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A¤ustos 2007'de geçirdi¤im içsel ve fiziksel depremden sonra kendi dünyama
dönmemin daha yararl› oldu¤unu düﬂündüm. Çünkü insanlar düzenlerini bozacak, kafalar›n› de¤iﬂtirme olas›l›¤› olan her ﬂeye düﬂünmeden karﬂ›d›rlar. Kendini aﬂamayanlar›n
tek gerçe¤i kiﬂisel ç›kar yoksa y›kmaya kararl›
olmalar›d›r. Yenilgiyi sessizce kabullenmek
sa¤l›¤›m için de iyi olacak, benim için de iyi
olacak ya hayallerim için. Türklü¤ün tutunaca¤› son dal Atatürk Cumhuriyetidir. Onun sonu
dilimizin ve benli¤imizin sonudur. Bu düﬂüncelerden kurtulmam›n mümkün olmad›¤›n› anlay›nca karar›mdan vazgeçtim ve kalan ömrümü de Cumhuriyetimize kol kanat olarak geçirmeye karar verdim.
Sorunlar›n saptanmas› ve çözüm yollar›n›n ortaya konmalar› kadar güzel bir ﬂey olabilir mi?
Sorun varsa, mutlaka çözümü vard›r, Çözümü
gerçekleﬂtirecek adam da. Yaklaﬂ›k 15 y›l kadar önce (kongre arﬂivlerinde var) Bursa'da
gerçekleﬂtirilen Ulusal Kongre program›na
“Gastroenterolojinin Sorunlar›”n› da koymuﬂtuk. Sorunlar toplant›s›na kat›l›m yeterli olsa
da sorunlar›n alg›lanmas›nda ve çözüm önerilerinde bireysellikten toplumsall›¤a geçiﬂ sa¤lanamad›. Daha sonraki kongrelerde de “SORUNLAR” gündeme al›nmad› ya da al›namad›. Sorunlar› ortaya koymak-çözüm önermekçözmek, bilgi birikimi, dürüstlük ve kararl›l›k
ister. Kendini maddi iliﬂkilerden soyutlamam›ﬂ
bir insan baﬂka bir insan için yararl› hiçbir ﬂey
yapamaz. Yapt›¤›n› sansa da kendi için yap›yordur.
Kimsenin gündemine almad›¤›, yapmad›¤› iﬂleri yapmaya hem hakk›m oldu¤unu hem de
görevim oldu¤unu düﬂünüyorum. Ben yap›nca
biliyorum herkes ayn› ﬂeyi yapacak, bunu da
dün oldu¤u gibi bugün de do¤al karﬂ›l›yorum.
Yarad›l›ﬂ›n›zda yoksa onu yaratman›z olas› olsa da çok zordur.
Bursa Kongresi'ndeki “Gastroenteroloji'de Sorunlar” toplant›s›na biraz de¤inmek istiyorum.
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi'nin her y›l
yap›lmas›n›, bu yaklaﬂ›m›n Akademik Gastroenterolojinin geliﬂimi için bir uyar› olaca¤›n›
ileri sürdük. Ço¤unluk “her y›l kongre mi olur”
dediler. Buna ra¤men Akademik Gastroenterolojinin bilimsel niteli¤inin ve yay›n say›s›n›n
artmas› için her y›l kongre yap›lmas›na ve
kongrenin de TGD Genel Merkezi'nce yap›lmas›n› karara ba¤lad›k. Biz iﬂten kaçmad›k, iﬂ
bizden kaçt›. ﬁimdi insanlar iﬂi baﬂkas›na havale ediyor. Önemli bir sorun olarak da ülkemizdeki yaklaﬂ›k 250 Gastroenterolog'un ülke gereksinimine yan›t vermesinin olanaks›z oldu¤unu, bu say›n›n 1500-3000'e ulaﬂmas› için
yetkili kurumlar nezdinde giriﬂimde bulunulmas›n› önerdik, baz› arkadaﬂlar fazla Gastroenterolog'a ihtiyaç olmad›¤›n› ileri sürdüler. Sorunlar›n alg›lanmas› ve ortaya konmas›ndan insanlar›m›z hoﬂlanmad›. Kaos ve alacakaranl›¤›n insanlar›n daha çok iﬂine yarad›¤› sonucuna var›ld›. O gün ortaya konup çözüm üretilmeyen sorunlar son 5 y›lda mevcut hükümetin

de yaklaﬂ›m›yla akademik yaﬂam› inan›lmaz
bir bunal›ma sürüklemiﬂtir. Bursa'da genç bilim adamlar›n›n yetiﬂtirilmesi ve akademik yaﬂam›n özendirilmesi için gençlere maddi, manevi destek verilmesi gündeme getirildi. Bilimsel araﬂt›rmalar›n süreklili¤ini sa¤lamak için
kurumlar›n araﬂt›rmac› insan gücü yan› s›ra fizik koﬂullar› da sa¤lamas› gerekti¤i ortaya
kondu. Mevcut araﬂt›rmalar›n unvan elde etmek ya da köprüden geçmek için yap›ld›¤›n›
bildirenlerin yan› s›ra para kazanmak için de
araﬂt›rma yap›ld›¤› bunlar›n hep araﬂt›rma ve
araﬂt›rmac› kavramlar›n›n ülkemizde ne oldu¤unun anlaﬂ›lmamas›ndan kaynakland›¤›n› bildirenler de oldu.
Üniversitelerimizdeki mevcut sistem ve insan
gücüyle ça¤c›l bir üniversiteden beklenen üretimin sa¤lanmas› mümkün de¤ildir. Üniversiter düﬂünce sistemi oluﬂmam›ﬂ, duruﬂu ile bilime-ak›la karﬂ›, akademik yaﬂam› özümsememiﬂ, akademik kimli¤i oluﬂturamam›ﬂ insan
gücüyle üniversitelerimiz bu ülkeyi ancak bugünlere getirebildi. Üniversiteler süratle sorunlar›n› tespit ederek çözüm üretmelidir. Üniversiteler toplumdan kopmuﬂ, dolduramad›¤› boﬂluklar› gazeteciler ve bilim-ak›l karﬂ›tlar› doldurmaktad›r. Sonuç olarak ülkemizde ö¤retmenin de, üniversitelerimizin de sayg›nl›¤› bilinçli bir ﬂekilde ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Maalesef
bu ülkede herkes paras› kadar sayg› görmektedir.
Ben kendimle bar›ﬂ içinde olmak için zaman
zaman sorunlar›m› saptamaya ve çözmeye
özen gösteririm, fakat her zaman baﬂar›l› olamam. Baﬂar›l› oldu¤um konu maddeye-paraya
hükmedip toplumsal manevi de¤erleri yüceltebilmemdir. Bu bile ne kadar zor ve çaba gerektirir, yaﬂayan bilir. En baﬂar›s›z oldu¤um konu
ise nabza göre ﬂerbet verememem ve pasta küçük de olsa büyük de olsa devlete teslim
etmemdir. Bu nedenle insanlar›n bir k›sm› bana karﬂ› tav›rl›d›r. Bunu da do¤al bir olay olarak kabulleniyorum. Ama ben ﬂerbetçi de¤ilim.
Bizim Türk milleti olarak ana sorunumuz e¤itim, e¤itim, e¤itimdir. Türklü¤ün kurtuluﬂu ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluﬂ felsefesi 70
y›ld›r ö¤retilemedi¤i için halk hiçbir ﬂeyin fark›nda de¤il.
Yurtdaﬂ olman›n birinci gere¤i kurtuluﬂ ve kuruluﬂu bilmektir. Bu konuda bilgisi olmayandan ne bekleyebilirsiniz. Bu nedenle yurttaﬂlar›m›z bu konuda ayd›nlat›lmal›d›r. Yoksa son
Türk Devleti'ni kendi elleriyle yok edeceklerdir. Baﬂkalar› söylüyor ve istiyor, biz de yok
ediyoruz. Neden mi, çünkü hiçbir konuda bilgi
birikimimiz yok. Toplumlar kimli¤ini kazanmam›ﬂ ise kiﬂiselleﬂtirme ile birlikte tüm de¤erlerini para ile satabiliyor. Bu nedenle bireysel davran›ﬂlardan ziyade kurumsal davran›ﬂlar
ulusal bütünlü¤ümüzü korumam›zda bize destek olacakt›r. Bu nedenle kurumlar›m›za sahip
ç›kmal›y›z ve kurumlar›m›za her türlü deste¤i
de vermeliyiz. ‹nsan hakk›n› bildi¤i kadar da
ödevini de bilmek zorundad›r. Bu duygular
içinde 6 ay önce “Afyon-Kocatepe SorunlarÇözümler” toplant›lar›n›n ilkini yapmay› gün deme getirdim. O günlerde ne seçim ne de geçim gündemdeydi. Türkiye'de hergün seçim
yapsan›z, hiçbir ﬂeyin de¤iﬂmeyece¤ini bilen-

lerdenim. Çünkü do¤a sürekli de¤iﬂim halinde
oldu¤u için uyum içindedir. Oysa insan›n de¤iﬂimi çok zor, hele bizim ülkemizde olanaks›zd›r. Çünkü insan› yaln›z kendisi de¤iﬂtirebilir.
Bunu da kendi kendini e¤iterek gerçekleﬂtirebilir, bu da inan›lmaz zor bir iﬂtir. Bu zordan
kurtulman›n yolu baﬂkas›na ba¤›ml› hale gelmek ya da baﬂkas›n›n kümesine kat›lmakt›r.
Bu toplant›n›n amac› Gastroenteroloji ve Hepatoloji'nin sorunlar›n›n konu uzmanlar›nca ortaya konmas›na ve tart›ﬂ›lmas›na zemin haz›rlamakt›r. Çözüm önerileri ilgili kurumlara bildirilecek ve uygulamalar izlenecektir.
Toplumlar› ayakta tutan ve hedefe taﬂ›yan e¤itilmiﬂ insan gücüdür. E¤itilmiﬂ insan gücünü
yerinde kullanmamak o ülkeye ihanettir. Uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂilerin meydan› ehil olmayanlara
b›rakmas› ise felaketin felaketidir. Bu gerekçeler nedeniyle gastroenteroloji ve hepatoloji konusunda uzman kiﬂilerin bilgi birikiminden
devletin ve toplumun yararlanmas›na ortam
haz›rlamak istiyoruz. Bu ülkeye yurttaﬂl›k ba¤›
ile ba¤l› olan herkes görüﬂlerini ortaya koymak
durumundad›r. Sessiz ve tarafs›z olan mutlaka
bir gün bertaraf edilecektir.
Baz› insanlar bunlar boﬂ laf kar›n doyurmaz diyebilir. Bu yaklaﬂ›m bilimsel ve ak›lc› de¤ildir.
Nedir? yabanc› a¤z›d›r.
A¤ustos s›ca¤›nda 21. yüz y›lda din erbab›n›n,
devlet ricalinin, para babalar›n›n birlikte ya¤mur duas›na ç›kt›klar›n› görünce ülkemizin son
yüz y›lda kaç arpa boyu yol ald›¤›n› anl›yoruz.
Bu tablo bir felaket tablosudur, bu tabloyu yaratan d›ﬂ kaynakl› para ve zihniyettir. Ahlaks›zl›k diz boyu, her ﬂeye Yaradan'› kar›ﬂt›rarak
yap›lmayan ahlaks›zl›k yok. Ahlaks›zl›¤›n en
büyü¤ü de kirli kafas›yla Yaradan ile kulunun
aras›na girip her ikisini de öldürmek istiyorlar.
Ba¤nazl›¤›n nihai hedefi odur. Do¤al felaketlerin de do¤al oldu¤unu kavramayacak kadar beyinleri küflenmiﬂtir. Do¤al felaketlerin olumsuz etkilerini en aza indirecek önlemlerin bilim-ak›l yoluyla sa¤lanabilece¤ine bile inanm›yorlar. Ama bilim ve akla karﬂ› koyduklar› tavr›, bilim-teknoloji ürünlerine koyam›yorlar. O
ürünleri görünce gavur yapm›ﬂ vs. düﬂünmeden kendinden geçip k›vranarak elde etmeye
çal›ﬂ›yorlar. Hani gavurun yapt›¤› yenilmez,
içilmez, kullan›lmazd›. Gavurun dili konuﬂulmaz, havas› solunmaz, suyu içilmezdi. Hem de
bu nimetleri s›rt üstü yatarak elde etmeye çal›ﬂacaks›n. Bu insan›n kendine ve insanl›¤a ihanetinin son aﬂamas›d›r. Kendini e¤itmemiﬂ kiﬂide inanç dünyas› oluﬂamaz. Bizim sorunumuz e¤itim, e¤itim do¤umdan mezara kadar.
Gerekiyorsa bunu zorla gerçekleﬂtirece¤iz.
Çal›ﬂmadan üretmek, üretmeden kar›n doyurmak olanakl› de¤il. Son y›llarda d›ﬂa ba¤›ml›,
uydu ülkelerde ortal›k hoﬂ olsun diye yeni kavramlar oluﬂtu. Ev han›m›y›m, ev k›z›y›m, ev
erke¤iyim gibi. Bunlar d›ﬂ ba¤›ml› geliﬂen yeni inanç sistemimizin ürünleri. Eskiden herkes
da¤da, ba¤da, tarlas›ndayd›. ﬁimdi gavurun
verdi¤i borç ile lale devri yeniden yaﬂan›yor.
Bu böyle gitmez yeni bir devir açmak zorunday›z. Amac›m›z sorun yaratmak de¤il sorunlar›
saptay›p çözüm üretmektir.

