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¤iﬂmeyecek hükümler getirdi¤ini iddia etmek, akl›n

MANEV‹ M‹RASIM AKIL ve

ve ilmin geliﬂimini inkar etmek olur... Benim Türk

B‹L‹MD‹R!

milleti için yapmak istediklerim ve baﬂarmaya çal›ﬂ-

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

t›klar›m ortadad›r. Benden sonra beni benimsemek
isteyenler, bu temel eksen üzerinde ak›l ve ilmin rehberli¤ini kabul ederlerse, manevi mirasç›lar›m olurlar.”Mustafa Kemal ATATÜRK

Ceyda Tuna KIRSAÇLIO⁄LU1, Ali ÖZDEN2
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›,
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(1933 Cumhuriyet Bayram› Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›’ndan)

esin al›m› ile görülen beklenmeyen reaksiyonlar olu-

B

ﬂum mekanizmalar›na göre toksik ya da toksik olmayan

Tüm Gastroenterolog ve Gastroenteroloji ile U¤raﬂan
Hekimlerimize Aç›k Duyuru

reaksiyonlar olarak s›n›fland›r›l›r. Besinde bulunan kat-

k› maddeleri ve toksinlerle oluﬂan, besin zehirlenmesi olarak da
adland›r›lan reaksiyonlar toksik reaksiyonlard›r. Toksik olma-

Gastroenteroloji alan›ndaki yenilikler ve gastroenterolojide e¤itim araﬂt›rma ile ilgili fikirGüncel Gastroenteroloji Günlü¤ülerinizi meslektaﬂlar›n›zla paylaﬂmak istiyorsan›z yazarak “G
”ne gönderiniz.
Böylece yaz›lar›n›zla binlerce hekime ulaﬂma olana¤› bulacaks›n›z.
Deste¤inizi bekliyoruz.

yan reaksiyonlar ise bir besin al›m›ndan sonra geliﬂen immuno-

Güncel Gastroenteroloji Günlü¤ü Yay›n Kurulu

Devamı 2. sayfada

lojik ya da immunolojik olmayan reaksiyonlard›r. Daha önceden besin intolerans› olarak da adland›r›lan besin aﬂ›r› duyarl›l›¤› immunolojik de¤ildir. Besin allerjisi ise, besinin içerdi¤i
proteinlere karﬂ› geliﬂen immunolojik bir reaksiyondur.

TÜRK‹YE’DE NELER OLMUYOR K‹ NOBEL
ÖDÜLLÜ B‹L‹M ADAMI ÜLKEM‹ZE GELD‹
Dr. Ali ÖZDEN
Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara
y›l› ülkemiz aç›s›ndan oldukça hareketli ve hararetli
geçmektedir. Aﬂ›r› ›s›nman›n etkisiyle vatandaﬂlar›m›z›n zihinsel fonksiyonlar›nda baz› rahats›zl›klar›n oluﬂtu¤u görüldü. Bunlar›n baz› kal›c› patolojilere neden olmamas› en büyük umudumuzdur.

2007

Ülkemizdeki ayd›nlanman›n sürekli bir karakter
kazanamamas› nedeniyle e¤itimdeki aç›k giderek
artm›ﬂ ve yetersiz hale gelmiﬂtir. Bu durum da do¤al olarak yozlaﬂmaya ve yobazlaﬂmaya yol açm›ﬂt›r.

kalmazlar. Ayd›nlanma sürecini yaﬂam›ﬂ bat› toplumlar›nda ise insanlar daha iyi bir dünya, daha iyi
bir yaﬂam, daha iyi bir uyum ve geliﬂim için e¤itime yaﬂamsal bir önem verirler. Art›k e¤itim do¤umdan-mezara kadar süreçte devam eden bir
olayd›r.
Ülkemizde mutlu, özgür, kardeﬂçe bir yaﬂam için
e¤itilmeye, çal›ﬂmaya art›k gerek yoktur. Çünkü
toplumun de¤er ölçütleri her an de¤iﬂmektedir. Ortaça¤ yaﬂam›n› özlemeniz, bu dünya ile de¤il aﬂa¤›daki dünya ile ilgilenmeniz, giyim kuﬂam›n›zla, b›y›k ve sakal›n›zla da devrimlere karﬂ› tav›rl› oldu¤unuzu sergilemeniz, tüm dünyevi olanaklar›n bir
çaba göstermenize gerek olmadan size sunulmas›n›
temin etmektedir. Son y›llarda sosyo-psikiatrik bir
rahats›zl›k ülkemizdeki ça¤daﬂ kazan›mlar›n yok

GASTROENTEROLOJ‹ ve
HEPATOLOJ‹’N‹N SORUNLARINA
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Dr. Ali ÖZDEN
Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara

JAPONYA ' D A GASTRO‹NTEST‹NAL
‹LER‹ ENDOSKOP‹K UYGULAMALAR

ürkiye gibi genç ve geliﬂmekte olan bir ülkede çeﬂitli sorunlar›n olmas› kadar do¤al
bir ﬂey olamaz. Sorun varsa mutlaka çözümü vard›r. Biz çözemiyorsak mutlaka çözen vard›r,
o aran›p bulunmal›d›r. Bizim gibi ayd›nlanma sürecini tam yaﬂayamayan ﬂanss›z toplumlarda baz› kesimler çözümsüzlükten nemaland›¤› için sorunlar
genellikle ask›da kalmaktad›r. Sorunlar›n zaman›nda uygun ﬂekilde çözümlenmemesi toplumun sosyal yap›s›nda da gediklerin aç›lmas›na yol açmaktad›r. Bu nedenle saptanan sorunlar›n, ne pahas›na
olursa olsun, zaman›nda, ivedilikle çözümlenmesi
gerekir.

Dr. Mehmet ‹B‹ﬁ
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi, Ankara

Sorunlar›n saptanmas› ve çözüm yollar›n›n ortaya
konmas› gelene¤i bizim gibi toplumlarda geliﬂme-

Bilgilenmek, beceri kazanmak kiﬂinin okumas›, ö¤renmesi ve e¤itilmesi ile mümkündür. Bunlar çok
zor iﬂlerdir, emek vermek ve ter dökmek gerekir.
E¤itim gelene¤i oluﬂmam›ﬂ bizim gibi toplumlarda
kiﬂiler geçmiﬂe dönerek ya da mevcut durumu muhafaza ederek kendilerini zorlamak durumunda

at› ülkeleri ile baz› konularda halen tam
olarak konsensus sa¤lanamam›ﬂ olsa da,
ileri endoskopik uygulamalar dünyaya Japonya’dan yay›lmaktad›r.

B

Modern bilimde hemen her alanda bat›ya endeksli olarak devam eden geliﬂmeler yaklaﬂ›k son yar›m as›rd›r Japonya destekli veya Japonya öncelikli devam etmektedir demek bu ülkeyi gördükten sonra daha da bir anlam kazand›.
‹leri endoskopik uygulamalar ile ilgili Japonya
seyahatim; Japonya Erken Mide Kanser Vakf›
Baﬂkan›; Prof. Masakazu Maruyama ile tan›ﬂmam›z ile baﬂlad›. Kendilerine 10 günlük bir sürede
kültürel ve tarihi de¤erlerimizi yo¤un bir program
yaparak tan›tma f›rsat›n› bulduk.
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olmas›na neden olmaktad›r.
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di¤i için bir türlü yolumuzu bulam›yoruz. Böyle bir
gelene¤i oluﬂturmak için ilk kez 3-7 Ekim 1993 y›l›nda Bursa’da gerçekleﬂtirilen X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresinde “Sorunlar›m›z” baﬂl›¤›nda bir
panel düzenlenmiﬂ idi. O panelde ortaya konan sorunlar› k›saca hat›rlamakta yarar vard›r. 1) Bilimsel
araﬂt›rmalardaki nicelik ve niteli¤in geliﬂtirilmesi,
2) Genç bilim adamlar›n›n araﬂt›rma için donan›mlI hale getirilmesi, 3) Gastroenterolojist say›s›n›n
ülkemiz için olmas› gerekenden az oldu¤unun ilgili kurumlara bildirilmesi, 4) Ulusal Gastroenteroloji Kongresinin belli bir program dahilinde her y›l
yap›lmas›.
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PEG‹LE ‹NTERFERONLAR: GEL‹ﬁ‹M, FARMAKOK‹NET‹K
ve FARMAKOD‹NAM‹K ÖZELL‹KLER‹
Dr. Yücel ÜSTÜNDA⁄
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Zonguldak

onvansiyonel interferon (‹NF) α ile kronik
hepatit C viral (HCV) enfeksiyonunda ancak %10-20 olguda kal›c› virolojik yan›t
elde edebilmek mümkün olmaktad›r (1-4). Bu düﬂük yan›t oranlar›n›n alt›nda ilac›n›n zay›f stabilitesi, k›sa yar› ömrü ve anti-‹NF antikorlar›n›n oluﬂumunu artt›r›c› immünojenik etkileri yatmaktad›r.
Cilt alt›na uygulama sonras› ‹NF molekülü 7-12 sa-

K

at içinde maksimum serum düzeylerine ulaﬂmakta,
yar› ömrü 4-16 saat olmakta ve 24 saat içinde çok
çabuk vücuttan temizlenerek, 24 saat sonra serum-

çekleﬂebilecek serumda ‹NF etkisi kalmamaktad›r
(8). Hepatit C virüsü k›sa süreli yar› ömre sahip
olup, çok h›zl› bir ço¤alma yetene¤ine sahiptir (3.7

jik yan›t oranlar›n› aç›klamaktad›r. Çünkü haftada 3

x 1011 viron/gün) (9). Bu nedenle, dalgalanan serum
‹NF α düzeyleri ilaç direncinin geliﬂmesine ve dolay›s›yla virüsün tekrar aktive olmas›na neden olabilmektedir (8).

kez uygulama ile baz› günlerde antiviral etkiyi ger-
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da ‹NF aktivitesi kalmamaktad›r (5-7). Bu veriler
bize konvansiyonel ‹NF α’n›n haftada 3 kez uygulan›m› ile elde olunan nispeten düﬂük kal›c› virolo-
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ürkiye gibi genç ve geliﬂmekte
olan bir ülkede çeﬂitli sorunlar›n
olmas› kadar do¤al bir ﬂey olamaz. Sorun varsa mutlaka çözümü vard›r. Biz çözemiyorsak mutlaka çözen
vard›r, o aran›p bulunmal›d›r. Bizim gibi
ayd›nlanma sürecini tam yaﬂayamayan
ﬂanss›z toplumlarda baz› kesimler çözümsüzlükten nemaland›¤› için sorunlar
genellikle ask›da kalmaktad›r. Sorunlar›n zaman›nda uygun ﬂekilde çözümlenmemesi toplumun sosyal yap›s›nda da
gediklerin aç›lmas›na yol açmaktad›r.
Bu nedenle saptanan sorunlar›n, ne pahas›na olursa olsun, zaman›nda, ivedilikle
çözümlenmesi gerekir.

