Falk Foundation e.V.
Web-site: www.falkfoundation.com
40th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition
Venue: Barcelona, Spain
Time: May 9-12, 2007
Organizer: ESPGHAN, European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition
Web-site: http://www.espghan2007.org
2007 Spring Workshop of the Gastrointestinal
Pathology Working Group
Venue: Warsaw, Poland
Time: May 11-12, 2007
Organizer: Polish Foundation of Gastroenterology
Web-site: http://www.coi.waw.pl/git
DDW Digestive Disease Week
Place: Washington D.C., USA
Time: May 19-24, 2007
General information: The Premier Gastroenterologic
Meeting in the World
Web-site: www.ddw.org

15th UEGW United European Gastroenterology
Week 2007
Venue: Paris, France
Time: October 27-31, 2007
Organizer: United European Gastroenterology
Federation
Web-site: http://www.uegf.org/
9th World Congress on the Gastro-Esophageal Reflux
Disease
Venue: Monaco
Time: April 6-9, 2008
Organizer: World Organization for Specialized
Studies on Diseases of the Esophagus
Web-site: www.oeso.org
43rd Annual Meeting of the European Association for
the Study of the Liver (EASL)
Place: Milan, Italy
Time: April 23-27, 2008
Organizer: European Association for the Study of the
Liver
Web-site: http://www.easl.ch/cong_annu.htm
16th UEGW United European Gastroenterology
Week 2008
Venue: Vienna, Austria
Time: October 18-22, 2008
Organizer: United European Gastroenterology
Federation
Web-site: http://www.uegf.org/
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Ne küçümser ne büyültürsen çevreni

Götürdüler el üstünde

Her saatin her dakkas›na

Koyup gittiler beni,

Çevrende herkes ﬂaﬂ›rsa
bunu da senden bilse
Sen akl› baﬂ›nda kalabilirsen
e¤er
Herkes senden kuﬂku
duyarken hem kuﬂkuya yer b›rak›r
Hem kendine güvenebilirsen e¤er
Bekleyebilirsen usanmadan
Yalanla karﬂ›l›k vermezsen yalana
Kendini evliya sanmadan
Kin tutmayabilirsen kin tutana

Eme¤ini katarsan hakças›na

Mezar› ordad›r ﬂimdi,

Her ﬂeyiyle dünya önüne serilir

O deniz ülkesinde.

Düﬂlere kap›lmadan düﬂ kurabilir
Yolunu sapt›rmadan düﬂünebilirsen e¤er
Ne kazand›m diye sevinir, ne y›k›ld›m diye yerinir
‹kisine de önem vermeyebilirsen de¤er
Söyledi¤in do¤ruyu ve gerçe¤i büken düzenbaz
Kand›rabilir diye saflar› dert edinmezsen
Ömür verdi¤in iﬂler bozulsa da y›lmaz
Koyulabilirsen iﬂe yeniden

Senelerce senelerce evveldi

ADAM OLMAK

Döküp ortaya var›n› yo¤unu
Bir yaz›-turada yitirsen bile
Yitirdiklerini dolamaks›z›n dile
Baﬂtan tutabilirsen yolunu
Yüre¤ine, sinirine dayan diyecek
Direncinden baﬂka ﬂeyin kalmasa da
Herkesin b›rak›p gitti¤i noktaya
Sen dayanabilirsen tek
Herkesle düﬂüp kalk›p yine de erdemli kalabilirsen
Unutmayabilirsen halk› krallarla gezsen de
Dost da düﬂman da incitemezse seni

Üstelik o¤lum adam oldun demektir.
Biz daha bahtiyard›k meleklerden

Rudyard KIPLING

Onlar k›skand› bizi

Çev.: Bülent ECEV‹T

Evet.-Bu yüzden (ﬂahidimdir
herkes Ve o deniz ülkesi)
Bir gece bulutunun rüzgar›ndan
Üﬂüdü gitti Annabell Lee,

ANNABELL LEE

Bir deniz ülkesinde
Yaﬂayan bir k›z vard›, bileceksiniz
‹smi Annabell Lee,

Sevdadan yana, kim olursa olsun,
Yaﬂça, baﬂça ileri,
Geçemezdi ki bizi,
Ne yedi kat göklerdeki melekler
Ne deniz dibi cinleri
Hiçbiri ay›ramaz beni senden
Güzelim Annabell Lee,

Hiçbir ﬂey düﬂünmezdi sevilmekten
Sevmekten baﬂka beni
O çocuk ben çocuk, memleketimiz

Ay gelip ›ﬂ›r, hayalin eriﬂir
Güzelim Annabell Lee,

O deniz ülkesiydi
Bu y›ld›zlar gözlerin gibi parlar,
Sevdal› de¤il karasevdal›yd›k

Güzelim Annabell Lee,

Ben ve Annabell Lee,
Göklerde uçan melekler bile

Orda gecelerim, uzan›r beklerim

K›skan›rlard› bizi.

Sevgilim, sevgilim, hayat›m, gelinim
O azg›n sahildeki

Bir gün iﬂte bu yüzden göze geldi

Yatt›¤›n yerde seni

O deniz ülkesinde,
Üﬂüdü rüzgar›ndan bir bulutun

Edgar Allan POE

Güzelim Annabell Lee,

Çev.: Melih Cevdet ANDAY
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23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, ‹stanbul Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›nda baﬂar› ile gerçekleﬂmiﬂtir.
Bundan sonraki kongrelerin de artan baﬂar› ile gerçekleﬂmesi
en büyük arzumuzdur.
Kongrenin gerçekleﬂmesinde eme¤i geçen tüm
meslektaﬂlar›m›z› can› gönülden kutlar›z.

Kongreden Görüntüler
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Kat›l›mc› Firmalara Sonsuz Teﬂekkürler...