“Da¤larda tek tek ateﬂler yan›yordu.
Ve y›ld›zlar öyle ›ﬂ›lt›l› öyle feraht›lar ki
ﬂayak kalpakl› adam
nas›l ve ne zaman gelece¤ini bilmeden
güzel, rahat günlere inan›yordu
ve gülen b›y›klar›yla duruyordu ki mavzerinin
yan›nda,
birden bire beﬂ ad›m sa¤›nda onu gördü.
Paﬂalar onun arkas›ndayd›lar.
O, saati sordu.
Paﬂalar "üç" dediler.
Sar›ﬂ›n bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmakt›.
Yürüdü uçurumun kenar›na kadar,
e¤ildi durdu.
B›raksalar
ince uzun bacaklar› üstünde yaylanarak
ve karanl›kta akan bir y›ld›z gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovas›'na atlayacakt›...
Naz›m Hikmet RAN

SÜT
Dr. Ali ÖZDEN
Ankara Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara
Memeliler aleminin meme bezlerinden salg›lad›klar› sekresyona süt denir. Memeli canl›lar›n do¤urduklar› yavrular› için süt yaﬂam demektir. Onsuz yaﬂam
düﬂünülemedi¤i için süt tarih boyunca yaﬂam kayna¤› olarak görülmüﬂtür. Memeliler aleminin yavrular›n› belirli bir süre beslemek için meme bezlerinde sentezledi¤i
süt yavrunun tüm besinsel gereksinimlerini karﬂ›layacak özelliklere sahiptir.
Sütte su, laktoz, proteinler, ya¤, mineraller, vitaminlerin yan›s›ra
erimiﬂ halde oksijen, karbondioksit, azot gazlar›, lipaz, redüktaz,
proteaz, fosfataz, laktoperoksidaz, katalaz, oksidaz, lökosit, epitel hücreleri de bulunur.
Sütünden yararland›¤›m›z hayvanlar›n beslenmesine ve yaﬂam
koﬂullar›na özen gösterilmedi¤inden hayvanlar›n yedi¤i yemlerde, içti¤i sularda, otlad›¤› ortamda bulunan zirai mücadele ilaçlar› ile radyoaktif maddeler, a¤›r toksik metaller, dezenfektan maddeler, verilen antibiyotikler sindirim sistemi yoluyla dolaﬂ›ma
oradan da süt bezlerine ulaﬂt›¤›ndan sütte bu maddelere rastlanabilir. Modern süt ve süt ürünlerinin üretildi¤i merkezlerde yap›lan analizlerde bu maddeler saptan›rsa gerekli önlemler al›n›r.
Sütü sa¤›lan hayvan›n sa¤l›kl› olmas› çok önemlidir. Meme iltihab› (mastitis) olan hayvan›n sütü, enfeksiyona neden olan mikroplar› içerir. Sütünden yararland›¤›m›z hayvanlar›n yetiﬂtirilmesi, beslenmesi, bak›m› modern bir yaklaﬂ›mla ele al›n›rsa ancak
sa¤l›kl› süt elde etmek mümkündür.
Memeye Uzanan El
‹nsano¤lunun kökenlerine M.Ö. 7 milyon y›l önce Do¤u Afrika’da rastlanmaktad›r. M.Ö. 1 milyon y›l önce bu bölgeden Orta
Asya ve Güneydo¤u Asya’ya do¤ru bir yay›l›ﬂ oldu¤u düﬂünülmektedir. Avrupa’ya ise M.Ö. 500.000 y›l önce yay›l›ﬂ›n oldu¤u
dikkati çekmektedir. M.Ö. 40.000’lerde Güneydo¤u Asya’dan
Avustralya’ya ulaﬂ›ld›¤› bilimsel veriler ile ortaya konmaktad›r.
Yaklaﬂ›k 50.000-100.000 y›l önce atalar›m›z›n yeteneklerinde
inan›lmaz bir de¤iﬂikli¤in ve geliﬂimin ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. ‹nsanl›k tarihindeki bu büyük s›çrama insan›n do¤a ile iliﬂkilerinde yeni bir dönemi baﬂlatm›ﬂt›r. Bu dönemde el aletlerini
yapt›¤› ve kullanmaya baﬂlad›¤› görülmektedir. Bu devrede atalar›m›z avc› ve yiyecek toplay›c› özellikleri nedeniyle gezgin topluluklar olarak yaﬂamaktayd›lar. Do¤a o zaman onlar›n varl›¤›n›
devam ettirebilece¤i tüm nimetleri sunmaktayd›.
Son buzul ça¤›n›n sona ermesiyle ortaya ç›kan iklim de¤iﬂiklikleri avc›-yiyecek toplay›c› atalar›m›z›n yaﬂam›n› güçleﬂtirdi. Yeteri kadar av hayvan› ve yiyecek bulmak oldukça güçleﬂmiﬂti.
M.Ö. 20.000’lerde Sibirya ve Kuzeydo¤u Rusya’da izlenen hareketlili¤i Bering Bo¤az› üzerinden M.Ö. 12.000’lerde Kuzey
Amerika’ya do¤ru geliﬂen yay›l›ﬂ izlemektedir.
M.Ö. 11.000-12.000’lerde dünyan›n birçok yerinde gezici toplumlar›n yerleﬂik düzene geçmeye baﬂlad›¤› ve köy yaﬂam›n› baﬂlatt›klar› görülmektedir. Dünyan›n baz› bölgelerinde ise yerleﬂik
düzene geçmeyen insan topluluklar› ise zor koﬂullara ra¤men yaﬂam tarzlar›n› devam ettirmiﬂlerdir.
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Bilindi¤i üzere karaci¤er kanseri günümüzde
do¤rudan veya dolayl› yoldan karaci¤eri etkileyen pek çok hastal›¤› takiben ortaya ç›kan, tedavisi zor ve kötü prognozlu bir malignitedir. Ortaya ç›kmas›n› kolaylaﬂt›ran risk faktörleri tabloda
görülmektedir.
Tablo. Hepatomada risk faktörleri
Majör risk faktörleri:
Hepatit B virusu
Hepatit C virusu
Siroz
Aflatoksin B1 ve di¤er baz› toksinler
Minör risk faktörleri:
Herediter hemokromatozis
Wilson sirozu
Di¤er genetik geçiﬂli metabolik hastal›klar (Alfa
1 Antitripsin eksikli¤i, tip 1 herediter tirozinemi,
tip 1 glikojen depo hastal›¤›)
Oral kontraseptif steroidler
Sigara
Hepatik venöz konjesyon
Burada size Willscott ve ark.’n›n yapm›ﬂ olduklar› bir çal›ﬂman›n özetini sunmak istiyoruz:
Hepatosellüler karsinom (HCC) daha çok erkeklerde olmak üzere en s›k görülen karaci¤er kanseridir. Hepatit B, hepatit C, di¤er viral enfeksiyonlar, alkolik karaci¤er hastal›¤›, hemokromatozis ve non-alkolik steatohepatit gibi kronik karaci¤er hastal›klar›n›n komplikasyonu olarak endiﬂeyle beklenir. HCC en s›k sirotik karaci¤erlerde kronik inflamasyondan y›llar sonra görülür.
Erkekler kad›nlara göre 3-5 kat daha fazla HCC
geliﬂmesine yatk›nd›rlar. Benzer veya daha belirgin cinsiyet farkl›l›¤› rodent (kemirgen hayvan)
HCC modellerinde görülmüﬂtür. Ayr›ca erkek farelere östrojen verilmesi HCC oluﬂumunu tetikleyen kimyasal maddelerin (DEN) oluﬂmas›n› da
önler. Bununla beraber bu cinsiyet farkl›l›¤›n›n
mekanizmalar› ve östrojenlerin antikarsinojenik
aktiviteleri halen tam olarak bilinmemektedir.
‹nflamasyon karsinogenezise katk›da bulunan
majör faktördür. HCC ise inflamasyon arac›l›
kanser için klasik bir örnektir ve kimyasal veya
genetik olarak tetiklenmiﬂ HCC geliﬂimi inflamatuvar uyar›ya ba¤l›d›r. HCC’deki bu cinsiyet
ayr›m›n›n alt›nda yatan mekanizmalar› anlamak
için Willscott ve ark. kimyasal bir karsinojen
olan dietilnitrozamin (DEN) kullanm›ﬂlard›r ki
bu ajan erkek farelerin %100’ünde HCC’ye neden olurken eﬂ zamanl› do¤an diﬂi farelerin sadece %10-30’unda HCC geliﬂmiﬂtir. Bu fare modelindeki HCC geliﬂim ﬂekli tabiiki insanlardaki
HCC’den farkl›d›r ve insandaki HCC ile direk
olarak karﬂ›laﬂt›r›lamaz. Yine de DEN ile tetiklenen HCC hayvan modelinin histolojik ve genetik
göstergeleri kötü prognozlu insan HCC’si ile
benzerdir ve insan HCC’sinde görülen inflamasyona ba¤l›l›k ve cinsiyet farkl›l›¤›n› özetler.
‹nterlökin-6 (IL-6) ise infeksiyon ve sistemik inflamasyon sonras› büyük ölçüde hepatik cevaptan

sorumlu multifonksiyonel bir sitokin olup, bir
“akut faz yan›t›” göstergesidir. IL-6 serum konsantrasyonlar› alkolik hepatit, HBV, HCV enfeksiyonlar› ve ya¤l› karaci¤er gibi kronik karaci¤er
inflamasyonuna yol açan durumlarda artar ve
HCC geliﬂimine yol açabilir. IL-6 konsantrasyonlar›n normal olgularla iliﬂkili HCC’li hastalarda da artm›ﬂ oldu¤u gösterilmiﬂtir. Dolay›s›yla IL-6’n›n HCC ile tesadüfen mi, yoksa neden
olan faktör olarak m› iliﬂkili oldu¤u bilinmemektedir. Bununla birlikte IL-6’n›n hepatosit proliferasyonunu sa¤lad›¤› da düﬂünülmektedir ki erkek
farelere DEN verilmesini takiben myeloid hücrelerde, büyük olas›l›kla da Kuppfer hücreleri olarak adland›r›lan özgün karaci¤er makrofajlar›nda
IL-6 üretimi gerçekleﬂmektedir.
Deneklere DEN verilmesi erkeklerde diﬂilerden
daha fazla dolaﬂ›mda IL-6 art›ﬂ›na yol açmakta,
erkek deneklere östrojen verilmesi ile IL-6
mRNA azal›rken, overleri al›nan diﬂi deneklerde
de artan bir IL-6 birikimi gözlenmektedir.
Willscott ve ark.n›n yapt›klar› çal›ﬂmada IL-6 -/olan erkek farelerde HCC geliﬂme s›kl›¤›nda belirgin azalma olup, bu grupla kontrol grubundaki
vahﬂi hayvanlar ve IL-6 -/- diﬂi fareler aras›nda
fark gözlenmemiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar DEN ile
oluﬂturulan k›sa süreli yan›tlardaki IL-6’n›n cinsiyet farkl›l›¤›ndaki rolünü de incelemiﬂler ve
vahﬂi hayvanlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda IL-6’n›n
olmad›¤› erkek farelerde de DEN verilmesini takiben düﬂük ALT düzeyi, daha az apoptozis ve
nekrozla belirlenen daha az karaci¤er hasar› oldu¤unu kan›tlam›ﬂlard›r.
D›ﬂardan IL-6 verilmesinin hem tedavi edilmemiﬂ, hem de östrojenle tedavi edilmiﬂ erkek farelerde DEN ile oluﬂturulan hasar› artt›rd›¤› da gösterilmiﬂtir. IL-6 ile etkilenmiﬂ farelerde östrojen ile hasar›n azalt›lmas› östrojenin IL-6 ak›ﬂ›na neden
olan sinyalizasyonunu da zay›flatt›¤›n›
düﬂündürür. Benzer cinsiyet iliﬂkili
karaci¤er hasarlanmalar› farkl›l›¤›
CCl4 verilmesinden sonra da görülmüﬂtür.
Bir di¤er östrojen analo¤u olan tamoksifen ise bu sistemde zay›f etkili bir
antagonist olarak bulunmuﬂ ve karaci¤er hasar›n› artt›rm›ﬂt›r. Östrojen reseptör yoklu¤u da diﬂilerde DEN ile
indüklenen hasar› artt›ran bir di¤er
faktördür.
IL-6 transkripsiyon faktör STAT3’ü
aktive eder. STAT3’ün aktive formu
IL-6’n›n olmad›¤› farelerin karaci¤erlerinde görülmemiﬂ ve vahﬂi diﬂi farelerde de DEN verilmesini takiben erkek farelere göre daha az STAT3 aktivasyonu saptanm›ﬂt›r. Diﬂi fareler veya her iki cinsten de IL-6 negatif olan
fareler DEN verilmesinden 12 saat
sonra mitojenle aktive olmuﬂ protein
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kinaz JNK (c-Jun N-terminal kinaz) aktivasyonunda azalma göstermiﬂlerdir. JNK aktivasyonunun sürmesi hepatokarsinojenezis kadar DEN’in
neden oldu¤u karaci¤er hasar› için de gereklidir.

kinin yoklu¤unun DEN’in neden oldu¤u hepato-

Östrojenler transkripsiyon faktörleri olan nükleer
faktör kB (NF-kB) ve C/EBPb aktivitelerini IL-6
promoter aktivitesi inhibisyonu ile azalt›rlar. Buradaki adaptör protein MyD88’dir ve Kuppfer
hücrelerinin östrojenle etkilenmesi sonras› etkisiz hale gelir. MyD88, kimyasal maddelere yan›t
olarak üretilen IL-6 birikimi, ayr›ca hipoksi ve lipopolisakkaridlere yan›t olarak geliﬂen karaci¤er
hasarlanmas› için de gereklidir. Ayr›ca MyD88
ablasyonu DEN’in yol açt›¤› hepatokarsinogenezisi de durdurur. MyD88 negatif erkek fareler
vahﬂi tip erkek farelerden daha küçük ve az HCC
geliﬂtirirler.