T

Sorunlar›n saptanmas› ve çözüm yollar›n›n ortaya konmas› gelene¤i bizim gibi
toplumlarda geliﬂmedi¤i için bir türlü
yolumuzu bulam›yoruz. Böyle bir gelene¤i oluﬂturmak için ilk kez 3-7 Ekim
1993 y›l›nda Bursa’da gerçekleﬂtirilen
X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresinde
“Sorunlar›m›z” baﬂl›¤›nda bir panel düzenlenmiﬂ idi. O panelde ortaya konan
sorunlar› k›saca hat›rlamakta yarar vard›r. 1) Bilimsel araﬂt›rmalardaki nicelik
ve niteli¤in geliﬂtirilmesi, 2) Genç bilim
adamlar›n›n araﬂt›rma için donan›ml› hale getirilmesi, 3) Gastroenterolojist say›s›n›n ülkemiz için olmas› gerekenden az
oldu¤unun ilgili kurumlara bildirilmesi,
4) Ulusal Gastroenteroloji Kongresinin
belli bir program dahilinde her y›l yap›lmas›.
Maalesef 1993 kongresinde baz› sorunlar gündeme getirilmiﬂ olsa da çözüm
konusunda yeterli görüﬂ ortaya konamad›. Çünkü genel yaklaﬂ›m, kiﬂisel sorunlar çözülürse toplumsal, kurumsal sorunlar da kendili¤inden çözülür yönündeydi. O zaman mevcut olan 200-250 gastroenterolojistin yeterli oldu¤u baz› arkadaﬂlar taraf›ndan ileri sürülse de uluslararas› kriterler mevcut gastroenterolog
say›s›n›n yetersiz oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktayd›. 2007 y›l›na gelindi¤i
zaman mevcut 400-460 gastroenterolojist mevcut ihtiyac› karﬂ›layamamaktad›r. Bugün itibar›yla en az 3500-5000
gastroenterolog’a ihtiyaç vard›r. 1993
y›l›nda soruna bilimsel ve ak›lc› yöntemlerle yaklaﬂ›lmad›¤› için zaman içinde
ortaya ç›kan boﬂluk konunun uzman› olmayanlarca doldurulmuﬂ, bu da bir kargaﬂan›n oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. Bu kaotik durumun oluﬂmas›nda ülkeyi yöneten hükümetlerin yan› s›ra, yan dal uzmanlar›n›n say›s›n›n artmas›n› istemeyen
akademik çevrelerin ve baz› derneklerin
de rolü olmuﬂtur (‹ç Hastal›klar›, Genel
Cerrahi vb.). Özellikle Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve yandaﬂ› akademik çevreler yandal uzmanl›¤›na olumsuz yaklaﬂmaktad›r. Onlar sa¤l›k sorunlar›n›n pratisyen hekim
ve ana uzmanl›k dallar›na çözdürülmesinin daha ekonomik oldu¤unu düﬂünmektedirler. Daha do¤rusu sa¤l›k hizmetinin
verilmesini baﬂkalar›na ihale etmeyi düﬂünmektedirler. Onlara göre yandal uzmanl›¤› sa¤l›k giderlerini artt›r›r, o nedenle yandal uzman› say›s› asgari seviyede olmal›d›r. Bu yaklaﬂ›m hem ak›lc›
de¤il, hem de insani de¤ildir. Maalesef
bu yanl›ﬂ yaklaﬂ›m üniversitelerde de
yandaﬂ bulabilmiﬂtir. Zaman bu insanlar›n yanl›ﬂ düﬂündü¤ünü ortaya koydu.
Bugün birçok alanda yandal uzman aç›¤›
önemli bir sorun olarak yaﬂanmaktad›r.
Bu sorunun ortaya ç›kmas›nda mevcut
hükümetin son beﬂ y›l içindeki yaklaﬂ›mlar›n›n da önemli rolü olmuﬂtur.

1993 Kongresinde gündeme taﬂ›nan konulardan birisi de Kongrenin her y›l ve
Dernek yönetimince yap›lmas›n› önermemizdi. Kat›l›m›n azl›¤›, sunumlar›n
yetersizli¤i öne sürülerek her y›l kongre
yap›lmas›n›n uygun olmad›¤› birçok kat›l›mc› taraf›ndan dile getirildi. O zaman
her y›l kongre yap›lmas›na karﬂ› ç›kanlar
daha sonra kendileri her y›l kongre yapmaya baﬂlad›lar. O zamanki dernek yönetimi karﬂ›t görüﬂlere ra¤men kongreyi
bizzat Derne¤in her y›l yapmas›na karar
alarak yaﬂama geçirdi. Bu yaklaﬂ›m ülkemizde gastroenterolojinin geliﬂimine
inan›lmaz katk›lar sa¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca
birçok akademisyenin yetiﬂmesinede zemin haz›rlam›ﬂt›r. Dernek baﬂar›l› bir
proje ve çal›ﬂma ile kongre kat›l›m ücretlerini, konaklama ücretlerini vs. düﬂürerek kat›l›mc› say›s›n› bine ç›karm›ﬂt›r.
Böylece Ulusal Gastroenteroloji Kongremize gastroenterologlar›n yan›s›ra pediatrik gastroenterologlar›n, gastroenterolojiye ilgi duyan cerrahlar›n, patologlar›n, pratisyen hekimlerin de kat›l›m›na
zemin haz›rlanm›ﬂt›r. Maalesef günümüzde kongreler ticari iﬂletmeler ve turistik geziler ya da sahilde tatil yap›lacak
organizasyonlara dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu
yaklaﬂ›m geçmiﬂe sayg›s›zl›kt›r. Kendileri için döﬂenen yollar›n tahribidir. Bu
yaklaﬂ›m›n kiﬂilerin kendilerine ve ülkemize zarar› büyüktür. Etik kayboldu mu
bir daha bulunamaz, gidince de bir daha
geri dönmez. Kongreler bu ﬂekliyle sorunlar›n tart›ﬂ›laca¤› ortam olmaktan ç›km›ﬂ, bizatihi kongrelerin kendileri sorun
olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bir kongrenin amac›, hedef kitlesi, bütçesi, konuﬂmac›lar›n
saptanmas› vs gibi konular konusunda
organizasyonu yapan›n da kongreye destek verenin de bilgisi yoktur. Olsun da
nas›l olursa olsun fikri art›k zarar vermektedir. Kongre gönül alma, misafir
a¤›rlama f›rsat› olarak düﬂünüldü¤ünden
etik olmaktan da ç›km›ﬂt›r. Maalesef dernek yöneticileri gönüllü kuruluﬂlarda çal›ﬂma konusunda yeterince e¤itilmedikleri için dünyadaki geliﬂmelerden de bihaberdirler. Bu nedenle gönüllü bir kuruluﬂ olarak TGV; 24-26 A¤ustos 2007 tarihinde Afyon’da Kocatepe I. SorunlarÇözümler toplant›s›n› düzenlemiﬂtir. Bu
toplant›n›n di¤er tüm dernekleri de harekete geçirece¤ini umut ediyoruz. ‹lk toplant› olmas› nedeniyle organizasyonda
baz› eksikler olmas›na ra¤men baﬂar›l›
bir toplant› olmuﬂtur. Kat›l›mc›lar ve konuﬂmac›lar hem sorunlar›, hem de çözümleri aç›k yüreklilikle ortaya koymuﬂlard›r. Önermelerin gerçekleﬂmesi bu
toplant›ya kat›lan ilgililerin gayretine
ba¤l›d›r. Sorunlar-çözümler konulu toplant›lar›n tüm alanlarda sürekli bir ﬂekilde yap›lmas› ülkemiz için çok yararl›d›r.
Kocatepe I. Sorunlar-Çözümler Toplant›s›’nda ortaya konan baz› sorunlar› ve
çözüm önermelerini sizlere k›saca aktarmak istiyorum.
1) Türkiye’de gastroenterolog say›s› yetersiz, da¤›l›m› ise dengesizdir. ‹vedilikle yandal uzmanl›¤› için yeterli kadro
ilan› yap›lmal›d›r.
2) Türkiye’de gastrointestinal sistem endoskopisini gastroenterolog, çocuk gastroenterologlar› ve sindirim sistemi cerrahlar›n›n yapmas› gerekir. Di¤er bilim
dal› uzmanlar›n›n endoskopiyi ilgi alan›
olarak gündeme getirmeleri kendi iﬂlerinden ve as›l görevlerinden kaç›ﬂ›n ifadesi olarak kabul edilmelidir. Herkes alm›ﬂ oldu¤u e¤itimin program›na sayg›l›
olmal›d›r. Herkes baﬂkas›n›n iﬂini yap-