(TLR)”ler olarak adland›r›lan geçiﬂ yollar› arac›-

Tümör nekrozis faktör-a (TNF-a) karaci¤er rejenerasyonunda etkili olan bir di¤er proinflamatuvar sitokindir ve DEN’e yan›t olarak geliﬂen IL6 üretiminde çok az etkisi vard›r. Böylece IL-6
üretimi ve karaci¤er hasar› MyD88 yoluyla geliﬂmekte olup, TNFR1 rol oynamaz. Buna ba¤l›
olarak TNFR1 yoklu¤unun DEN’in neden oldu¤u hepatokarsinogenezisde belirgin bir etkisi
yoktur.
Bu çal›ﬂmadaki sonuçlar kad›nlar›n neden erkeklere göre karaci¤er kanserine daha az yatk›n olduklar›n› aç›klam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma ve benzerleri
akut toksisite ve inflamasyon s›ras›nda oluﬂan
karaci¤er hasar› ile HCC geliﬂimi için geçen süre
aras›ndaki korelasyonu da göstermiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar hem karaci¤er hasar›, hem de kompansatuvar proliferasyonun çok güçlü bir ﬂekilde IL6’ya ba¤l› oldu¤unu ve bu tümör tetikleyen sito-

karsinogenezisi hemen hemen tamamen engelledi¤ini bulmuﬂlard›r. Nekrotik hücrelerden sal›nan çeﬂitli makromoleküller “toll-like receptor
l›¤›yla MyD88’i aktive ederek makrofajlar› aktif
hale getirir. Bir di¤er TLR (geçiﬂ yolu reseptörü)
adaptör proteini olan TRIF ise DEN veya
CCl4’ün baﬂlatt›¤› IL-6 üretimi ve karaci¤er hasar› için gerekli de¤ildir. TNFR1 de¤il, ancak
MyD88 uyar›m› erkek farelerde en uygun ﬂekilde DEN’e ba¤l› geliﬂen hepatokarsinogenezis
için gerekli bulunmuﬂtur. DEN’in baﬂlatt›¤› hepatokarsinogenezis, hepatosit nekrozunun tetikledi¤i IL-6 üretimi ile geliﬂen inflamatuar yan›ta
ba¤l› gibi görünmektedir. Östrojenler erkeklerde
de¤il, kad›nlarda bulundu¤u konsantrasyonlarda
IL-6 üretimini bask›layarak kimyasal olarak tetiklenen karaci¤er karsinogenezisini engellerler.
Benzer mekanizma insandaki karaci¤er kanserinin cinsiyete ba¤l› e¤iliminde de aç›klay›c› olabilir. E¤er böyleyse, östrojen-benzeri (östrojen-mimetik) bileﬂimler aﬂ›r› IL-6 üretimini engelleyerek erkeklerde kronik karaci¤er hastal›¤›n›n
komplikasyonu olarak geliﬂen karaci¤er kanserinin önlenmesinde kullan›labilmelidirler.
Kaynak
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B‹YOLOJ‹K TEDAV‹LER: ‹NFLAMATUVAR BARSAK HASTALI⁄I TEDAV‹S‹NDE
YEN‹ B‹R DÖNEM M‹ AÇILIYOR?
Dr. Levent F‹L‹K
Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara
Giriﬂ

‹nfliximab (Remicade)

Biyolojik tedavilerde kombinasyon yaklaﬂ›mlar›

• ‹ndüksiyon tedavisine yan›ts›zl›k

Biyolojik tedaviler, kimyasal olarak sentezlenen
ilaçlardan farkl› olarak, canl› kaynaklardan (insan, mikroorganizma, hayvan) elde edilen ilaçlard›r. Biyolojik tedavilerin önemli bir k›sm›n› antiTNF’ler oluﬂturmaktad›r.

‹lk onay alm›ﬂ anti-TNF’dir. Monoklonal fare-insan IgG1 antikorudur. Etki mekanizmas› tam olarak bilinmemektedir. Ancak, TNF’i nötralize etti¤i, aktive T-hücrelerinin lizisi ve apoptozisini art›rd›¤› bilinmektedir. ACCENT-I ve ACCENT-II
çal›ﬂmalar›, CH’da remisyon indüksiyonu, idamesi ve fistülizan formun tedavisindeki etkinli¤i ortaya konulmuﬂtur. ACT-1 çal›ﬂmas›, ülseratif kolitli olgularda infliximab’›n etkisini göstermiﬂtir.

‹BH’da anormal immün yan›t üzerinde bilinen veya bilinmeyen çok say›da etkin faktör vard›r. Bu
mant›kla, kombine biyolojik tedaviler, birden
farkl› yolak üzerinde etki oluﬂturarak sinerji oluﬂturabilir. Ancak, unutulmamas› gereken nokta,
her bir ilac›n yan etkisi göz önüne al›nd›¤›nda oluﬂabilecek istenmeyen etkilerin potansiyel çoklu¤udur.

• Aﬂ›r› ﬂiddette infüzyon reaksiyonu

Standart tedavilere refrakter ‹BH’l› veya fistülizan form Crohn hastal›¤› (CH) olan olgular, biyolojik tedavilerin ilk olarak kabul gördü¤ü formlard›r. Biyolojik tedavilerden önce kullan›mda olan
standart tedaviler (sulfasalazin, 5-ASA, glukokortikoidler) özellikle Crohn hastal›¤›’n›n (CH) idame tedavisinde yetersiz kalm›ﬂt›r. Glukokortikoidlerin istenmeyen etkilerinin s›kl›¤›, azatioprin
ile immunomudülatuvar etkinin oluﬂumu için haftalara ihtiyaç olmas› standart tedavilerde karﬂ›laﬂ›lan di¤er sorunlard›r.
CH’n›n tüm intestinal sistemde endoskopik lezyon olmasa dahi, histopatoloji ile kan›tlanm›ﬂ potansiyel hastal›k yap›c› etkisi vard›r. Bu özellik,
bizleri CH’n›n remisyon indüksiyonuna ilave olarak, hastal›¤›n seyrini de¤iﬂtirip uzun dönem idame sa¤layabilecek tedavi alternatiflerine, yani biyolojik tedavilere yöneltmiﬂtir.
Biyolojik tedaviler ve özellikler anti-TNF’lerin
uygun kullan›m› ve riskleri Amerikan Gastroenteroloji Derne¤i’nce 2006 y›l›nda konsensüse ba¤lanm›ﬂt›r. Bu derlemede, bu konsensüsden al›nan
önemli bilgiler paylaﬂ›lacakt›r (1).
Biyolojik tedavi amac›yla kullan›lan ilaçlar ve et ki mekanizmalar›
Biyolojik tedaviler aras›nda anti-TNF’ler (infliximab, adalimumab, natalizumab ve certolizumab
pegol) en önemli yeri tutmaktad›r. TNF, geniﬂ bir
fonksiyon yelpazesine sahip proinflamatuvar sitokindir. TNF, adezyon moleküllerinin art›ﬂ›, matriks metalloproteinazlar ve proinflamatuvar sitokinler üzerinde etki göstermektedir.
Alternatif biyolojik tedavi yaklaﬂ›mlar›ndan antiintegrin-alfa4 (MLN-02) baz› olgularda lökoensefalopati yapmas› nedeniyle ﬂüpheyle karﬂ›lanm›ﬂt›r. Di¤er tedavi alternatifleri aras›nda granülositmonosit-koloni-stimülan faktör (sargramostin),
anti-interleukin-12 antikoru (ABT-874, CNTO
1275), CD3 antikoru (visilizumab), anti-interleukin-2 antikoru (basiliximab, daclizumab), adezyon molekülüne karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ antisense moleküller (alicaforsen), T-lenfosit aktivasyon blokeri (abatacept) s›ralanabilir.
Bu ilaçlar aras›nda, infliximab hem CH, hem de
ülseratif kolit tedavisinde kullan›m› onaylanm›ﬂ
bir ilaçt›r. Adalimumab ise ﬂu an sadece CH için
ruhsatland›r›lm›ﬂt›r. Certolizumab ise ruhsatland›r›lma aﬂamas›ndad›r. Di¤er biyolojik tedavilerde
klinik kullan›ma onay henüz ç›kmam›ﬂt›r (1,2).
Biyolojik tedavilerin Crohn hastal›¤› tedavisindeki yeri
CH’›nda remisyonun sa¤lanmas›, idamesi, fistüllerin kapanmas›, mukozal düzelme ve steroid ihtiyac›n›n ortadan kalkmas›, biyolojik tedavilerin
kullan›m›ndaki temel hedeflerdir. Bu amaçla,

Spondiloartropati, artralji, pyoderma gangrenozum gibi ekstraintestinal hastal›k bulgular› üzerinde de etkili oldu¤una dair veriler bulunmaktad›r (1-5).
• Tedavi dozu 5 mg/kg ‹V olarak 2 saatlik infüzyon ile verilir. Genel kabul gören yaklaﬂ›m, infliximab’›n 3 doz olarak 0, 2 ve 6. haftalarda uygulanmas›, tedaviyle remisyona giren hastalarda 14.
haftada baﬂlayarak 8 haftada bir idame tedavi uygulanmas›d›r.
• ‹nfliximab’a karﬂ› primer yan›ts›zl›k iki doz
sonras› ortaya konulur, bu durumda üçüncü doz
uygulanmaz ve tedavi kesilir.
• ‹nfliximab’a karﬂ› k›smi yan›t görüldü¤ünde,
daha yüksek dozlar (10 mg/kg) 8 haftal›k aralarla
verilebildi¤i gibi, daha s›k aral›klarla 5 mg/kg dozuna devam edilebilir (1).
Adalimumab (Humira)
Rekombinan insan IgG1 monoklonal antikorudur.
‹nfliximab gibi, T-hücre apoptozisini indükledi¤i
bilinmektedir. CLASSIC çal›ﬂmas›, CH’da remisyon indüksiyonunda etkinli¤ini göstermiﬂtir (6).
CHARM çal›ﬂmas› ise CH’da remisyon idamesindeki etkisini ortaya koymuﬂtur (7). GAIN çal›ﬂmas› ile daha önce ‹nfliximab ile yan›t al›nmam›ﬂ
CH olan olgular çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂ ve remisyon oranlar› tatmin edici düzeylerde bulunmuﬂtur
(8).
• Remisyon indüksiyonunda 160 mg subkutan,
ilk hafta birinci gün, daha sonra 80 mg ikinci hafta ilk gün uygulan›r. Tedaviye yan›t al›nan olgularda iki haftada bir 40 mg verilir.
• Tedaviye k›smen yan›t al›nan olgularda, idamede haftal›k 40 mg verilebilir (1).
Certolizumab (Cimzia)
Anti-TNF antikorunun Fab k›sm›n›n pegile formudur. T-hücresi apoptozu üzerine etki göstermedi¤i bilinmektedir. PRECISE-1 ile orta-ﬂiddetli
CH olan olgularda remisyon idamesindeki etkisi
gösterilmiﬂtir (9). PRECISE-2 ise certolizumab
pegol ile remisyona giren olgularda idame tedavinin etkisini göstermiﬂtir (10). Ancak, certolizumab pegol için fistülizan CH’daki etkisi, ve ülseratif kolitte steroid ihtiyac›n› azalt›c› etkisi üzerine yeterli gözlem yoktur.
• 0, 2 ve 4. haftalarda 400 mg subkutan olarak
uygulan›r. Remisyon indüksiyonu geliﬂmiﬂ hastada 400 mg sc 4 haftada bir uygulan›r.
• 6 haftal›k tedavide yan›t al›nmayan olgular yan›ts›z kabul edilip tedavi kesilir (1).
Natalizumab (Tysabri)

• Steroid ba¤›ml› olgular

Natalizumab, α4ß1 ve α4ß7 integrinler üzerinde
etkili monoklonal antikordur. ‹ntegrinler, T-hücrelerinin migrasyonu ve aktivasyonunda rol oynamaktad›r. ENACT-I çal›ﬂmas› her ne kadar CH’da
natalizumab’› yeterli bulmasa da ENCORE çal›ﬂmas› tatmin edici düzeyde remisyon indüksiyonu
sa¤lam›ﬂt›r. ENACT-II ise CH’da remisyon idamesinde etkili bulunmuﬂtur (11).