maya baﬂlarsa felaket senaryosu oynan›r.
Kurs vs ile endoskopi yapma yetkisi verilmesi hem yanl›ﬂt›r. hem de yasal olarak suçtur. Modern bat› t›bb›nda günümüzde böyle bir uygulama yoktur. Sa¤l›k Bakanl›¤› aksi bir uygulamay› gündeme getirirse Türk Gastroenteroloji Derne¤i yasal yollara baﬂvurmal›d›r.
3) Ülkemizde Kronik Hepatitlerin (B, C,
D) önemli bir sa¤l›k sorunu oldu¤u ilgili
kurumlara ve halka anlat›lmal›d›r. Bu
hastal›klarla gastroenterologlar ilgilenmelidir. Çünkü gastroenteroloji sindirim
sistemi ve karaci¤er hastal›klar› ile ilgilenen uzmanl›k dal› olarak tüm dünyada
sayg›n yerini alm›ﬂt›r. ‹ntani hastal›klar
uzmanlar›n›n akut viral hepatitler d›ﬂ›nda kronik karaci¤er hastal›klar› ile ilgilenmesi hem hastalara hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Kat›l›mc›lar
di¤er uzmanl›k dallar›n›n kronik hepatitler ile ilgilenmesinin nedeninin ilaç firmalar›n›n etik olmayan promosyonlar›ndan kaynakland›¤›n› gündeme getirdiler.
‹laç firmalar›n›n da gastroenterolojinin
ilgi alan›na ve konular›na sayg›l› olmas›
gerekti¤i dile getirildi.
4) Viral belirteçleri negatif Akut Hepatitlerin de gastroenterologlar taraf›ndan
izlenmesi gerekti¤i aksi bir yaklaﬂ›m›n
yasal sorunlara neden olabilece¤i kabul
gördü.
5) Ülkemizde Kronik Karaci¤er hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinin günümüzün
olanaklar› içerisinde en ekonomik ﬂekilde planlanmas›, karaci¤er transplantasyonu ihtiyac›na ak›lc› yaklaﬂ›mlarda bulunmak için Hepatoloji süper uzmanl›¤›n›n gündeme getirilmesini tüm kat›l›mc›lar destekledi. Hepatoloji ihtisas›n›n
gastroenteroloji ihtisas›ndan sonra bir y›l
karaci¤er transplantasyonu yap›lan bir
merkezde yap›lmas› önerisi kabul gördü.
Bu konuda Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin Üniversite, YÖK, Sa¤l›k Bakanl›¤› seviyesinde giriﬂimde bulunmas› ön
görüldü.
6) T. G. Derne¤i’nin hasta haklar› konusunda duyarl› olmas› ve hasta haklar›n›
savunmas› istendi.
7) T. G. Derne¤i’nin; üyelerinin hak ve
sorunlar›n› sahiplenmesi gerekti¤i vurguland›.
8) T. G. Derne¤i’nin etik kurulunu oluﬂturarak üyeleraras› ve dernekleraras› konularda etik de¤erlerin çi¤nenmesi karﬂ›s›nda kesin tav›r koymas› gereklili¤i
belirtildi.
9) Medya-Toplum iliﬂkilerinde toplumun yanl›ﬂ ve yanl› bilgilendirilmesi durumunda T. G. Derne¤i’nin do¤ruyu ortaya koymal›, gerekirse yasal yollara
baﬂvurmesi belirtildi.
10) T. G. Derne¤i e¤itim kurumlar›nda
fiziki alt yap›y› ve endoskopi laboratuvarlar›n›, motilite laboratuvar›, ERCP,
ultrasonografi, endosonografi vs üniteleri denetlenmeli, eksikleri saptayarak uygun bir lisan ile e¤itim kurumunun yönetimine durumu bildirmelidir. Bu yöntemle e¤itim kurumlar›n›n eksikleri hem
saptan›r hem de giderilebilir. Ayr›ca e¤itim kadrolar›nda yetersizlik varsa o da
saptanm›ﬂ olacakt›r.
11) Gastroenteroloji alan›nda tek ve en
sa¤l›kl› güç-bilgi kayna¤›n›n T. G.
D.’nin oldu¤unu tüm kurumlar bilmelidir. Türkiye’de gastroenterolojiyi T. G.
D. temsil etmektedir. Bu nedenle Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndaki çeﬂitli çal›ﬂma komis-

yonlar›nda gastroenterolojiyi derne¤in
belirledi¤i kiﬂiler temsil etmelidir. Bu
yaklaﬂ›m çal›ﬂmalar›n tarafs›z ve bilimsel olmas›na imkan verir. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n siyasi kimli¤i göz önünde tutarak
komisyonlara kendisinin adam belirlemesi hem etik de¤ildir, hem de hastalar
için zararl› olmaktad›r. Dernek bu konuda di¤er uzmanl›k dernekleri ile de iﬂbirli¤i yaparak güç birli¤ine gitmelidir.
Dernek-Bakanl›k iﬂbirli¤i için gayret
gösterilmelidir.
12) Türk Gastroenteroloji Derne¤inin ticari bir ﬂirket gibi çal›ﬂmas›, temel kayg›s›n›n para olmas›n›n gönüllü bir kuruluﬂ olup olmad›¤›n› tart›ﬂ›l›r hale getirebilece¤i gündeme taﬂ›nd›. Derne¤in temel gelirinin üye aidatlar›ndan ve yap›lan ba¤›ﬂlardan olmas› gerekti¤i bildirildi.
13) Sa¤l›k Bakanl›¤› ile T. G. Derne¤inin geliﬂtirece¤i iﬂbirli¤inin ülke yarar›na olaca¤› bildirildi. Unutulmamal›d›r
ki, Ulu Önder Atatürk derneklere önem
vermiﬂ ve onlar›n bilgi birikimlerinin ülke için kullan›lmas›n›n zorunlulu¤unu
bildirmiﬂtir. Atatürk 1931’de Türk Tarih
Kurumunu, 1932’de Türk Dil Kurumu’nu dernek statüsünde yaﬂama geçirmiﬂtir. Bu derneklere yeterli maddi kaynak da b›rakm›ﬂt›r. 1928’de yapt›¤› Harf
Devrimi’ni Dil Devrimi’nin izlemesini
sa¤lam›ﬂt›r. Gönüllü kuruluﬂlar Demokrasimizin oldu¤u kadar devrimlerin de
bekçisidir. Bu gerçe¤i da¤lar taﬂlar bile
anlamal›d›r. Gönüllü kuruluﬂlar›n rehberi Bilim ve Ak›l olmak zorundad›r.
14) T. G. Derne¤i gastroenteroloji alan›nda çal›ﬂan tüm kuruluﬂlar› çat›s› alt›nda toplamak zorundad›r. Baﬂ› bozuklu¤a
ve da¤›n›kl›¤a f›rsat vermemelidir. T. G.
Derne¤i kurumsal kimli¤ini ve gücünü
ortaya koyarak kendi tüzel kiﬂili¤ini korumal›d›r. Bu konuda gerekirse Etik Kurulunu ve Disiplin Kurulunu oluﬂturarak
göreve ça¤›rabilir.
15) Son y›llarda gençlerin yurtd›ﬂ›na gitmeye gerek görmeden akademik yaﬂamda kalmay› tercih ettikleri görülmektedir. Bu yaklaﬂ›m bilimsel geliﬂmemiz
için sak›ncal›d›r.
16) Gençlerin bilimsel araﬂt›rma yapma
niteliklerinin geliﬂmesi için temel bilimlerde doktora yapmalar› özendirilmeli ve
doktoral› olanlar›n akademik kimlik kazanmas›na destek verilmelidir.
17) E¤itim Hastanelerinde ve Üniversitelerde e¤itim konusunda birçok problem mevcuttur. Bunlar›n giderilmesi için
bat› toplumlar›n›n izledi¤i yolun izlenmesi için destek verilmesi gerekir.
18) Ulusal Gastroenteroloji Kongresinin
kongre sonras›nda tarafs›z kiﬂiler ve
sponsor firmalar taraf›ndan de¤erlendirilmesinin yap›lmas›. Kongrelerin bilimselli¤ini yitirmesi ve tatil havas›nda geçmesi ilginin zamanla azalmas›na yol açacakt›r diye düﬂünüyorum. Kongreler
genç bilim adamlar›n›n araﬂt›rmalar› ile
kendilerini göstermeye f›rsat bulduklar›
organizasyonlar olmal›d›r. Kongre eﬂdost a¤›rlama yeri de¤ildir.
19) Sa¤l›k Bakanl›¤›nca uygulanan performans uygulamas›n›n etik sorunlarla
dolu bir sistem oldu¤u, bu nedenle bu
sistemin ak›lc› ve ahlaki bir sistem ile
yer de¤iﬂtirmesi için derne¤in giriﬂimde
bulunmas› istendi.
20) Bugüne kadar sorunlar›n ortaya konup çözüm üretilmedi¤i, sorunlar›n ken-