• Direne fistülü olan olgular

• 300 mg IV olarak 0, 4, 8. haftalarda verilir

• 5-ASA, steroid ve/veya immunomudülatörlere
yan›t vermeyen orta-ﬂiddetli aktivasyon gösteren
CH olan olgular
• Standart medikal tedavilere kontrendikasyon
varl›¤›

Biyolojik tedaviler için potansiyel adayd›rlar (1).
Biyolojik tedavilerin ülseratif kolit tedavisindeki
yeri
Crohn hastal›¤›ndaki tedavi hedefleriyle benzer
olarak, ülseratif kolit (ÜK)’te de remisyonun sa¤lanmas›, idamesi, mukozal düzelme ve steroid ihtiyac›n›n ortadan kalkmas›, biyolojik tedavilerin
kullan›m›ndaki temel amaçlard›r (1)

• Remisyon indüksiyonu sa¤lanan olgularda 4
haftada bir 300 mg uygulan›r (1).
Anti-TNF’lerin birbirlerine karﬂ› rölatif etkinlik leri
Tüm anti-TNF’lerin birbirine karﬂ› etkinli¤i günümüz çal›ﬂmalar›yla birbirine yak›n bulunmuﬂtur,
ancak yeni ikili ilaç çal›ﬂmalar›na ihtiyaç vard›r
(1).

Sands ve ark.lar› infliximab ile natalizumab kombinasyonu ile tek baﬂ›na infliximab grubuna karﬂ›
daha yüksek remisyon sa¤lam›ﬂlard›r. Ancak biyolojik tedavilerin kombinasyon yaklaﬂ›mlar› için
yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Biyolojik tedavilerde takip kriterleri ne olmal›d›r?
Crohn hastal›¤›nda CDAI, Harvey-Broadshaw indeksi, Cape Town indeksi, van Hees indeksi gibi
klinik takip göstergeleri bulunmakla birlikte
CDAI bunlar içinde en popüler olan›d›r. CRP ise
özellikle PRECISE çal›ﬂmas›yla takipte önemli
bir kriter olabilir. Endoskopik skorlama sistemlerinin ise yeri henüz kesin de¤ildir (12).
Ülseratif kolitte ise, Powell-Tuck indeksi, klinik
aktivite indeksi, Mayo skorlama sistemi ve Seo
indeksi gibi yöntemler ileri sürülse de pratik uygulamada endoskopik bulgular›n takibi en önemli
yard›mc›d›r (13).
Biyolojik tedavilerde istenmeyen etkiler
Tüm anti-TNF’lerin emniyet profili benzerdir.
Özellikle tüberküloz gibi intrasellüler mikroorganizmalarla oluﬂan infeksiyonlara yatk›nl›k en
önemli risktir.
‹laç injeksiyon yerinde reaksiyonlar ise bir di¤er
istenmeyen etkidir.
Tüm anti-TNF’lerin kullan›m›na ba¤l› çeﬂitli otoantikorlar (antinükleer antikor gibi) oluﬂmaktad›r.
Bu sonuç, adalimumab ile di¤er anti-TNF’lere göre daha az görülmektedir. ‹laç kökenli lupus nadir
oldu¤undan bu otoantikorlar›n klinik anlam› ve
etkisi tam olarak aç›klanamam›ﬂt›r.
Yeni olgu sunumlar›, anti-TNF’lerin lenfoma riskini art›t›rd›¤›na dair veriler sunmaktad›r.
Di¤er yan etkiler aras›nda nörolojik komplikasyonlar (optik nörit, konvülziyon, multiple sklerozis), konjestif kalp yetmezli¤i bulunmaktad›r (1).
Anti-TNF’lerin toksisitelerinin birbirleri ile karﬂ› laﬂt›r›lmas›

Biyolojik tedavilerde gelece¤e yönelik beklentiler
‹BH’n›n geleneksel tedavi yaklaﬂ›m› basamak
(step-up) ve ard›ﬂ›k tedaviler ile hastal›k ﬂiddetine
göre belirlenmektedir. Asl›nda bu yaklaﬂ›m, mevcut tedavilerin ‹BH semptomlar›n› azalt›c› etkisine yönelik etkisi esas›na dayanmaktad›r. Biyolojik tedaviler ise sadece semptomatik rahatlat›c›
de¤il, hastal›k seyrini de¤iﬂtirici ve yavaﬂlat›c› bir
özellik taﬂ›maktad›rlar. Bu özellik göz önüne al›nd›¤›nda biyolojik ilaçlar›n birinci veya ikinci basamakta kullan›lmas› konusu henüz netlik kazanmam›ﬂt›r. Biyolojik tedaviler her ne kadar etkin
ilaçlar olsa da, yan etkileri her zaman bir çekince
oluﬂturacakt›r. Di¤er yandan mevcut klasik tedavilerde ›srarc› olmak ise komplikasyon (fistül gibi) oranlar›n› art›racak, uzun dönem tedavi maliyetleri de bu oranda artacakt›r. ‹BH tedavisindeki
tercihi, hekimin tüm bu faktörleri göz önüne alarak yapmas› gerekmektedir.
Biyolojik tedavilere yönelik bilimsel veriler, bu
grup ilaçlar›n ‹BH komplikasyonlar›n› azaltt›¤›n›,
ve hastal›¤›n do¤al seyrini de¤iﬂtirip, progresyonunu s›n›rland›rd›¤›n› göstermektedir. Bu sonuçlar›n ispat› için yeni çal›ﬂmalarla desteklenmesi
gerekmektedir. Yeni bilgiler biyolojik tedavilerin;
‹BH’n›n cerrahi ve non-biyolojik tedavilerle elde
edilen remisyonunun idamesi, kombinasyon tedavisi, ard›ﬂ›k tedavi, k›sa süreli geçiﬂ tedavisi, gebelerdeki kullan›m› ve ekstraintestinal komplikasyonlara etkisi gibi hayati önem taﬂ›yan sorulara da
cevap vermelidir. Al›nan olumlu sonuçlar, ‹BH
tedavisinde devrim niteli¤inde büyük bir
dönüﬂümün kap›s›n› aralayacakt›r (1).
‹BH’da etyopatogenezin ayd›nl›¤a ç›kar›larak
küratif tedavinin bu yüzy›lda sa¤lanaca¤›
umudunu muhafaza etmekteyiz.
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Bu konuda yeterli bilgi birikimi henüz oluﬂmam›ﬂt›r. Her ilaç ve tedavi yaklaﬂ›m›nda oldu¤u gibi biyolojik ilaçlar›n kullan›m›nda da t›p dünyas›
ö¤rencilik dönemi ve bir ö¤renme e¤risi ortaya
koyacakt›r (1).
Anti-TNF’lere karﬂ› antikor oluﬂumu (immünoje nisite)
Anti-TNF’lere karﬂ› antikor oluﬂumu yayg›nd›r ve
bu antikorlar tedavinin etkinli¤ini azaltmaktad›r.
‹nfliximab ile idame tedavisi ile %9-17 aras›nda
antikor geliﬂimi görülmektedir. Adalimumab ile
%0.7-2.6 oranlar›nda, certolizumab pegol ile %8
ilaca karﬂ› antikor oluﬂumu gözlenmiﬂtir.
Anti-TNF’lere karﬂ› antikor geliﬂiminin mekanizmas› ve sonuçlar› konusunda yeterli veri olmamakla birlikte günümüz bilgileri, indüksiyonda
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Anti-TNF kullan›m›n›n kontrendikasyonlar›
• ‹laçlara karﬂ› bilinen hipersensitivite
• Aktif infeksiyon
• Latent tüberküloz
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• Demyelinizan hastal›k
• Orta-ﬂiddetli konjestif kalp yetmezli¤i
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with

ulcerative

colitis.
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SÜT
Dr. Ali ÖZDEN
Ankara Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara
Yerleﬂik düzene geçen topluluklar yaban hayvanlar›n› ve bitkileri evcilleﬂtirerek besin kayna¤› olarak
kullanmaya baﬂlarlar. Yerleﬂik toplumlarda insanlar›n birbirleriyle ve hayvanlar ile yak›n temas› ayn›
zamanda d›ﬂk›lar›yla da yak›n temas demekti. Bu da
kaç›n›lmaz olarak hastal›klar›n özellikle de hayvan
orijinli hastal›klar›n görülmesine neden olmuﬂtur.
Eski insanlar tah›l ve baklagilleri sonra da meyva
vs. süratle evcilleﬂtirerek seçeneklerini artt›rm›ﬂlard›r.
Memeli büyük hayvanlar›n ehlileﬂtirilip evcilleﬂtirilmesiyle birlikte yararlar›n›n görülmesi konuya ilgiyi artt›rm›ﬂt›r. Çünkü bu büyük memeli hayvanlar
sabanla topra¤› iﬂlemekte, kara ulaﬂ›m›ndaki yararlar› yan›nda etinden, sütünden, derisinden, gübresinden faydalan›lmaktayd›.
Güneybat› Asya’da M.Ö. 8.000’lerde koyun, keçi,
domuz, M.Ö. 6.000’lerde inek evcilleﬂtirilmiﬂtir. At
M.Ö. 4.000’lerde Ukrayna, eﬂek M.Ö. 4000’lerde
M›s›r, Hint mandas› M.Ö. 4.000’lerde Asya, çift
hörgüçlü deve M.Ö. 2.55’lerde Orta Asya, Arap devesi M.Ö. 2.500’lerde Arabistan’da evcilleﬂtirilmiﬂtir.
Süt bilindi¤i gibi memelilerin memebezi salg›s›d›r.
Süt memelilerin dünyaya gelen yavrular› için do¤an›n haz›rlad›¤› ve emzirme dönemi boyunca salg›lanan, yavrunun yaﬂam›n› devam ettirecek ve geliﬂtirecek tüm özelliklere sahiptir. Sütün yaﬂamsal önemini muhtemelen fark eden annelerdir. Herhangi bir
nedenle anne sütten kesilirse, çocu¤unu emzirme
döneminde olan bir baﬂka bir annenin memesine ortak etmeye çal›ﬂ›r (sütannelik). Bu durum memeli
hayvanlar için de geçerlidir. Belki de çoban, annesi
ölen bir yavruyu baﬂka bir hayvan›n sütünü sa¤arak
bu sütle yavruyu beslemiﬂtir. Emzirme dönemindeki hayvan›n memesine çoban kendisi için de el atm›ﬂ yani süt sa¤›p içmiﬂtir. Sütün tad›ndan ve içiminden hoﬂland›¤› için de muhtemelen bu al›ﬂkanl›¤›n› devam ettirmiﬂtir. Zamanla toplumda belki gelenek haline gelmiﬂtir.
Yavrunun sütüne ortak olmak ya da onun hakk›n›
çalmak zamanla yerleﬂik toplumlarda normal olarak
kabul edilmiﬂtir. Belki de elde edilen süt baﬂlang›çta hastalar için kullan›lm›ﬂ onun yaﬂam veren özelli¤i görülünce de kullan›m› yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. ‹lkel
toplumlarda sütün özellikle sindirim sistemi hastal›klar›n›n sa¤alt›m›nda kullan›ld›¤› görülmektedir.
Çobanlar›n hayvan kab›zl›klar›nda lavman ﬂeklinde
süt verdikleri de bilinmektedir.
Süt mucizevi bir besin maddesidir. Süt yaﬂam demektir çünkü onun devam› için gerekli her ﬂeye sahiptir. Yap›lan çal›ﬂmalar sütün besin de¤erinin yan› s›ra biyolojik olarak birçok aktif kimyasal maddeyi de içerdi¤ini ortaya koymaktad›r. Süt hem besin de¤eri yüksek bir madde hem de sa¤l›k için yararl› özelliklere sahip bir madde olarak alg›lanmaktad›r.
Süt; su, organik maddeler ve mineral tuzlar›ndan
oluﬂmaktad›r.