di kendine çözümlenebilece¤inin düﬂünüldü¤ü bildirildi.
21) T. G. Derne¤inin bat› standartlar›na
uygun bir tüzük haz›rlamas›n›n zaman›n›n geldi¤i bildirildi. Özellikle bilimde
önderlik yapan ülkelerin gastroenteroloji
dernek tüzüklerinin incelenmesi önerildi. Bu iﬂi dernek yönetiminin bizzat yapmas›, komisyona havale ederek ç›kmaza
sokmamas› gerekti¤i bildirildi.
22) T. G. Derne¤inin önce kendisinin
sonra da tüm gastroenterologlar›n birlik
ve dirli¤ini sa¤lamas› tavsiye edildi.
23) T. G. Derne¤i baﬂta e¤itim hastanelerinde olmak üzere çal›ﬂan tüm meslektaﬂlar›m›z› siyasi partilerin bask›s›na
karﬂ› korumal›d›r. Özellikle e¤itim kurumlar›na siyasetin girmesi e¤itimin sonu demektir. Bu hastal›¤a karﬂ› elbirli¤i
ile kurumlar› korumaya çal›ﬂmal›y›z.
24) T. G. Derne¤i’nin hepatoloji programlar›n›n aç›lmas› ve hepatoloji ünitelerinin oluﬂmas› için ilgili kurumlarla iﬂbirli¤ine baﬂlamas› önerildi. Zaman kayb›n›n telafisinin zor olaca¤› dile getirildi.
25) T. G. Derne¤i gastroenterolojiyi ilgilendiren konularda çal›ﬂan araﬂt›rma dernekleri ile iç-içe çal›ﬂmal›d›r. Bu konuda
bat›l›laﬂmak zorunday›z.
26) Medyada gastroenterolojinin alan›n›
ilgilendiren konularda yanl›ﬂ haber mevcutsa T. G. Derne¤i süratle yaz›l› ve görsel medyay› kullanarak halka do¤ru bilgi
vermekle görevlidir. Bu sorumlulu¤u bir
baﬂkas›na devredemez.
27) T. G. Derne¤i daha önce faaliyet
göstermekte olan çal›ﬂma ve araﬂt›rma
gruplar›n› aktif hale getirmelidir.
T.G.V. sorunlar ve çözümler konusunda
baﬂkalar› hiçbir faaliyet göstermedi¤inden bu konuyu gündeme taﬂ›m›ﬂt›r. Bunda böyle de sorun-çözüm konusunda faaliyette bulunacakt›r. Bu konudaki görüﬂlerinizi dergilerimizde ve gazetemizde yay›nlamay› arzu ediyoruz. Bu nedenle konuyla ilgili görüﬂlerinizi içeren yaz›lar›n›z› dört gözle bekliyoruz.
Afyon Kocatepe I. Toplant›s›na kat›larak
tarihi bir görevi baﬂar› ile yerine getiren
aﬂa¤›da isimleri yaz›l› hocalar›m›za sevgi ve sayg›lar›m›z sunar›z.
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JAPONYA ' D A GASTRO‹NTEST‹NAL ‹LER‹
ENDOSKOP‹K UYGULAMALAR
Dr. Mehmet ‹B‹ﬁ
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara

at› ülkeleri ile baz› konularda
halen tam olarak konsensus sa¤lanamam›ﬂ olsa da, ileri endoskopik uygulamalar dünyaya Japonya’dan yay›lmaktad›r.
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Modern bilimde hemen her alanda bat›ya endeksli olarak devam eden geliﬂmeler yaklaﬂ›k son yar›m as›rd›r Japonya
destekli veya Japonya öncelikli devam
etmektedir demek bu ülkeyi gördükten
sonra daha da bir anlam kazand›.
‹leri endoskopik uygulamalar ile ilgili
Japonya seyahatim; Japonya Erken Mide Kanser Vakf› Baﬂkan›; Prof. Masakazu Maruyama ile tan›ﬂmam›z ile baﬂlad›.
Kendilerine 10 günlük bir sürede kültürel ve tarihi de¤erlerimizi yo¤un bir
program yaparak tan›tma f›rsat›n› bulduk.
Takiben gastroenteroloji alan›ndaki ileri
endoskopik uygulamalar›n yap›ld›¤› Japonya (Tokyo)’da Showa Üniversitesi
Gastroenteroloji bölümünde Prof. Kudo’nun yan›nda çal›ﬂma f›rsat› yakalad›k.
Türk Gastroenteroloji Vakf›n›n bize
sa¤lad›¤› burs ile Japonya’da 6 ay süresince;
Kromo-magnifiye endoskopi
Narrow band görüntüleme (NBI)
Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR)

Endoskopik submukozal diseksiyon
(ESD) konular›nda oldukça deneyimli
ekibin bulundu¤u bir merkezde çal›ﬂma
program›na kat›ld›k.
Pit patern analizi ve lateral spreading tümörlerde kendi ad› ile an›lan ‘Kudo’ s›n›flamas›n› yapan Prof. Shin-ei Kudo ile
çal›ﬂmak bizim için daha da özel bir durum olmuﬂtu.
Henüz Japonya’ya gitmeden çok merak
etti¤im Japon mucizesi hakk›ndaki fikirlerim bu ülkedeki ilk ay›mda gerçek anlam›n› bulmuﬂtu.
Türkiye’den ayr›lmadan önce veda ziyaretinde bulundu¤um Ali Özden hocam›n
bize tavsiyesi ﬂu olmuﬂtu: ‘O¤lum hastaneye en erken siz gidin ve en geç siz ayr›l›n, baﬂka bir ﬂey yapman›z gerekmez!’
sözünden hareketle ilk gün en erkenden
hastanede olduk. Bölüm sekreteri daha
sonra bizi gastroenteroloji bölümüne götürerek orada endoskopi sorumlusu ve
di¤er doktorlarla tan›ﬂt›rd›. Daha sonra
Prof. Kudo ile tan›ﬂarak çal›ﬂmaya baﬂlad›k. Akﬂam mesai bitiminde saat 18:00
oldu¤unda hemﬂirelerden baz›lar› ayr›lmaya baﬂlad› ancak doktor grubundan
henüz ayr›lan yoktu. ‹lk gün için bizim
hastaneden ayr›l›ﬂ›m›z saat 20:00 idi
ama halen doktorlar›n yar›s› çal›ﬂmakta
idiler. Ertesi gün ve di¤er günler bir önceki günden daha geç ayr›ld›k ve en geç
ayr›l›ﬂ saatimizin 23.15 oldu¤u günde
bile halen klinikte çal›ﬂan doktorlar vard›.

Birinci haftan›n sonunda klinikteki çal›ﬂan tüm hocalar ve asistanlar›n kat›ld›¤›
bir hoﬂ geldiniz partisi yap›ld›. Bu toplant›n›n en dikkat çekici yan›; hastaneden saat 20:00’de ayr›larak hep birlikte
partinin yap›laca¤› otelin restoran›na gidilmesi ve akﬂam nöbetçisi hariç herkesin bu toplant›ya kat›lmas› idi. Gece geç
vakte kadar kald›k, art›k son trenleri de
kaç›rm›ﬂ eve gitme konusunda kayg›lar›m›z baﬂlam›ﬂken Prof. Kudo bizi eve
bir taksi ile b›rakt›rd›. Japonya hemen
hemen tek düze insanlar›n yaﬂad›¤› ve
yüksek standard›n her kesimde hissedildi¤i bir ülke. Bizi otel ç›k›ﬂ›nda karﬂ›layan taksi ﬂoförüne bölüm sekreteri taraf›ndan hocan›n imzalad›¤› bir belge verildi, bizi eve b›rakt›¤›nda ise taksi ﬂoförü daha biz inmeden o belgeyi büyük bir
itina ile doldurarak ücret, km ve saati
yazarak imzalad› ve torpido gözüne
koydu. Beyaz dantel döﬂemeli taksilerde
beyaz eldivenli ve yolcusuna sayg› ifadeleri gösteren taksi ﬂoförleri san›r›m bu
ülkeye mahsus bir özellik.
Japonya’da bulundu¤umuz 6 ay boyunca ulaﬂ›m için her zaman metro ve trenleri kulland›k. Kald›¤›m›z ﬂehir (Tokyo)’da yaklaﬂ›k 30 milyon insan yaﬂamakta ve her gün 15 milyon insan bir
yerlere bu trenlerle taﬂ›nmakta olup, inan›lmaz kalabal›k ve koﬂturmaya ra¤men
en kalabal›k anlarda dahi trene binmek
için en uzun bekleme süresi 10 dk idi.

Trenlere bindikten sonraki manzara ise
bizim hiç al›ﬂ›k olmad›¤›m›z türden; gürültüsüz bir ortam, s›k›ﬂ s›k›ﬂ insanlar,
ama oturarak veya ayakta olmalar›na ald›rmadan mutlaka kitap okuyan veya bir
ﬂeyler dinleyen, bunlar› yapmayanlar›n
ise oturarak veya ayakta tutunarak uyudu¤u bir ortam izledim.. Kad›n erkek
herkesin elinde mutlaka bir el çantas›
mevcut, çantas› olmayan birkaç kiﬂi gördüm ve onlar da Japon de¤ildi.
Hastanede ise üretilen iﬂle orant›s›z bir
sukunet (aﬂ›r› iﬂe ra¤men sakin hava) hakim. Sürekli olarak sabit h›zda, panik ve
kargaﬂas›z bir ortamda çal›ﬂan insanlar
toplulu¤u gördüm. Hemen her yerde ayn› tarz çal›ﬂma hakim. Her ﬂeyi en ince
detay›na kadar hesap eden ve karﬂ›s›ndakine anlatan, zaman› saatler üzerinden
de¤il de dakikalar ve hatta saniyeler üzerinden yöneten bir toplum.
Y›llanm›ﬂ hocalar› en basit ve en s›radan
vakalar› dahi izlerken heyecanl› ve ilk
defa izleyen biri görüntüsünde görünce;
bu insanlar›n en önemli kazan›mlar›n›n
mesleki paylaﬂ›m ve sürekli tekrardan
kaynakland›¤›n› düﬂündüm.
Teknolojik anlamda henüz dünya piyasalar›na ç›kmam›ﬂ baz› yeni uygulamalar klinik olarak burada uygulanmakta
idi. Bunlar›n bir örne¤i; Endocytoscopy’dir. Olympus taraf›ndan geliﬂtirilen bu sistemle endoskopik olarak incelenen mukozal lezyon 400 kat büyütül-

mekte, histolojik görüntüye eﬂ görüntü
sa¤lanmakta ve doku tan›s› koyduran bu
uygulamada mikrosirkülasyonda hareket eden eritrositlerin hareketleri dahi
görülmektedir.
Gastroenteroloji ile ilgili her hafta mutlaka bir toplant› vard›, toplant›lar e¤er
Tokyo ve civar›n› kapsayan nitelikte ise
500 kiﬂilik salonlarda, ulusal nitelikte
olan toplant›lar ise en az 1000 kiﬂilik salonlarda yap›lmakta idi. Her kat›ld›¤›m
toplant›da mutlaka salon dolu ve ayakta
ders dinleyen insanlar vard›.
Bulundu¤umuz süre içinde oldukça samimi arkadaﬂl›klar edinerek kültürümüzü az da olsa onlara hissettirmek ve ülkemize hem bilimsel katk› hem de turist
olarak gelmeleri konusunda dostluk
ba¤lant›lar› kurduk.
Ülkemizdeki 24. Ulusal Gastroenteroloji Kongresine çal›ﬂt›¤›m›z hastaneden
hocalar›n kat›lmalar› ile ilgili teklifimizi
ayn› tarihlere rastlayan Asya Pasifik
Gastroenteroloji Kongresi (Japan-Kobe)
nedeniyle kabul edemedikleri için bir
sonraki kongre veya di¤er bilimsel organizasyonlara kat›lmak konusunda söz ald›k.
Bir sonraki ulusal kongremizde ileri endoskopik uygulamalar hakk›nda Japonya’dan kat›lacak olan konuﬂmac›lar› ilgiyle dinlemek ve onlara konukseverli¤imizi göstermek dile¤i ile..