Laktoz incebarsaklarda epitelin f›rçams› kenar›nda
bulunan laktaz enzimi ile glukoz ve galaktoza parçalan›r. Glukoz ve galaktoz absorbe olur. Herediter
bir hastal›k olan galaktozemi de galaktozu glukoza
çeviren enzim yoktur. Bu olgular diyette bulunan
galaktozu (süt ve süt ürünleri) tolere edemez. Bu
hastal›k nadir bir durumdur ve 25-35 bin do¤umda
bir rastlan›r.
c) Ya¤’lar; sütte bulunan ya¤lar›n %98’den fazlas›
trigliserit ﬂeklindeki basit lipitlerden oluﬂur. Sütte
butyric, caproic, capyrilic, capric, lauric, myristic,
palmitic, scaric, palmitoleic, oleic, linoleic, linolenic asitler bulunur. Ayr›ca sterol ve fosfatidler (lechitin, cephalin)’i de içerir. Süt yay›kta devaml› olarak dövülecek olursa ya¤ globülleri solid bir kitle
oluﬂturur, geriye kesilmiﬂ süt suyu kal›r.

Mineral Tuzlar›; Sütteki temel katyonlar kalsiyum,
potasyum, sodyumdur. Temel anyonlar ise fosfat,
kloriddir. Az miktarda sitrat ve laktatlar da bulunur.
Vitaminler; Süt yavrunun geliﬂimi için gerekli vitamin A, B kompleks vitaminleri (Thiamin, Riboflavin, Pantothenik asit) içermektedir. Sütte vitamin D
ve C az miktarda bulunur.
Süt anne karn›nda bulunan antikorlar›n yan› s›ra katalaz, oksidaz, reduktaz, fosfataz gibi enzimleri de
içerir. Süt demirden oldukça fakir bir salg›d›r. Süt
oda ›s›s›nda b›rak›l›rsa ekﬂir ve kesilir (p›ht›laﬂ›r).
Çünkü bu ﬂartlarda laktik asit bakterileri laktozu
laktik aside dönüﬂtürür ve pH 5,34’e düﬂünce de süt
p›ht›laﬂ›r. Böylece süt p›ht› (kesmik) ve s›v› olarak
ayr›ﬂ›r.

b) Karbonhidratlar; laktoz (süt ﬂekeri) temel karbonhidrat olmakla birlikte çok az da olsa di¤er ﬂekerlere de rastlan›labilir. Sütte serbest olarak sadece
laktoz bulunur. Laktik asit bakterileriyle fermentasyonu sonucu laktoz, glukoz ve galaktoza y›k›l›r,
bunlar da laktik aside çevrilir. ‹nek sütünün litresinde yaklaﬂ›k 50 gram laktoz bulunur.

Sütteki Laktoz’un Önemi; 1) Enerji kayna¤› olarak
kullan›l›r ve 4 kcal/gram enerji sa¤lar. 2) Yap›s›ndaki galaktoz cerebrosid’lerin sentezinde kullan›l›r.
Çocuk ve gençlerin sinir dokusunun geliﬂimine katk›da bulunur. 3) Laktoz gastrointestinal motiliteyi
uyar›r. 4) Gastrointestinal kanalda di¤er ﬂekerlerden
daha yavaﬂ hidrolize oldu¤undan laktik asit fermentasyonuna yön verir. Pütrefaksiyon mikroorganizmalar›n›n ço¤almas›n› zorlaﬂt›r›r. 5) Kalsiyum ve
fosforun biyoyararl›l›¤›n› artt›r›r.

Sa¤l›kl› Yaﬂam için Sütün Yararlar›
Diyet analizlerine dayal› yap›lan birçok araﬂt›rma
devaml› süt tüketme al›ﬂkanl›¤› (600 ml/gün) olan
kiﬂilerde kal›n barsak kanseri geliﬂme riskinin azald›¤›n› ortaya koymaktad›r. D vitamini ile zenginleﬂtirilmiﬂ sütler kalsiyum absorbsiyonunu artt›rmaktad›r. Ya¤s›z sütün kalp ve hipertansiyon hastal›klar›n›n önlenmesinde yeri olabilece¤ini öngören çal›ﬂmalar gündemdedir, fakat sütün sodyumdan zengin
oldu¤u unutulmamal›d›r.
Sütte bulunan antikorlar›n bakteriyel ve viral orijinli gastroenteritlerden korudu¤u öne sürülmektedir.
Ya¤ globüllerinin de toksinleri parçalad›¤› ve bakterinin epitele tutunmas›na mani oldu¤u bildirilmektedir. Sütün osteoporozun önlenmesinde ve tedavisindeki yeri ise tart›ﬂ›lamaz. Sütün protein ve
kalsiyum içeri¤i yan› s›ra ortaya koyamad›¤›m›z bir
“süt faktörünün” de rolü olabilir. Süt yorgunluk, uykusuzluk, gibi durumlarda da yararl› olmaktad›r.
Süt Tüketiminde Dikkate Al›nmas› Gereken Noktalar

G›da Maddesi
Havuç

0,70

Bal

1,30

Sar›msak

1,40

Pancar

2,70

Fasulye

6,10

Ispanak

6,60

Maydanoz

8,00

Soya fasulyesi

8,60

ﬁeftali

1,30

F›nd›k

3,80

Badem

4,10

Yumurta

2,10

‹nek Sütü

9,400,000 Ton

Manda Sütü

48,000 Ton

Koyun Sütü

750,000 Ton

Keçi Sütü

280,000 Ton

Total Süt Üretimi

10,478,000 Ton

Türkiye’de Toplam Süt Üretiminin Kullan›m Alanlar›
Süt Ürünü

Süt Üretiminde Kullan›lan Oran

Peynir

% 43

Fermente süt ürünü yo¤urt, ayran

% 23

Tereya¤

% 17

‹çme sütü

% 16

Di¤er ürünler

%1

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Celalettin Koçak

Avrupa Birli¤i

Fe
0,10

Türkiye’de Süt Üretimi (FAO-2004)

ABD

(miligram/100 gramda)
Süt

1/4’ü kaymakta tüketilmektedir. Üretilen sütün
%20’si modern tesislerde, %40’› mand›ralarda,
%40’› hijyenik olmayan ﬂartlarda iﬂlenmektedir. 1
kg. peynir üretimi için yaklaﬂ›k 6 lt. süt, 1 kg yo¤urt
için de yaklaﬂ›k 1,5 lt süt kullan›ld›¤› da unutulmamal›d›r.

Dünyada Süt Üretimi (2000)

Baz› G›da Maddelerinin Demir ‹çeri¤i

79,250,000 Ton
123,428,000 Ton

Hindistan

76,049,000 Ton

Rusya

31,900,000 Ton

Yeni Zelanda

12,835,000 Ton

Avustralya

11,172,000 Ton

Do¤u Avrupa

17,240,000 Ton

Arjantin

9,800,000 Ton

Japonya

9,435,000 Ton

• Laktaz yetmezli¤i olanlarda süte intolerans vard›r. Bunlarda süt içildikten sonra (300-600 ml) kar›nda ﬂiﬂkinlik, gaz, gurultu, a¤r›, diyare görülebilir.
Bu kiﬂilerin sütü az miktarda (100-200 ml) almas›
ya da yo¤urt tüketmeleri gerekir. Bu kiﬂiler yo¤urdu daha iyi tolere ederler. Laktaz enzimi ilave edilmiﬂ sütleri ise rahatl›kla tüketebilirler.

Kanada

8,727,000 Ton

• G›da intolerans› ve alerjisinde süt de etyolojide
yer al›r.

Dünyada ‹çme Sütü Tüketimi (2000)

Meksika

8,499,000 Ton

Çin

8,159,000 Ton

Di¤er Ülkeler
Total Dünya Süt Tüketimi

39,468,000 Ton
439,817,000 Ton

ABD 33,000,000 Ton
Avrupa Birli¤i

31,672,000 Ton

Hindistan

26,975,000 Ton

Karaci¤er dana

10,20

• Ya¤l› sütün muntazam tüketilmesinin atherosklerotik kalp hastal›¤›, obezite, baz› kanserler için
risk faktörü olabilece¤i bildirilmektedir. Bu nedenle az ya¤l› ya da ya¤s›z süt tüketimi önerilmektedir.

Domuz

20,60

Pastörizasyon

Avustralya

1,987,000 Ton

Süt üreticiden al›nd›ktan sonra 4°C’de so¤utularak
izolasyonlu tankerlerle so¤uk zincir alt›nda iﬂletme
merkezlerine ulaﬂt›r›lmaktad›r.

Do¤u Avrupa

8,450,000 Ton

Pastörize Süt Üretimi; Çi¤ sütün do¤al ve biyolojik
özelliklerine zarar vermeden pastörizasyon iﬂlemi
uygulanarak patojen mikroorganizmalar›n vejetatif
formlar›n›n tamamen, di¤er mikroorganizmalar›n
büyük k›sm›n›n yok edilmesi ile elde edilir. Süt pastörizasyondan sonra süratle 6°C’yi aﬂmayan ›s›ya
kadar so¤utulur.

‹nek Sütünün ‹çeri¤i (g/L)
Su

905

Laktoz

49

Ya¤

35

Protein

34

Mineral Tuzlar›

9

Vitamin, Enzimler, Erimiﬂ Gazlar

Organik Maddeler;
a) Baﬂl›ca proteinler; kazeinogen, laktoalbumin,
laktoglobulindir. Kalsiyum iyonlar›n›n varl›¤›nda
solubl olan kazeinogen; asit, rennin veya pepsin’in
etkisiyle kazein’e dönüﬂür. Bu da sütün kesilmesine
yani p›ht›laﬂmas›na yol açar. Lactoglobulin, serum
globulin’ine benzer ve anneye ait antikorlar› içerir.

Sütte bulunan laktoz, kazein (casein), baz› ya¤lar
memede sentezlenir, di¤er maddelerin ço¤u do¤rudan kandan geçer.

Sütün ‹norganik ‹çeri¤i

Katyonlar g/kg

Na

0,391-0,644

K

1,212-1,283

Ca

1,043-1,283

Mg

0,097-0,146

Anyonlar g/kg
Klorid

0,781-1,207

Karbonat

0,120

Sulfat

0,096

Fosfat

1,805-2,185

Citrat

1,323-2,079

Pastörizasyon ülkemizde iki yöntemle yap›lmaktad›r.

Yeni Zelanda

2) Yüksek derecede ve k›sa sürede (70-75°C’de 15
sn.)(UHT-Ultra High temperature)
Strerilize Süt Üretme Yöntemi; Sterilize içme sütü,
hermetik (hava geçirmez) olarak kapat›lm›ﬂ opak
ambalajlarda sterilizasyon iﬂlemi uygulanarak bozulmaya neden olacak tüm mikroorganizmalar›n ve
bunlar›n sporlar›n›n yok edilmesiyle elde edilir. Paketlenmiﬂ süte çok yüksek derecede (minimum
121°C’de en az 1 sn.) ›s› uygulan›r, sonra so¤utulur.

400,000 Ton

Arjantin

2,250,000 Ton

Japonya

3,915,000 Ton

Kanada

3,357,000 Ton

Meksika

4,972,000 Ton

Çin

2,913,000 Ton

‹sviçre
Di¤er Ülkeler
Total Dünya Süt Tüketimi

690,000 Ton
17,538,000 Ton
152,219,000 Ton
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1) Düﬂük derecede uzun süreli (63-65°C’de 30 dk.)

Ülkemizde Süt Üretimi

Farkl› Sütlerde ‹çerik (%)

Rusya14,100,000 Ton

10. Carper J., The Food Pharmacy, Pocket Books 2000

Süt Çeﬂidi

Protein

Ya¤

Laktoz

pH

‹nek Sütü

3,05

3,55

4,25

6,65

Koyun Sütü

5,04

4,85

5,10

6,70

Keçi Sütü

3,32

3,30

4,31

6,72

Manda Sütü

3,71

5,60

4,32

6,80

‹nsan Sütü

1-1,5

3,5-4

6,5-7

Kalevi

*Sütün içeri¤i emzirme perioduna, hayvan›n beslenmesine, mevsime
göre miktar olarak de¤iﬂebilir.