URSODEOKS‹KOL‹K AS‹DE YETERS‹Z
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S‹ROZLU HASTA L A R D A ATORVASTAT‹N
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KAHVE ‹Ç‹C‹L‹⁄‹ ve
HEPATOSELÜLER
KANSER R‹SK‹
Dr. Naziyet KÖSE
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara

irçok çal›ﬂmadan edinilen bilgilere göre
kahvenin karaci¤er fonksiyonlar› ile karaci¤er enzimleri, siroz ve hepatoselüler
kanser de dahil olmak üzere karaci¤er hastal›klar›
üzerinde yararl› etkileri bulunmaktad›r.
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HCC riski taﬂ›d›klar› gösterilmiﬂtir. Yine bir ‹talyan vaka-kontrol çal›ﬂmas›nda günde 3 fincan ve
üzerinde kahve içenlerin seyrek içicilere göre daha az HCC riski taﬂ›d›klar› gösterilmiﬂtir. Bu ters
iliﬂki Hepatit B ve/veya Hepatit C infeksiyonu hi-

Kahve tüketimi Avrupa, Japonya ve Amerika’da
yap›lan çal›ﬂmalarda gama glutamil transferaz ve
aminotransferaz aktivitesiyle ters iliﬂkilidir. Bu
ters iliﬂki a¤›r içicilerde daha güçlü olmaktad›r.
Bunun yan› s›ra kahve içicili¤i, Kuzey Amerika ve
Avrupa çal›ﬂmalar›nda HCC için birincil faktör
olan siroz ile de ters iliﬂki içindedir.

kayesi bulunan vakalarda da bulunmaktad›r. 2007

Güney Avrupa ve Japonya’da kahve içicili¤i ve
HCC riski iliﬂkisi ile ilgili birçok araﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r. Yunanistan’da yap›lan bir vaka-kontrol çal›ﬂmas›nda haftada 20 fincan ve üzerinde kahve tüketenlerin hiç kahve içmeyenlere göre daha az

rulu¤unu desteklemektedir ancak bu iliﬂkinin ar-

eylül ay›nda yay›nlanan ve 1966-2007 y›lar› aras›nda Avrupa ve Japonya’da gerçekleﬂtirilen kahve içicili¤i ile HCC riski konulu 10 çal›ﬂman›n de¤erlendirildi¤i bir meta-analiz çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› da kahve ile HCC aras›ndaki ters iliﬂkinin do¤d›ndaki sebep hala gizlili¤ini korumaktad›r.
Kaynak
Bravi F, Basetti C, Tavani A et al. Hepatology 2007; 466: 430-5

rimer Bilier Siroz (PBS)
duktopeni, bilier fibrozis
ve siroza ilerleyebilen,
immün arac›l›kl› destrüktif kolanjitle karakterize, kronik kolestatik bir karaci¤er hastal›¤›d›r. UDCA 12-15 mg/kg/gün
PBS için standart tedavi olarak
kabul görmektedir. Ancak hastalar›n %39 ile %67’sinde UDCA’ya yetersiz biyokimyasal
yan›t görülebilmektedir. Yeterli
biyokimyasal yan›t gösteren
hastalarda genel popülasyonla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda normal yaﬂam süresi beklenirken UDCA’ya yetersiz yan›t veren hastalar ise siroza ilerleme riski taﬂ›maktad›rlar. Bu nedenle PBS
tedavisinde alternatif tedavi seçenekleri gerekli görünmektedir.

P

PBS vakalar›n›n %75 ile %95’i
hiperkolesterolemi ile iliﬂkilidir.
Statinler olarak bilinen, 3-hidroksi-3-metilglutaril co A redüktaz inhibitörleri dislipidemi
tedavisinde iyi bilinmektedirler.
LDL kolesterolü düﬂürmedeki
potansiyelleri kardiyovasküler
morbidite ve mortalitenin azal-

mas› ile sonuçlanmaktad›r. Statinler genellikle iyi tolere edilirler ve nonalkolik ya¤l› karaci¤er
hastal›¤›nda ve kronik hepatit
C’li hastalarda artm›ﬂ hepatotoksisite ile iliﬂkili de¤illerdir.
Ancak kronik kolestatik karaci¤er hastal›klar›nda statinlerin
güvenilirli¤i ile bilgiler s›n›rl›d›r.
Yap›lan fare araﬂt›rmalar›nda
atorvastatinin safra yap›m›na
kat›lan genleri stimüle etti¤i ve
serum safra asidi düzeylerini
azaltarak kolestaz› iyileﬂtirdi¤i
gösterilmiﬂtir. Statinlerin kolestazdaki di¤er yararl› etkileri ise
safra asidi metabolizmas›n›, detoksifikasyonunu ve transportunu stimüle ederek safra asidi
toksisitesini önlemelerinden
kaynaklanabilir. Statinlerin bu
etkilerinin bir bölümü bilier
substratlar›n transport ve metabolizmas›n› düzenleyen nükleer
reseptörleri aktive etmeleriyle
aç›klanabilir. Böylece statinler
karaci¤er hastal›¤›nda nükleer
reseptör hedefleyici ajanlar olarak kabul edilebilirler. Bunun
yan› s›ra romatoid artrit ve mul-

tipl skleroz gibi immün arac›l›l›kl› hastal›klarda gösterdikleri
antiinflamatuvar ve immünmodülatör etkiler PBS’li hastalarda
da yararl› olabilir.
2007 Eylül ay›nda yay›nlanan
tek merkezli bir çal›ﬂmada 1 y›ll›k UDCA tedavisi sonras›nda
serum alkalen fosfataz düzeyleri
üst s›n›r›n 1,5 kat üzerinde olan
erken evre PBS vakalar› 4’er
haftal›k periyotlarla 10 mg/kg,
20 mg/kg ve 40 mg/kg atorvastatinle tedavi edilmiﬂlerdir.
Araﬂt›rman›n sonuçlar›nda atorvastatinin PBS hastalar›nda kolestaz› iyileﬂtirmedi¤i ancak serum kolesterol seviyelerini etkili
bir biçimde düﬂürdü¤ü görülmektedir. Bu da göstermektedir
ki; PBS’li hastalarda dislipidemi
ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde uygulanacak, düﬂük
doz statinlerle uzun dönem tedavinin etkinli¤ini ve güvenilirli¤ini saptamak amac›yla gelecekte birçok klinik çal›ﬂmalar yap›lacakt›r.
Kaynak
Stojakovic T, Putz-Bankuti C, Fauler G ek al.
Hepatology 2007; 46: 776-84
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TÜRK‹YE’DE NELER OLMUYOR K‹
N O B E L ÖDÜLLÜ B‹L‹M ADAMI ÜLKEM‹ZE GELD‹
Dr. Ali ÖZDEN
Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara
y›l› ülkemiz aç›s›ndan oldukça
hareketli ve hararetli geçmektedir. Aﬂ›r› ›s›nman›n etkisiyle vatandaﬂlar›m›z›n zihinsel fonksiyonlar›nda baz› rahats›zl›klar›n oluﬂtu¤u
görüldü. Bunlar›n baz› kal›c› patolojilere
neden olmamas› en büyük umudumuzdur.

2007

Ülkemizdeki ayd›nlanman›n sürekli bir
karakter kazanamamas› nedeniyle e¤itimdeki aç›k giderek artm›ﬂ ve yetersiz
hale gelmiﬂtir. Bu durum da do¤al olarak
yozlaﬂmaya ve yobazlaﬂmaya yol açm›ﬂt›r.

Bilgilenmek, beceri kazanmak kiﬂinin
okumas›, ö¤renmesi ve e¤itilmesi ile
mümkündür. Bunlar çok zor iﬂlerdir,
emek vermek ve ter dökmek gerekir.
E¤itim gelene¤i oluﬂmam›ﬂ bizim gibi
toplumlarda kiﬂiler geçmiﬂe dönerek ya
da mevcut durumu muhafaza ederek
kendilerini zorlamak durumunda kalmazlar. Ayd›nlanma sürecini yaﬂam›ﬂ
bat› toplumlar›nda ise insanlar daha iyi
bir dünya, daha iyi bir yaﬂam, daha iyi
bir uyum ve geliﬂim için e¤itime yaﬂamsal bir önem verirler. Art›k e¤itim do¤umdan-mezara kadar süreçte devam
eden bir olayd›r.
Ülkemizde mutlu, özgür,
kardeﬂçe bir yaﬂam için e¤itilmeye, çal›ﬂmaya art›k gerek yoktur. Çünkü toplumun
de¤er ölçütleri her an de¤iﬂmektedir. Ortaça¤ yaﬂam›n›
özlemeniz, bu dünya ile de¤il aﬂa¤›daki dünya ile ilgilenmeniz, giyim kuﬂam›n›zla, b›y›k ve sakal›n›zla da
devrimlere karﬂ› tav›rl› oldu¤unuzu sergilemeniz, tüm
dünyevi olanaklar›n bir çaba
göstermenize gerek olmadan size sunulmas›n› temin etmektedir. Son y›llarda
sosyo-psikiatrik bir rahats›zl›k ülkemizdeki ça¤daﬂ kazan›mlar›n yok olmas›na
neden olmaktad›r.
Demokrasinin kendini savunmaktan aciz
hale getirilmesinde medyan›n ve baz› bilim çevrelerinin rolü olmuﬂtur.
Dinler gibi pozitif bilimler de insanl›¤a
gereksinimi olan huzuru getirememiﬂtir.
Çünkü son ikiyüz y›ld›r bilim, kutsal kitaplar›n içeri¤inin tart›ﬂ›labilir oldu¤unu
aç›kça ortaya koymuﬂtur. Fakat yine de
din insanlara huzur de¤il, ölüm getirmektedir. Bunun nedeni Din’in bireysel
alandan toplumsal alana taﬂ›nmas›d›r.
Kutsal kitaplar ve Din, arac›lar› nedeniyle epeyce kan kaybetmiﬂtir.
Tüm dünyada pozitif bilimlerin insanl›¤a
kazand›rd›¤› kazan›mlar konusunda toplum bilgilendirilmedi¤i için insanlar bilime karﬂ› kolayca tav›r koyabilmektedirler. Pozitif bilimlerdeki inan›lmaz ilerleme insanl›¤›n yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rd›¤›
gibi, onlar› birçok felaketlerden de korumaktad›r. Bilim her gün yeni bir mucize

yaratarak dinleri rahats›z etmektedir. Bu
nedenle de dini çevreler geçimlerini tehlikeye sokmamak için Din-siyaset iliﬂkileri ile iktidara ortak olarak Bilim ve Bilim Kurumlar›n› eski ça¤larda oldu¤u gibi kontrol alt›nda tutmaya çal›ﬂmak istemektedirler.
Tutucu çevreler bilime ve bilim adamlar›na karﬂ› olsalar da bilimin ürünlerini
kullanmakta ise inan›lmaz bir istek içindedirler.
Tüm kutsal kitaplarda Yecüc ile Mecüc’ten bahsedilmekteymiﬂ. Neymiﬂ, bir
kavim varm›ﬂ, O bir gün harekete geçecekmiﬂ ve k›yamete neden olacaklarm›ﬂ.
Bu kavmin harekete geçmesi k›yamet
alameti olarak kabul ediliyormuﬂ, Bu
kavmi durdurabilecek tek güç yer yüzüne inecek “Mehdi” imiﬂ. Arap kardeﬂlerimize göre bu kavim “Türk”lerdir. Hristiyanlar da bu kavmin “Türk”ler olabilece¤ini düﬂünüyorlarm›ﬂ. Bir ara bu kavmin Mo¤allar veya Çinliler de olabilece¤i hristiyanlar taraf›ndan ileri sürülmüﬂtür. Maalesef tüm dinler korku ve korkutmak üzerine kurgulansa da kendisi de
korkmaktad›r. Evet, bilmedikleri, görmedikleri topraklarda duyduklar›na göre
güçlü, savaﬂç› bir kavim var Asya’da. O
nedenle duyduklar› korku kitaplara kadar intikal edebilmektedir.
“‹ngiliz Baﬂbakanlar›ndan Gladstone
1876’da ﬂöyle demiﬂ; “Türklerin dünya
yüzünden kötülüklerini kald›rman›n birtek yolu vard›r, o da kendi vücutlar›n›
dünya yüzünden kald›rmakt›r”. Araplaﬂarak, bilime karﬂ› gelerek, Türk düﬂmanlar› ile mücadele edilemez. Cehalet
Türk’ün dostu olamaz. Türk kendini de
dünyay› da ayd›nlatmak zorundad›r.
Ça¤›m›zda maalesef bilim çevreleri sessizliklerini koruduklar› için ya da bilim

bask› alt›nda oldu¤undan toplum asl›-astar› olmayan saçmal›klarla sanki 2000
y›l önceki bir tarihi yaﬂ›yormuﬂças›na
karanl›¤a sürüklenmektedir.
Maalesef birçok ülkede Bilim ve Ak›l iktidardan düﬂürülmekte ve karanl›k güçler
iktidar yap›lmaktad›r. Bu tablo insanl›¤›n sonunu haz›rlayan dönüﬂü olmayan
bir yolu ve yolculu¤u ortaya koymaktad›r. Bundan böyle bu gidiﬂe dur diyebilmek için Bilim kurumlar›n›n ve bilim
adamlar›n›n bilim ve insanl›k ad›na bilim karﬂ›tlar›na karﬂ› kesin tav›r koymalar› gerekir. ‹nsanl›k bilimin ›ﬂ›¤› ile sonsuza dek varl›¤›n› sürdürebilir.
2007 y›l›n›n ülkemiz için s›k›nt›l› bir y›l
olmas›yla birlikte baz› güzellikleri de bu
y›l yaﬂad›k. 20-22 Eylül 2007 tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da Avrupa Helikobakter pilori Çal›ﬂma Grubunun toplant›s›
gerçekleﬂti. Rahats›zl›¤›m nedeniyle kat›lamad›m ama gönül orada olmak isterdi.
Marshall ve Warren’›n çal›ﬂmalar› sayesinde bugün Helikobakter pilori mikrobunun birçok mide rahats›zl›¤›na neden

oldu¤unu (gastritis, ülser, kanser, mide
lenfomas›) biliyoruz. Oysa eski dini kaynaklar incelenirse sa¤›t›mda Kudüs’ten
gelen zeytin ya¤› ve tükürük-üfürük gibi
yöntemlerin kullan›ld›¤› görülmektedir.
Pozitif bilim hastal›klar›n nedenlerini ortaya koydu¤u gibi korunma ve tedavi
yöntemlerini de insanl›¤›n hizmetin sunmaktad›r.

“Din ile Bilim birbirlerinden ne
kadar uzakta olursa birbirlerine
sevgi ve sayg›lar› artar”
Mide hastal›klar› ile Helicobakter pilorinin iliﬂkisinin ortaya konmas› insanl›k
tarihinin en önemli olaylar›ndan birisidir. Bu keﬂif bakteri-inflamasyon-ülserkanser iliﬂkisini ortaya koyarak düﬂünce
tarz›m›zda bir devrim yaratm›ﬂt›r. Bu ne-

denle de bu keﬂiften 22 y›l sonra 2005’de
Marshall ve Warren’a T›p Nobel Ödülü
verilmiﬂtir.
Barry Marshall ‹stanbul’daki Helikobakter pilori toplant›s›na kat›lmadan önce
Kapadokya’y› ziyaret etmiﬂtir. Kendisine 19 Eylül 2007 tarihinde Hacettepe
T›p Fakültesinde Onursal Doktora verildi. Marshall “Nobel’e Giden Yol ve Bilimsel Araﬂt›rmalar” baﬂl›kl› muhteﬂem
bir konuﬂma yapt›. Hacettepe T›p Konferans salonu t›kl›m t›kl›m doluydu. Onursal doktora töreni de konuﬂma gibi muhteﬂem olmuﬂtur. 40. y›l›n› kutlayan Hacettepe’yi de bu tören taçland›rm›ﬂt›r. Bu
tören nedeniyle Hacettepe Üniversitesi
Rektörü Tunçalp Özgen ve T›p Fakültesi Dekan› Serhat Ünal’› can› gönülden
kutluyoruz. Marshall ile Amerika’da ayn› klinikte çal›ﬂan Prof. Dr. Bülent Sivri’yi de organizasyonun gerçekleﬂmesindeki katk›s› nedeniyle candan tebrik ediyoruz. Hacettepe T›p Gastroenteroloji
Bilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Yusuf Bayraktar ve Prof. Dr. Figen Batman, Prof.
Dr. Serap Arslan’›n da organizasyonun
kusursuz geçmesinde önemli katk›lar›
olmuﬂtur. Onlar sayesinde gerçekleﬂen
unutulmaz bir 19 Eylülü Hacettepe ile
birlikte yaﬂad›k.
Barry Marshall’›n ayn› gün bir bas›n toplant›s› gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤unu ö¤renince 20 Eylül 2007 tarihli gazeteleri taramak için temin ettim. Gazeteleri gözden geçirince ülkemin ne durumda oldu¤unu aç›kça gördüm. Renkli bas›n›n
ortaya koydu¤u tablo kesin olarak
acilen tedavi edilmesi gereken t›bbi
bir durumun mevcudiyetini gösteriyordu. Müsaadenizle olay›n do¤rulu¤unu ortaya koymak için gazetelerden size baz› aktar›mlarda bulunaca¤›m.
Gazetelerden; “Türban yasa¤› kald›r›lacakt›r, ilk görevimizdir”. Bana kalsa çözümü çok kolay, geldi¤i yere
acele gönderin çünkü baﬂ›m›za bela
olacakt›r. Nijerya’l› F. Okey’in ölümü, Polonya’l› Dariusz Witek’in emniyette intihar›. Adam gibi adamlar

bunlar ile meﬂgul olur. ‹ftar çad›rlar›ndaki yemeklere ilgi artt›. ‹nsanlar saatlerce
s›rada beklemeyi göze al›yor. ‹ftar çad›rlar› insan›m›za hakarettir. Sen iﬂ ver, o
zaman onuruyla aﬂ›n› kendisi al›r da, piﬂirir de.
Rektörler “Türban yasa¤› kalkamaz” dediler. Baﬂbakan da onlara “kendi iﬂinize
bak›n” dedi. Yarg›tay Baﬂsavc›s› sert
ç›km›ﬂ ve “Anayasan›n temel ilkeleri de¤iﬂtirilemez” demiﬂ. Aç›kca apartman
sahibi ölünce kirac›lar birbirine girmiﬂ.
Amaçlar› apartman› ele geçirmek.