Sa¤l›kl› verilere ulaﬂmak kolay bir iﬂ de¤il. Ülkemizde süt üretimi ve tüketimi geliﬂmiﬂ ülkelerle
mukayese edilecek olursa çok düﬂüktür. Ayr›ca
hayvan baﬂ›na süt verimlili¤i de bat› ülkelerinden
düﬂüktür (1 hayvan USA 6.000 lt/y›l, Türkiye 2.000
lt/y›l). Türkiye’de yaklaﬂ›k 10 milyon ton süt üretilmektedir. Buna göre kiﬂibaﬂ›na yaklaﬂ›k 143 kg süt
düﬂmektedir (USA’da ise 292 lt). Bunun yaklaﬂ›k

11. Demirci M., Memeden Mamul Maddeye Süt, Süt ve Süt Ürünleri,
Hasat Yay›nc›l›k 2000;17-35
12. Fuller L. K., Yogurt, Yoghurt, Youghourt, Food Products Press
1995
13. Luquet F. M., Corrieu G., Lactic Bacteria and Probiotics, Editions
Tec. Dog Intercept – Lavoisier 2005
14. Madigan M. T., Martinko J. M., Parker J., Brock Biology of Microorganisms, 10th Edition Pearson Education Inc. 2003
15. Farnworth E. R., Handbook of Fermented Functional Foods, CRC
Press. 2003
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KARAC‹⁄ER HASTALIKLARI TANI ve TEDAV‹S‹NDE
TÜRK‹YE'DE SORUNLAR VAR MI? VARSA
BU SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLÜR?
Dr. Ali ÖZDEN2
Ankara Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara

“Gelece¤i kendini bilim adam› olarak
alg›layanlar belirlemelidir”
fyon Kocatepe'de yap›lacak bu toplant›
da sorunlar› ve çözümleri ortaya bilimsel-ak›lc› yöntemlerle ortaya koyal›m ki
adam akl›na esti¤i gibi davranmas›n. Son beﬂ y›l
içinde Hepatoloji ve Gastroenteroloji konusunda
hükümetin yaﬂatt›klar› bilim tarihinde yerini alacakt›r. Son beﬂ y›l kulland›r›lmayan ilaçlara seçime 2 hafta kala izin verildi. Bilimsel verilere
neden 5 y›l inan›lmad› da ne oldu da son anda
inan›ld›.

A

“Sa¤l›k Bakan›, yandaﬂlar›n› de¤il uzmanl›k derneklerini dan›ﬂman olarak kullanmal›d›r.”
Gastroenterolojist Kimdir?
Gastroenterojist sindirim sistemi ve Karaci¤er
hastal›klar›n›n tan› ve tedavisi konusunda e¤itim
görerek bilgi ve beceri kazanm›ﬂ iç hastal›klar›
uzman›d›r. ‹ç hastal›klar› uzman› olduktan sonra
3 y›ll›k e¤itim sonras› gastroenterolojist olunmaktad›r.
Bu süreçte baz› e¤itim merkezlerinde gastroenteloji asistanlar›n›n yeteri kadar karaci¤er hastas›na rastlamam›ﬂ olduklar› görülmektedir. Bu
nedenle gastroenteroloji e¤itimi veren merkezlerde karaci¤er hastal›klar› a¤›rl›kl› çal›ﬂan ö¤retim üyesinin bulundurulmas› ﬂart koﬂulmaktad›r.
Hepatolojist Kimdir?
Hepatolojist, Karaci¤er hastal›klar›n›n tan› ve tedavisi konusunda bilgi ve beceriye sahip gastro-

enterolojistdir. Hepatolojistin günümüzde resmi
bir tan›m› yoktur. Hepatolojist olmak için yasal
olarak kabul edilmiﬂ e¤itim programlar› ve Hepatoloji Board s›nav› yoktur.
Amerika'da son y›llarda yaln›z Karaci¤er hastal›klar› ile ilgilenen kliniklerde “Hepatology Fellowship” kadrolar›n›n ilan edildi¤i görülmektedir. Bunlar gelece¤in ilk ayak sesleri olarak alg›lanmal›d›r. Günümüz de gastroenterologlar›n bir
k›sm› yaln›z Karaci¤er hastal›klar› ile ilgilendi¤i
için onlara Hepatolog/Hepatolojist denmektedir.
Gelecekte “Hepatology Fellowship” program›n›
tamamlayanlara Hepatolojist denilecektir. Amerika'da Hepatoloji’nin önde gelen liderleri (Bruce Bacon, Montgomery Bissel) Hepatoloji e¤itiminin iç hastal›klar›ndan sonra iki y›l olmas›n›n
uygul oldu¤unu bu süreçte Üst G‹S endoskopisi
ve Band ligrasyonu uygulamas›n› ö¤renmelerinin yeterli oldu¤unu bildirmektedirler. Bu görüﬂü Amerika'da çal›ﬂan Doktorumuz Ahmet Gürakar'da paylaﬂmaktad›r. Ben Amerika için fikir
yürütecek durumda de¤ilim. Benim kiﬂisel görüﬂüm gastroenteroloji e¤itiminden sonra, bir y›l
hepatoloji e¤itimi alanlar Hepatolojist olmal›d›r
ülkemizde.
Son 20 y›lda kronik hepatitlerin tedavisinde elde
edilen baﬂar›lar, Non-Alkolik Ya¤l› Karaci¤er
hastal›¤› tan›s›ndaki art›ﬂ, Karaci¤er Kanseri görülme s›kl›¤›ndaki art›ﬂ, Karaci¤er transplantasyonundaki baﬂar› ve transplantasyon s›ras›nda
bekleyen olgular›n artmas› gibi birçok neden
Hepatolojinin ayr› bir disiplin olmas›na zorlamaktad›r. Bu durum karﬂ›s›nda her konuda oldu¤u gibi Amerika soruna çözüm aramaktad›r.

Türkiye'de de Karaci¤er hastal›klar›n›n tan› ve
tedavisi önemli bir sorun olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. Kronik Karaci¤er hastal›klar›n› kim
nerede, özellikle nas›l tedavi etmelidir sorusuna
yan›t bulmam›z gerekir.
Kronik karaci¤er hastal›klar›n›n ço¤unun progresif bir seyir göstermesi nedeniyle erken tan›,
do¤ru tedavi, do¤ru takip yaﬂamsal önem taﬂ›maktad›r.
Hepatit B virüsü ile dünyam›zda 2 milyar insan›n karﬂ›laﬂt›¤› ve 400 milyonun kronik taﬂ›y›c›
olarak kald›¤›n› biliyoruz. Amerika'da 1.250.000
kiﬂi hepatit B virüsü taﬂ›maktad›r. Amerika'da
her y›l 200.000 yeni hepatit B en enfeksiyonu
görülmektedir.
Hepatit B ile kronik olarak enfekte kiﬂilerin yaklaﬂ›k 65 milyonunun bu hastal›ktan ölece¤i söylenirse olay›n dünya genelinde nedenli önemli
bir sa¤l›k sorunu oldu¤u anlaﬂ›l›r.
Amerika ve bat› Avrupa’da hepatit B pozitifli¤i
% 0,1-1 aras›ndad›r. Ülkemizde ise pozitiflik
yaklaﬂ›k % 6 d›r. Hepatit B ile enfekte olanlardan kronik hepatit geliﬂenlerde zaman içinde siroz, karaci¤er yetmezli¤i, karaci¤er kanseri geliﬂebilmektedir. Bu nedenlerden dolay› özenle izlenmeleri gerekir.
Amerika Birleﬂik Devletlerinde siroz ve karaci¤er kanserinin en s›k nedeni hepatit C'dir. Amerika’da toplumun %2'si bu virüs ile (4 milyon)
enfektedir. Amerika’da her y›l yaklaﬂ›k 8-12 bin
ölüm hepatit C’ye ba¤l› olarak geliﬂmektedir.
Ülkemizde de hepatit C görülme s›kl›¤› %1,5 ci-

var›ndad›r. Dünya genelinde ise görülme s›kl›¤›
%2-3 (170 milyon) dür
Kronik viral hepatitlerin tedavisinde elde edilen
baﬂar›l› sonuçlarda hepatolojiye ilgiyi artt›rm›ﬂt›r. Dünya genelinde kronik karaci¤er hastal›klar›n›n %10-20'sinin otoimmun karaci¤er hastal›klar›ndan oluﬂtu¤u da unutulmamal›d›r. Ayr›ca
alkolik karaci¤er hastal›klar›, non-alkolik karaci¤er ya¤lanmas›, metabolik karaci¤er hastal›klar›, toksik hepatitler konusundaki bilimsel çal›ﬂmalar›n ortaya koydu¤u veriler karaci¤er hastal›klar›n›n ayr› bir uzmanl›k dal›, daha do¤rusu
gastroenterolojinin yandal› olmas› gerekti¤ini
ortaya koymaktad›r. Ülkemizde elde edilen epidemiyolojik veriler karaci¤er hastal›klar›n›n
önemli bir sa¤l›k sorunu oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Karaci¤er hastal›klar›n›n tedavisi ve
izlenmesi bilgi birikimi yan›s›ra fizik alt yap›n›n
da kusursuz olmas›n› gerektirmektedir.
Transplant Hepatoloji Kimdir?
Karaci¤er hastal›klar› transplantasyona haz›rlayan ve transplantasyondan sonra izleyen konu
ile ilgili bilgi birikimi ve becerisi olan gastroenteroloji e¤itiminden sonra bir y›l “transplant hepatoloji” program› bulunan bir merkezde e¤itim
görmemiﬂ gastroenterolog. Bu konuda Joe Bloomer'un gayretleriyle baﬂlayan çal›ﬂmalar Bruce
B Bacon'›n inan›lmaz çabas› ile mutlu sona var›lm›ﬂt›r. 17 Kas›m 2006'da ilk transplant hepatologu BOARD s›nav› yap›lm›ﬂ 261 yetiﬂkin
gastroenterologu ve pediatrik gastroenterolog
sertifikay› kazanm›ﬂt›r. Bu yalaﬂ›m›n transplant
d›ﬂ› hepatoloji içinde uygulanmas› uygun olur.
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BÜYÜK TAARRUZ’UN ‹LG‹NÇ ÖYKÜSÜ
A¤ustos 1922’de baﬂlayan Büyük Taarruz ve 30 A¤ustos’ta kazan›lan görkemli zafer üzerine çok kitap yaz›ld›
ve çok film çekildi. Daha da çok yaz›lacak bu zafer üzerine. Çünkü bu bir mucize idi. Türk askeri
ve Türk komutanlar› bir büyük bir cesaret göstererek, tarihte eﬂi benzeri olmayan bir zafer kazand›lar.

26

Bu y›l bu zaferin 85. y›l›n› kutlayaca¤›z. Her y›l
oldu¤u gibi, bu zaferi kutlamak bize gene güç katacak ve hiç bir zaman unutmayaca¤›z bu büyük
zaferi kazananlar›, onlar› her y›l minnetle anaca¤›z.
Ben bu yaz›mda, Büyük Taarruzu ve Zafer Bayram›n›, bir kitaptan al›nt› yaparak anmak istiyorum.
Kitab›n ad›: ‘Atatürk’ün ﬁimdiye Kadar Yay›nlanmam›ﬂ An›lar›’. Anlatan, Atatürk’ün emir çavuﬂu Ali Metin, yazan Ziya Oranl›.

Ali Metin, Kurtuluﬂ savaﬂ›n› baﬂ›ndan sonuna de¤in Atatürk’le beraber yaﬂam›ﬂ biri. Kendi gördüklerini kendi yorumuyla anlatarak ortaya çok
güzel bir eser ç›karm›ﬂ.
Atatürk, Ali çavuﬂu çok seviyordu. Nitekim
Ata’n›n Ali çavuﬂa verdi¤i vesikada ﬂunlar yaz›l›yd›:
“Mihal›ç kazas›n›n Çukurviran kariyesinden Hac›
‹smail o¤lu Ali Efendi ta Erzurum’dan, 335 senesinden beri hizmetimde bulunmuﬂ ve hiç bir suretle sadakat ve fedakarl›ktan ayr›lmam›ﬂ ak›ll› ve
namuslu bir efendidir.”