“Din ve siyaset birbirinden ne
kadar çok uzakta ise topluma o
kadar huzur gelir.”
Gazetelerde neler yok ki! “Yeni anayasa
yap›lacakm›ﬂ”. Anayasa yeni,
sen eski olunca ne de¤iﬂir ki?
Bana kal›rsa önce insan›m›z›
yenilemek gerekir. Bu kafayla
gidilirse hergün yeni bir anayasa ya da Babayasaya ihtiyac›m›z
olacak. T›bbi tedaviyi gerektiren bir durumun salg›n bir hastal›¤a yol açaca¤›n› nedense bilim çevreleri alg›lamak istememektedir.
“Fenerbahçe, ‹talya devi Inter’e
ders verdi”. Bu durumdan ders
alan kazan›r. Ders almayan ise ayn› sonuca katlanmak zorunda kal›r.
Gazetelerde neler var neler, ilk görevimiz türban yasa¤›n› kald›rmak. Türban
ile, kad›nlarla u¤raﬂmay› b›rak›n. Erkekleri sar›p sarmalay›n ki ak›llar› baﬂlar›na
gelsin ve hadlerini bilsinler. Rektörler,
Yarg›tay Baﬂsavc›s›, ‹ﬂverenler, ﬂunlar
bunlar; “Din siyasete kar›ﬂt›r›lamaz”.
Do¤ru, herkes biz kar›ﬂt›rm›yoruz diyor,
demekki din siyasete kar›ﬂ›yor. Bu kar›ﬂ›kl›¤a ivedilikle son verilmelidir. Bundan Din de, Siyaset te büyük zarar görmektedir.
“Eski Baﬂbakanlardan birisi 150 lüks villa yapt›r›yor, yeni baﬂbakan trilyoner oldu”. Neden olmas›nlar, yerel ve genel
idarede yer alan tüm siyasetçiler zengin
oluyor. Çal›ﬂmaya da okumaya da hiç
gerek yok zengin olmak için. Hele ülkeyi yönetmek için hiç mi hiç okumaya gerek yok. D›ﬂardan idare edilebiliyor. Yeni bakanlardan birisi 38 fabrikay› hemen
satacakm›ﬂ. Adamsa önce kendi fabrikalar›n› sats›n. Yapmad›¤›n bir ﬂeyi ne y›k
ne de sat evlad›m. ‹talya, meclisini
“Meclis yan gelip yatma yeri de¤il” diye
suçlamaktad›r. Bizim ülkemizde Meclisin ne yeri oldu¤u yak›nda görülecektir.
“Kad›nlar korkmas›n. Mahalle bask›s›
olmayacakt›r.” Diyene yan›t geldi. Erkekler korkuyorlar ama nedenini söylemiyorlar. ‹nsanlar›n eﬂit ve özgür olarak
dünyaya geldi¤ini bat›l› toplumlar bir
as›r önce kabul etmek zorunda kald›lar.

Do¤ulu, özellikle ‹slam toplulu¤u hala
bu gerçe¤i kabul etmemekte direniyor,
direnirken bir yerini sakatlayacaklar›n›
anlamalar› gerekir art›k. Bu direniﬂin nedeni sosyo-kültürel olmaktan çok biyolojik bir s›k›nt› m›, onu da araﬂt›rmak gerekir diye düﬂünenler var.
Gazetelerde Helikobakter pilori –Mide
Hastal›klar›- Nobel ödüllü Dr. Marshall
hakk›nda yaz› ar›yorum, bulmakta s›k›nt› çekerken nihayet köﬂeye buca¤a s›k›ﬂm›ﬂ habere rastl›yorum. Maalesef Nobel
Ödülü konusunda toplumumuzda ve
medyam›zda yeterli bilgi birikimi olmad›¤›ndan Dr. Marshall’›n bas›n toplant›s›na bekledi¤imiz ilgi gösterilmemiﬂtir.
Medyan›n bilim ve teknoloji konusunda
bilgi birikimi olmad›¤›ndan toplumu da
ayd›nlatamamaktad›r. Bu nedenle Medya ve toplum bilim konusunda, bilim tarihi konusunda bilgilendirilmelidir. Toplum bilimi özümsemez ise bilime ve bilim adam›na sayg› duymaz. Böylece bilgi toplumu olamay›z. Toplum bilime s›rt
çevirerek kimseye bir ﬂey yapamaz, ancak kendi sonunu haz›rlar. Üzülerek ifade etmek isterim ki ülkemiz insan› askerinden hoﬂlanmad›¤› gibi bilim ve bilim
adam›ndan da hoﬂlanmamaktad›r. Bu
hastal›k medyada da vard›r. Sebebini
saksa¤anlar bile biliyor yoz ve yobaz,
cahil yarat›klar. Aç›k ve net söylüyorum,
Bilime sayg› duymayan toplumlar›n nas›l gelece¤i yoksa devlet adamlar›n›n da
sonu yoktur.
Gönül isterdi ki Nobel Ödüllü bilim adam›n›n ülkemizde bulunmas›n› Medya ve
Bilim çevreleri f›rsat bilerek Bilim, Bilim adaml›¤›, Üniversitelerin önemini
dile getiren yaz›lar, konuﬂmalar ile toplumu ayd›nlatabilselerdi.
Yeni Anayasa Ak›l ve Bilime dayal› bir
anayasa olmaz ise sonumuz yak›nd›r.
Gönül ister ki bu anayasa pozitif bilimin
›ﬂ›¤›nda haz›rlans›n ve hem günümüzü
hem de gelece¤imizi güvence alt›na als›n. Ak›l ve bilim yolundan ayr›lan toplumlar›n yar›nlar› olmaz.
Tüm insanlar›m›z ﬂu soruyu kendine sormal›d›r. Neden Türk bilim adamlar› Nobel Ödülü alamamaktad›r?
Bunun cevab› bulunarak gere¤i süratle
yerine getirilmelidir. Bilim de, gerçek
bilim adam› da kendine karﬂ› yap›lan
sayg›s›zl›¤a karﬂ› ülkemizde sonsuza dek
tahammül etmek zorunda de¤ildir.
Tarih; bilim ve bilim adamlar›na gereken
önemi vermeyen toplum ve liderleri ac›mas›zca yarg›layacakt›r.
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PEG‹LE ‹NTERFERONLAR: GEL‹ﬁ‹M,
FARMAKOK‹NET‹K ve FARMAKOD‹NAM‹K
ÖZELL‹KLER‹
Dr. Yücel ÜSTÜNDA⁄
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Zonguldak
onvansiyonel interferon (‹NF) α
ile kronik hepatit C viral (HCV)
enfeksiyonunda ancak %10-20
olguda kal›c› virolojik yan›t elde edebilmek mümkün olmaktad›r (1-4). Bu düﬂük yan›t oranlar›n›n alt›nda ilac›n zay›f
stabilitesi, k›sa yar› ömrü ve anti-‹NF antikorlar›n›n oluﬂumunu artt›r›c› immünojenik etkileri yatmaktad›r. Cilt alt›na uygulama sonras› ‹NF molekülü 7-12 saat
içinde maksimum serum düzeylerine
ulaﬂmakta, yar› ömrü 4-16 saat olmakta
ve 24 saat içinde çok çabuk vücuttan temizlenerek, 24 saat sonra serumda ‹NF
aktivitesi kalmamaktad›r (5-7). Bu veriler bize konvansiyonel ‹NF α’n›n haftada 3 kez uygulan›m› ile elde olunan nispeten düﬂük kal›c› virolojik yan›t oranlar›n› aç›klamaktad›r. Çünkü haftada 3 kez
uygulama ile baz› günlerde antiviral etkiyi gerçekleﬂebilecek serumda ‹NF etkisi kalmamaktad›r (8). Hepatit C virüsü
k›sa süreli yar› ömre sahip olup, çok h›zl› bir ço¤alma yetene¤ine sahiptir (3.7 x
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10 viron/gün) (9). Bu nedenle, dalgalanan serum ‹NF α düzeyleri ilaç direncinin geliﬂmesine ve dolay›s›yla virüsün
tekrar aktive olmas›na neden olabilmektedir (8).
‹nterferonun serum konsantrasyon-zaman profili iliﬂkisi kötü tedavi sonuçlar›
ile karakterize olmakla beraber, ‹NF’un
serumda maksimuma ulaﬂt›¤› dönemler
ciddi yan etkiler ile paralellik göstermektedir. ‹nterferonun grip benzeri yan
etkisi cilt alt› uygulama sonras› 8. saat’de görülmektedir ki, bu dönem
‹NF’un serumdaki en yüksek düzeye
ulaﬂt›¤› zamand›r (10). Bu nedenle, ‹NF
α'n›n farmakokinetik profilinde yap›labilecek de¤iﬂiklikler ile ilac›n hem kal›c›
virolojik supresyon etkileri azalt›labilinir, hem de yan etki profili aç›s›ndan daha iyi tolere edilebilir hale gelmesi
mümkün olabilir.