Akﬂam olmuﬂ, hava kararm›ﬂ ve hepimiz yorulmuﬂtuk.
Atatürk bana: -Çocuk, valizler ve eﬂya burada kalacak. Biraz kuru yiyecek al hurçlara koy. Kahve
tak›m›n› unutma. Beni de saat 2’de uyand›r, emrini vererek yatt›lar.
Ertesi günü taarruzun baﬂlayaca¤›n› bildi¤imiz
için uyumam›za imkan yoktu. Yerlere serdi¤imiz
battaniyeler üzerinde dönüp duruyorduk. Etrafa
konulan nöbetçilerin ayak sesleri sinirlerimizi bozuyor, bizi büsbütün uyutmuyordu.
Gece saat 1’de hepimiz ayaklanm›ﬂ, haz›rl›klara
baﬂlam›ﬂt›k. Saat 2’de Atatürk’ü uyand›rarak kahvelerini verdim. Fevzi Paﬂa ile yaverleri de uyand›rmam› istediklerinden, onlar› da uyand›rd›m.
Tam 3’te Fevzi Paﬂa, Atatürk’ün çad›r›na geldi.
Saat 3 oldu¤u halde suvariden haber al›nmad›¤›n›
söylerken, içeriye bir suvari yüzbaﬂ›s› girdi ve süvarinin bo¤azdan geçiﬂini tamamlad›¤›n› bildirdi.
Gelen bu haberden sonra Atatürk, Fevzi Paﬂa ve
maiyetleri atlara binerek 6-7 kilometre kadar ilerde olan Kocatepe’ye hareket ettiler. Bulundu¤umuz yerden biraz ilerde bir bo¤az oldu¤undan, kafilenin baﬂ›na ve sonuna birer suvari konmuﬂ, ellerine de fener verilmiﬂti.
Yürüyüﬂ böyle devam ediyordu. Bo¤az k›sa idi.
Kafilenin bo¤azdan ç›kaca¤› s›rada, fenerlerin ve
›ﬂ›klar›n söndürülmesi emrini verdiler. Fenerler
söndürüldü ve bo¤azdan ç›k›ld›. Bir de ne görelim. Mahﬂeri bir kalabal›k. Biz küçükler böyle bir
kalabal›k görmemiﬂtik. Her taraf asker kayn›yordu. Atlar›n kiﬂnemesi, techizat›n gürültüsü ve arada s›rada emir kumanda sesleri ...
Henüz karanl›k oldu¤u için duru›mu anlamaya
imkan yoktu. Kafile bu kalabal›¤›n aras›ndan sessiz bir yürüyüﬂle Kocatepe’nin ete¤inde haz›rlanan zeminli¤e kadar atlarla geldi. Zeminlikte fenerler yak›lm›ﬂ, gereken haz›rl›klar yap›lm›ﬂt›.
Bilhassa muhabere irtibatlar› tamamd›. Atatürk
bir gemici fenerinin ›ﬂ›¤› alt›nda haritay› tetkike
baﬂlad›klar› zaman, Fevzi Paﬂa, di¤er gemici fenerinin alt›nda koynundan eksik etmedi¤i Kuran›
Kerimi okumaya baﬂlam›ﬂt›.

Hakkinda icab› takdirin hüsnü muamele ve muavenet edilmek üzere iﬂbu vesika kendisine verilmiﬂtir.
Gazi Mustafa Kemal Baﬂkumandan
Ali çavuﬂ, Büyük Taarruz’u anlat›rken, bir subay
olmad›¤› için, önemli askeri bilgilerden, savaﬂ
tekni¤i ve taktiklerinedn söz etmiyor. Ama o büyük bir vatansever, Atatürk’e hizmet etmekten büyük gurur duyuyor. Kitab›nda her ﬂeyi yürekten
anlatm›ﬂ, yani (genellikle) teknik bir dil kullanmam›ﬂ. Ali Çavuﬂ Büyük Taarruz’u bir sohbet tad›nda anlatm›ﬂ ve ortaya öylesine heyecanl› bir kitap
ç›km›ﬂ ki, birkaç kez okumama karﬂ›n, her okuyuﬂta büyük zevk ve heyecan duydum.
Fazla söze gerek yok, gelin ﬂimdi Büyük Taarruz’un enteresan öyküsünden k›sa bir bölümü,
Atatürk’ün emir çavuﬂu Ali Metin’in a¤z›ndan
dinleyelim:
17 A¤ustos 1922 günü Atatürk, Ali Fuat Paﬂa’y›
köﬂke ö¤le yeme¤ine davet ettiler. Davetten maksatlar›, bronﬂitten rahats›z olduklar›n› Ali Fuat Paﬂa’n›n meclise duyurmas› içindi. Meclise bu sebeple gitmeyeceklerdi. Ayr›ca 24 A¤ustos günü
Çankaya’da çay ziyafeti verilece¤ini ilan ettirerek, kendilerinin cepheye hareketlerini gizlemek
istiyorlard›. Ali Fuat Paﬂa, Atatürk’ün yoklu¤unu
Ankara’ya belli etmeyecekti.
18 A¤ustos günü (1922) Atatürk gereken haz›rl›klar› yapt›katan sonra, Konya’ya haber vermeden
Tuz Çölü üzerinden geldiler ve ilk iﬂleri de postahaneyi kontrol alt›na ald›rmak oldu. Konya’da bir
gece kald›ktan sonra 2. Ordu karargah› olan Bolvadin ve 1. Ordu karargah› Çay’› teftiﬂ ederek,
Bat› Cephesi karargah› olan Akﬂehir’e, 20 A¤ustos 1922 günü geldiler.
Bat› Cephesi karargah›nda Fevzi, ‹smet ve As›m
paﬂalarla kurmay Tevfik bey bulunuyordu. Burada uzun çal›ﬂmalardan sonra, 26 A¤ustos’ta taaruz
karar› al›nd›. Evvelce bu taarruz için bütün çal›ﬂmalar bitmiﬂ, plana göre k›talar yerlerini alm›ﬂlard›.

Bilindi¤i gibi düﬂman, bize karﬂ› yapt›¤› tel örgü
ve engelleri bütün dünyaya geçilmez ilan etmiﬂti.
Hele bir ‹ngiliz generali de, ‘Türkler buray› alt›
ayda geçerlerse, bir günde geçtik diye bütün dünyaya ilan edebilirler’ demiﬂti. Bunlar› hep duymuﬂtuk. Düﬂman›n modern bir teﬂkilata sahip oldu¤unu biliyorduk. Koskoca güneﬂ batmayan ‹ngiltere ‹mparatorlu¤u Yunanl›lar› besliyordu. Silahlar›, teçhizatlar› ve iaﬂe ikmalleri mükemmeldi.
Yaln›z duydu¤umuza göre düﬂman, bayramlar›
dolay›s›yla e¤lenceler tertip ediyormuﬂ ve balolar
veriyormuﬂ. Bu gece kumandanlar› neﬂeli ve çak›rkeyf olarak e¤lenceden dönecek ve istirahat
edeceklerdi. Askerleri de kumandanlar›ndan geri
kalmayacakt›. Nas›l olsa Türklerin bir taarruz yapaca¤›n› ümit etmiyorlard›. Bu hal bizim taraf›n
bask›n plan ve arzular›n› kamç›l›yordu. Böyle olmas›na ra¤men hepimiz çok sinirli idik. Bu taarruzun bizim için ölüm kal›m savaﬂ› oldu¤unu biliyorduk. ‹çimizden bitmez tükenmez dualar ediyorduk. Bütün karargah ipnotize olmuﬂ gibiydi.
Kimse kimse ile konuﬂmak istemiyordu. Dakikalar gün gibi uzun geliyor, Kocatepe’nin baﬂ›nda
hava bize az geliyordu.

Atatürk ve Fevzi paﬂalar telaﬂs›z ve sakin idiler.
Ben emir çavuﬂu oldu¤um için Atatürk’ün yan›ndan ayr›lm›yordum. Bir ara Atatürk saatine bakarak, ‘Hocam vakit tamam’ buyurdular. Fevzi Paﬂa,
Kuran› Kerimi’ni bitirmiﬂ, dua ediyordu. Atatürk’e, ‘Topçu ateﬂe baﬂlas›n ve ﬂarapnel kullans›n’diyerek duas›n› bitirdi. Aya¤a kalkt›, o heybetli vücudu ile ellerini gö¤e açarak, ‘‹nﬂallah zafer
bizimdir, hay›rl› olsun’ dedi. Saat 5:30’du. Zeminlikten muharebe idare yerine ç›k›ld›. Atatürk ve
Fevzi paﬂalar dürbünlerinin baﬂlar›na geçtiler.
Topçu ateﬂi baﬂlam›ﬂt›. Düﬂman taraf›n› görebiliyorduk. Topçu mermileri muharebe sahas›n› alt
üst ediyor, yerdeki otlar› tutuﬂturuyordu. Ç›kan
yang›n ve dumanlar rüzgar›n tesiri ile düﬂman
üzerine gidiyordu. Topçu ateﬂi bir buçuk saat sürdü. Piyadelerimiz tel örgüleri ve engelleri geçmeye baﬂlam›ﬂlard›.
Dürbünün baﬂ›nda olan Atatürk, bütün k›talara:
‘Süngü tak ! Allah Allah ! Hedefiniz Akdenizdir’
emrini burada verdiler.

Biraz sonra taarruz baﬂlayacakt›. Hepimizin sinirleri son derece gergin oldu¤u halde, sükunetle görevlerimizi yap›yorduk. Bir müddet sonra Atatürk
saatine bakarak Fevzi Paﬂa’ya, ‘Vakit nas›l hocam’ buyurdular. Fevzi Paﬂa, okudu¤u Kuran› Kerim’den baﬂ›n› kald›rarak, ‘topçuyu yoklay›n›z’
dedi ve Kuran› Kerimi’ni okumaya devam etti.
Atatürk, topçuyu yoklayarak ‘haz›r’ haberini ald›lar. Fevzi Paﬂa’ya dönerek, ‘Hocam topçu haz›r’
buyurdular. Fevzi Paﬂa yine Kuran› Kerim’den
baﬂ›n› kald›rarak, ‘Piyadeyi yoklay›n›z’ dedi. Atatürk piyadeyi de yoklayarak, onlardan da ‘haz›r’
haberini ald›lar.
Düﬂmanla bizim aram›zdaki tel örgüleri ve engelleri temizlemekte olan istihkam taburunu da yoklayarak, iﬂlerin bitmek üzere oldu¤unu ö¤rendiler.
Süvari de düﬂman›n ümit etmiyece¤i dar bo¤azlar› geçmiﬂ, düﬂman cephesinin gerilerine akmak
üzere idi.

Güneﬂ do¤maya baﬂlam›ﬂt›. Durumun çok iyi gitti¤i görülüyordu. K›talardan iyi haberler gelmeye
baﬂlam›ﬂt›. Tam bu s›rada yan›m›za büyük çapl›
kör bir mermi düﬂtü. Büyücek bir çukur açt›¤› halde ald›ran olmad›. Bütün karargah dürbünlere yap›ﬂm›ﬂ gibiydiler. Bizler her ne kadar sevinçli isek
de, akﬂama kadar bir aksilik olmas›ndan korkuyorduk. Atatürk dürbünden baﬂlar›n› kald›rarak,
k›talara telefonla: ‘Karﬂ›n›zda üç düﬂman bataryas› var, çekilmek üzereler. Çekilmelerine mani
olun ve onlar› ele geçirmeye gayret edin’ emrini
verdiler. Bu esnada iki trenin Uﬂak istikametine
çekildi¤i görüldü. Atatürk, ak›nc› müfrezesine,
‘Demiryolunu tahrib edin ve trenlerin çekilmesine
mani olun’ buyurdular. Nitekim k›sa bir müddet
sonra üç batarya ve trenler ele geçirildi. Düﬂman
taraf› tam bir kar›ﬂ›kl›k içinde idi. Hepimiz gördü¤ümüz durumdan sevinçli idik. Bilhassa Atatürk
ve Fevzi Paﬂa’n›n rahat oluﬂlar› ve memnuniyetleri bizleri daha çok zafere inand›r›yordu. Bir ara
Atatürk, Fevzi Paﬂa’ya, ‘Hocam bak›n›z süvari ve
piyade koﬂmaca oynar gibi gidiyorlar’ dedikleri

zaman, bütün karargah yerimizde duram›yor, savaﬂlar›n içerisine at›lmak istiyorduk.
Düﬂman›n mukabil taarruz çabas› ve baz› yerlerde
mukavemet arzusu, bu taarruzun daha süratle geliﬂmesine mani oluyordu. Bununla beraber düﬂman›n hareketleri bizim kumandanl›¤›n arzusu gere¤ince geliﬂiyor, daha do¤rusu zorla plan›m›za
itiliyordu. Maksad›m›z bölüp parçalayarak, ‹zmirUﬂak üslerimizden ay›rmak ve ezmekti. S›k›ﬂt›r›lan düﬂman›n da bu tertibe ve oyuna geldi¤i görülüyordu.
Umumiyetle mevzilerden at›lm›ﬂ olan düﬂman›n
yeni bir hatta tutunmas›n› önlemek için, k›talar›m›z aral›ks›z taarruz ediyor ve zafer üstüne zafer
kazan›yordu. 26 ve 27 A¤ustos günleri böyle geçiyordu. Yaln›z 27 A¤ustos ö¤leden sonra Afyon
cephesinden gelen haberler memnuniyet verici de¤ildi. Düﬂman mukavemet ediyordu. Atatürk, kolordu kumandan› Sami beye telefonla, ‘Ne yap›p
yap›p Afyon’u bu gece alacaks›n›z’ emrini verdiler. Yats›dan evvel Afyon’un al›nd›¤› haberi geldi.
8. Tümen saat 17:30’da Afyon’a girmiﬂti. Atatürk,
Fevzi Paﬂa’ya, ‘Paﬂam oraya gidelim’ buyurdular.
Fevzi Paﬂa da, ‘Akﬂam›n hay›r›ndan sabah›n ﬂerri
iyidir’ diyerek Atatürk’ü fikrinden vazgeçirdiler.
Afyon’a giren sami beyin y›prand›¤› düﬂünülerek,
o gece ‹smail Hakk› (Tekçe) müfrezesi takviye
gönderildi.

Di¤er geceler gibi karargah yine uyuyam›yordu.
Bu defa neﬂeli ve sevinçli idik. Düﬂman çözülmüﬂ,
küçük gruplar halinde esir oluyor, bir k›sm› da kaç›yordu. Kaçarken köyleri yakmay› da ihmal etmiyorlard›. Akdeniz gözlerimizde tütüyordu. Hele
Afyon’un kurtuluﬂunu görmek için bütün karargah can at›yordu. Sabah› zor ettik. 28 A¤ustos günü, sabah›n erken saatlerinde Atatürk ve Fevzi Paﬂa maiyetler ile beraber Afyon’a hareket ettiler.
Kafilemiz Afyon’a girdi¤i zaman manzara göz yaﬂart›c›yd›. Bütün Afyon halk›, kad›n erkek, çoluk
çocuk yollara dizilmiﬂ, Baﬂkumandan› sevinç ve
neﬂe içinde karﬂ›l›yordu. Bir ara Atatürk’ü otomobilinden al›p kucaklarda taﬂ›d›lar. Elini aya¤›n›
öpen öpene idi. Herkesten sevinç gözyaﬂlar› ak›yordu. Atatürk’ü öpemeyen ihtiyar›n biri sar›¤›n›
uzatm›ﬂ, ‘bunula aya¤›n›n tozunu silin, hiç olmazsa onu öpeyim’ diye etraf›ndakilere yalvar›yordu.
Halk rastlad›¤› askeri ba¤r›na bas›yor, her türlü yiyecek ikram ediyordu. Her tarafta askerleri doyurmak için haz›rlanan öbek öbek gözlemeler ve helva kazanlar› duruyordu. Afyon varl›¤›n› Baﬂkumandan’a ve askerine dökmüﬂtü. Düﬂman›n ondan zorla alamad›¤›n›, onlar kendi evlatlar›na can
ve gönülden seve seve veriyorlard›...’

Ali çavuﬂ, an›lar›nda Büyük Taarruz’un ilk üç günü böyle anlat›yor. Bu savaﬂ 30 A¤ustos’ta parlak
bir zaferle sonuçlan›yor. Sonra ‹zmir’e do¤ru bir
takip harekat› baﬂl›yor ve 9 Eylül 1922’de ‹zmir’in kurtuluﬂuyla savaﬂ bitiyor, Türkiye iﬂgalcilerin zulmünden kurtuluyor.
30 A¤ustos Zafer Bayram›’n›n 85. Y›l› kutlu olsun.
Al›nd›¤› yer: Hüdai ÜLKER
Eklenme Tarihi : 8/1/2007
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‹RR‹TABL BARSAK SENDROMU ve GAZ
Dr. Sedef KURAN, Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara
rritabl barsak sendromu (‹BS) gastroenteroloji
prati¤inde s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan klinik bir tablodur. ‹BS etiyolojisi net olarak aç›klanamamakla
birlikte tüm fonksiyonel hastal›klarda oldu¤u gibi
multifaktöriyel etkileﬂimler söz konusudur. Tipik
olarak abdominal a¤r› ve ﬂiﬂkinlikle birlikte kab›zl›k, diyare veya dönüﬂümlü olarak her ikisi birden
izlenilebilir. Olgular›n yaklaﬂ›k %90’›nda ﬂiﬂkinlik
görülmektedir (1). Hastalar ﬂiﬂkinliklerinin yemek
yedikten yaklaﬂ›k 45 dakika sonra baﬂlad›¤›n› ve
birkaç saat devam etti¤ini ifade ederler, güne düz
bir kar›nla baﬂlay›p akﬂama do¤ru belirgin kar›n ﬂiﬂkinli¤inden yak›n›rlar. Son y›llarda gaz fizyolojisinin de¤iﬂik yönlerinin çal›ﬂ›labilmesi fonksiyonel
barsak hastal›klar›nda intestinal gaz›n oluﬂma mekanizmalar›n›n daha iyi anlaﬂ›labilmesine imkan tan›m›ﬂt›r.

‹

‹BS’li olgularda sa¤l›kl› kontrollere oranla standart
bir yeme¤i takiben %400 oran›nda artm›ﬂ gaz at›l›m› belirlenmiﬂtir (2). Normalde çok miktarda gaz
günlük olarak gastrointestinal sisteme ulaﬂmakla
birlikte bu gaz›n büyük bir k›sm› at›lmakta ve sadece 100-200 ml intraluminal gaz barsakta kalmaktad›r. Barsakta gaz› oluﬂturan belli nedenler vard›r.
Yutulan hava, barsa¤›n kendi iç dinami¤indeki kimyasal reaksiyonlar, barsak ve sistemik dolaﬂ›m aras›ndaki gaz diffüzyonu ve bakteriyal fermentasyon
sonucu oluﬂan gaz intestinal gaz›n ana kaynaklar›ndand›r. Her yutkunma ile yaklaﬂ›k 15 ml gaz mideye girer (3). Yutkunma ile al›nan gazlar nitrojen ve
oksijendir. Duodenal seviyede, mideden boﬂalan
asit hidrojen iyonlar›, pankreatik orijinli bikarbonatla reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonunda karbondioksit ve su aç›¤a ç›kar. Kan dolaﬂ›m›ndan da intestinal lumene pek çok gaz diffüzyon yolu ile geçiﬂ
gösterebilir. Venöz kan ve intestinal lümen aras›ndaki diffüzyon gradienti ve her gaz›n diffüzyon potansiyeli gaz geçiﬂlerini belirler. Bu yolla nitrojen,
oksijen ve karbodioksit barsa¤a diffüze olur. G›dalar›n gastrointestinal bakterilerce fermantasyonu intestinal gaz›n ana kayna¤›d›r. Absorbe olamayan
karbonhidratlar kolonik bakteriler taraf›ndan fermente edilir ve sonuçta hidrojen ve karbondioksit
oluﬂumuna neden olur. G›dan›n içeri¤i ve intestinal
bakteriyal flora oluﬂan gaz miktar›n› belirler. Bat›
toplumlar›nda barsak floras›nda hakim bakteriler

%90 oran›nda hidrojen üreten bakteriler olmakla
birklikte, populasyonun %30’u methan gaz› üreten
bakterilere sahiptir.
‹ntestinal gaz›n at›l›m› ise ge¤irme, diffüzyon yolu
ile sistemik dolaﬂ›ma geçiﬂ, bakteriyel tüketim ve
rektal at›l›m olmak üzere dört ﬂekildedir. Normal
koﬂullarda barsak gaz retansiyonuna izin vermez.
Gaz transportunda rolü olan mekanik olaylar çok
net de¤ildir. Gaz at›l›m› pek çok faktör arac›l›¤› ile
kontrol alt›nda tutulur. Bunlar aras›nda intraluminal
(gaz distansiyonuna sekonder mekanoreseptör aktivasyon, g›dalar taraf›ndan oluﬂturulan kemoreseptör
aktivasyon) ve ekstra luminal (egzersiz ve vücut
posturü) faktörler say›labilir.
Gaz distansiyonu özellikle mide, ince barsak ve rektumda barsak hareketi için önemli bir tetikleyicidir.
Gaz transportu için gerekli olan distansiyon miktar›
genellikle çok az olup alg›lanamayan bir distansiyon seviyesi bile gaz hareketine neden olabilir. G›dalar da gaz transportunu düzenlerler. G›dalar›n içeri¤i ve kalori miktarlar› bu transportta önemlidir.
Lipid ve proteinler gaz transportunu yavaﬂlat›rlar
ancak karbonhidratlar›n bu etkisi yoktur. Fiziksel
aktivite ve postür de¤iﬂiklikleri örne¤in ayakta olmak intestinal gaz›n hareketini ve boﬂal›m›n› artt›r›r
(4). Gaz diffüzyon teknikleri kullan›larak IBS ve
kar›n ﬂiﬂkinli¤i olan olgularda gaz transitinde de¤iﬂiklikler oldu¤u gözlenmiﬂtir (5). Sintigrafik görüntüleme yöntemleri ile yap›lan de¤erlendirmelerde
‹BS’li olgularda özellikle ince barsa¤›n gaz transportunda gecikmeye neden oldu¤u bildirilmiﬂtir (6).
Bu tip motor aktivitede yavaﬂlamaya neyin neden
oldu¤u çok net de¤ildir. ﬁiﬂkinli¤i olan olgularda
ince barsakta refleks yan›tlar›nda de¤iﬂiklilk gösterilmiﬂtir (7). Tüm bunlara ek olarak ‹BS’li olgularda lipidlerin yavaﬂlat›c› barsak gaz› transport etkisine artm›ﬂ bir yan›t› vard›r. Normal kiﬂilerde barsak
gaz› hareketinde de¤iﬂikli¤e neden olmayacak derecede az miktarlardaki lipid içeri¤i ‹BH’l› olgularda
barsak transiti yavaﬂlamas›na neden olur (8). Sa¤l›kl› olgularda çok yüksek oranlarda lipid miktar›n›n özellikle ince barsak seviyesinde gaz transitini
yavaﬂlatt›¤› ve gaz klerensini azaltt›¤› izlenmiﬂtir.
Bu oran ‹BS’li olgularda oldukça düﬂük lipid miktarlar›nda görülmüﬂtür (9).

Barsa¤›n içinde gaz da¤›l›m›da semptomlar›n alg›s›nda önemlidir. Sa¤l›kl› kiﬂilerde eﬂde¤er miktarl›
gaz›n tüm ince barsak ve kolonda da¤›l›m›, sadece
distal kolonda lokalize gaz da¤›l›m›ndan daha fazla
semptoma neden olur. Bu gaz›n daha uzun bir segmentte da¤›l›m› daha çok alg›lamaya ve barsa¤›n di¤er segmentlerininde uyar›m›na neden oldu¤u düﬂünülmektedir (11).
Barsak motor aktivitesi gaz retansiyonunda etkilidir. ‹ntestinal motilitenin yavaﬂlad›¤› durumlarda
gas retansiyonu fazla ve gaz›n alg›s› daha fazlad›r.
Bu deneysel olarak glukagon ile intestinal gaz at›l›m›n›n yavaﬂlad›¤› olgularda gaz alg›s›n›n belirgin
artmas› ile de gösterilmiﬂtir. (11). Sa¤l›kl› olgularla
‹BS’li olgular›n intestinal gaz art›m›na karﬂ›l›k abdominal duvar kaslar›n›n kas›lmalar›n›n elektromyografik olarak de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada ise
sa¤l›kl› olgularda intestinal gaz volumu artt›kça abdominal duvar kaslar›nda belirgin kas›lma izlendi¤i
halde ‹BS’li olgular›n bu kas›lmay› yapamad›klar›
ve hatta internal oblik kasda paradoks olarak relaksasyonun artt›¤› izlenmiﬂ ve sonuç olarak ‹BS’li olgularda viserosomatik reflekslerde de de¤iﬂiklik oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (12). Yine intralüminal sinyallerin de¤iﬂik ﬂekillerde alg›lanmas›, viseral sensitivitite ‹BS’li olgularda iyi dokümente edilmiﬂtir ve
semptomlar›n vurgulanmas›nda çok önemlidir (4).
Baz› çal›ﬂmalarda ‹BS’li olgularda bakteriyel aﬂ›r›
ço¤alman›nda bulundu¤u gösterilmiﬂtir. Antibiyotik tedavisinden fayda gören IBS olgular› bildirilmiﬂtir (1).
Antibiyotiklerin kullan›m›n›n yan› s›ra yap›lan bir
çal›ﬂmada sa¤l›kl› kiﬂilerde jejenal gaz perfüzyonu
sonucu oluﬂturulan gaz retansiyonunun tegaserad
ile kontrollere karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda belirgin oranda
çabuk çözüldü¤ü izlenmiﬂtir. Tegaserodun prokinetik etkinli¤inin gaz distansiyonunda faydal› olabilece¤i ifade edilmiﬂtir (13). Probiotiklerle yap›lan çal›ﬂmalarda özellikle Bifidobacteria veya Lactobacilli türlerinin hem intestinal immün fonksiyonlar üzerindeki etkileri ile [anti-inflamatuar sitokin (IL-10)
sal›n›m›n› artt›rarak; tumor necrosis factor-α (TNFα)’y› inhibe ederek] hem de barsak motilitesini artt›rarak ﬂiﬂkinli¤in giderilmesinde potansiyel faydalar› olabilecekleri bildirilmiﬂtir (14)

Sonuç olarak ‹BS’li olgular›n ana ﬂikayetlerinden
biri olan ﬂiﬂkinlik, intestinal gaz dinamiklerinde de¤iﬂiklik ve visseral hipersensitivitenin ortak etkileﬂimleri sonucunda oluﬂur. Patogenezin kesin olarak
ortaya konulmas› olas› tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde h›z kazand›racakt›r. Bu konuda yap›lacak pek çok çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r.
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