ve yak›n tarihte de PEG-‹NF α-2a ve α2b. Bu iﬂlemde bir PEG polimeri protein
yap›s›ndaki bir moleküle yap›ﬂt›r›l›r.
Oluﬂan adduct daha büyük moleküler
a¤›rl›¤a sahip olup, böbrekten ve retikuloendotelyal sistemden temizlenmesi gecikir, ve böylece vücuttaki yar› ömrü
uzar. Pegilasyon koruyucu bir k›l›f etkisi
yarat›r ve bu da molekülün hem tripsin
ve kimotripsin gibi çeﬂitli proteazlar ile
y›k›lmas›n›, hemde molekülün antijenitesi engelliyerek immünojenitesini azalt›r. Böylece yeni molekülün farmakolojik aktif formunun yar› ömrü uzar. Molekülün yar› ömrünün uzamas› ile ilac›n
uygulan›m aral›klar› uzat›l›p, hastalar›n
ilaç tüketimlerinde uyum sorununu azalt›labilir (16).
PEG avantajlar›, suda çözünürlük, toksisitenin olmamas›, modüler yap›lanma
varl›¤› ve immunojenik olmamas› olarak
s›ralanabilir (Tablo 1). Ancak, yan›k
hastalar›nda ortalama moleküler a¤›rl›klar› 300, 1000 ve 4000 olan PEG içeren
antimikrobiyal kremler kullan›ld›¤›nda
ölümcül zehirlenme raporlanm›ﬂt›r (17).
Bu olgularda klinik özellikler etilen glikol zehirlenmesine benzemektedir. Moleküler a¤›rl›¤› 400’ün alt›nda olan PEG
molekülleri toksik diasik asit ve hidroksi
asit metabolitlerine metabolize olmaktad›r. Bu durum, PEG moleküler a¤›rl›k
artt›kça azalmaktad›r. ‹ntravenöz olarak
köpeklere yüksek dozda PEG molekülü
verildi¤inde, pulmoner ödem ve solunum durmas› gerçekleﬂmektedir. Maymun ve tavﬂanlarda yap›lan subkronik
PEG uygulamalar›nda majör toksisite
bildirilmemiﬂ olup, bu hayvanlarda yap›lan oral toksisite çal›ﬂmalar›nda, teratojenik veya üreme üzerine ciddi yan etki
görülmemiﬂtir (17).
Tablo 1. Pegilasyonun potansiyel avantaj ve
dezavantajlar›
Avantajlar›

Dezavantajlar›

Farmakokinetik

Azalm›ﬂ immünojenisite
Azalm›ﬂ in vivo aktivite

Uzam›ﬂ yar› ömür

‹laçlar›n formülasyonlar›nda yap›labilecek de¤iﬂiklikler ile etkinlikde art›ﬂ, yan
etkilerde k›smen azalmalar sa¤lanabilmektedir. Kolloidal sistemler (lipozomlar, mikroküreler) ve devaml› sal›n›m
mekanizmalar› standart formulasyonlara
olumlu iyileﬂtirmeler yapabilmektedir
(11). Ancak bu ajanlar›n optimal kullan›m›, k›l›f stabilitelerinin az olmas›, k›sa
yar› ömürleri ve immüojenik yönden
ciddi potansiyelleri nedenleriyle k›s›tl›
olmaktad›r. Özellikle lipozomlar›n retikuloendotelyal sistemde ve kapiller geçirgenli¤in fazla oldu¤u dokularda ilac›n
depolanmas›n› sa¤lad›¤› bilinmektedir
(12). Lipozomlar, kompleman aktivasyonu yapabilmeleri, kardiyovasküler ve
hematolojik yan etkileri artt›rabilmesi
nedeniyle tehlikeli olabilmektedir (13).
Ayr›ca, lipozomal yap›n›n dolaﬂ›mda
birleﬂik yap›dan etkin maddeyi s›zd›rd›¤› da gözlemlenmiﬂtir (14). Bu olumsuz
özelliklerin ço¤u ilaç formülasyonunda
yap›lacak bir ‘pegilasyon’ ile ortadan
kald›r›labilmektedir.
Pegilasyon
Polietilen glikol (PEG) ile pegilasyon iﬂlemi ilk kez 1970’lerde uygulanmaya
baﬂlam›ﬂt›r (15). Bir çok ürün bu dönemde pegilasyona maruz b›rak›lm›ﬂt›r;
PEG-L-asparaginaz, PEG-uricase, PEGadenozin deaminaz, PEG –interlökin 2,
PEG-granulosit koloni stimulan faktör

Azalm›ﬂ klirens
Azalm›ﬂ y›k›m
Azalm›ﬂ maksimum
serum konsantrasyonu

Hedef reseptör ba¤lanmas›nda sterik interferans
Protein ba¤lanma
yerinde interferans

Serumda tavan
konantrasyon etkisinin
azalmas›
Artm›ﬂ in-vivo aktivite
Azalm›ﬂ yan etkiler

PEG polimerleri tekrarlayan etilen oksit
monomerleri içerirler ve birkaç türde bu
monomerler birleﬂtirilebilir. PEG küçük
veya büyük bir PEG molekülü olarak veya 2 PEG molekülü olarak tek bir noktaya veya çok say›da küçük zincirler olarak iliﬂkili protein yap›s›na yap›ﬂt›r›labilir. PEG protein konjugat›n fizyokimyasal ve farmakolojik özellikleri moleküler
a¤›rl›¤›, konfigurasyonu, PEG’in protein
üzerine yap›ﬂt›¤› yer taraf›ndan belirlenmektedir. ‹laç sanayi d›ﬂ›nda PEG polimerleri, g›da ve kozmetik alanlar›nda da
kullan›lmaktad›r (17-20).
Pegilasyon iﬂleminde, PEG molekülündeki hidroksil kayb› ile beraber elektrofilik fonksiyonel bir grup eklenir ve bu yap› amid-uraten ba¤lar› ile protein molekülü içindeki lizin histidin yap›lar›na veya N terminal bölgesine ba¤lan›r (2123). Çok say›da PEG molekülünün eklenmesi ile protein yap›lar›n›n reseptör
etkileﬂimi bozulabilir ve oluﬂan konjuge
bileﬂimin biyolojik etkilerini azaltabilir.
Birden fazla PEG molekülü eklemenin

alternatifi, tek dall› bir PEG yap›s›n›n
proteine yap›ﬂt›r›lmas›d›r. Dall› zincirli
PEG molekülünün termal ve pH stabilitesi daha yüksek olup, lineer PEG yap›lar›na göre dall› zincirli PEG molekülü
proteolitik degredasyona daha dirençlidir (22).
Pegile ‹NF’ lar
‹lk olarak ‹NF α-2a 5kD lineer zincir
PEG molekülü ile konjuge edilerek,
1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda denenmiﬂ,
ama farmakokinetik profili ve klinik etkinli¤i konvansiyonel ‹NF α-2a’dan
farkl› görülmemiﬂtir (21, 24). Daha sonra farkl› özellikte farmakokinetik profili
olan PEG-IFN moleküllerinin araﬂt›r›lmas› devam etmiﬂtir. Halen bilindi¤i gibi 2 farkl› PEG-‹FN ürünü kronik hepatit C olgular›n›n tedavisinde kullan›m
alan› bulmuﬂtur.
PEG-‹FN α-2a (40 kD) konjugat›nda, 40
kD PEG molekülü IFN α-2a molekülüne
yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. PEG-IFN α-2b lineer 12
kD PEG molekülünün ‹FN ile kovalan
konjugasyonu sonucu oluﬂturulmuﬂtur.
PEG-‹FN α-2a ve α-2b aras›nda sadece
1 aminoasit molekül fark bulunmaktad›r.
PEG-‹FN α-2a’da her biri 20 kD olan
monometoksi PEG zincirlerinden 2 tanesi (40Kd) hidrolitik olarak stabil amid
ba¤› ile IFN molekülünün lizin rezüdülerine ba¤lan›r (23, 24). PEG IFN α-2b’de
tek lineer PEG molekülü (12 kD) uretan
ba¤› ile IFN molekülünün histidin rezüdülerine ba¤lan›r.
Pegile IFN’lar: Farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler
Pegile ‹FN’lar›n farmakokinetik özellikleri konvansiyonel IFN molekülünden
oldukça farkl›d›r. PEG-‹FN α-2a (40
kD) uzun süreli bir absorbsiyon profiline
sahiptir. Tek doz 180 mikrogram PEG‹FN α-2a’n›n subkutan uygulamadan 38 saat sonra plazmada ilaç düzeylerini
elde etmek mümkün olabilmektedir. 60
saat sonra uygulanan dozun yar›s›ndan
fazlas› absorbe olmaktad›r. Maksimum
ilaç düzeylerine 72-96 saat sonra ulaﬂmak mümkündür (25).
PEG-‹FN α-2b’nin absorbsiyon ve da¤›l›m özellikleri konvansiyonel ‹FN α2b’ye benzemektedir. PEG-‹FN α2b’nin emilim yar› ömrü 4.6 saat olup,
bu konvansiyonel IFN’n›n 2 kat› kadard›r. PEG-‹FN α-2b maksimum serum
düzeyine 15-44 saat sonra ulaﬂmaktad›r.
Konvansiyonel ‹FN α-2b’nin ise 8 saatde maksimum serum düzeyine ulaﬂt›¤›
bilinmektedir (26).
PEG protein konjugat›n büyüklü¤ü vücuttaki da¤›l›m› belirlemektedir. PEG‹FN α-2a’n›n konvansiyonel ‹FN α2a’ya göre s›n›rl› bir da¤›l›m› (4 kat daha az) olmaktad›r. Bunun nedeni PEG‹FN α-2a n›n daha çok damar içi alanda
da¤›lmas›d›r. PEG-‹NF α-2b (12 kD) da¤›l›m› konvansiyonel ‹NF α-2b’den hafif daha azd›r (1.4 L/kg-1L/kg). Bu nedenle PEG-‹FN α-2b’nin dozu vücut
a¤›rl›¤›na göre ayarlanmas› gerekirken,
PEG-‹FN α-2a sabit dozlarla uygulanabilmektedir.
Pegilasyon, konjugat›n vücuttan klirensini belirgin azaltmaktad›r. Konvansiyonel ‹FN’ye göre, PEG-‹FN α-2a ve α2b’nin sistemik klirensi 100 kat ve 10
kat daha düﬂüktür. Bu ilaçlar›n ortalama

alpha2b plus ribavirin for 48 weeks or for 24 weeks
versus interferon alpha2b plus placebo for 48 weeks
for treatment of chronic infection with hepatitis C
virus. International Hepatitis Interventional Therapy Group (IHIT). Lancet 1998;352:1426-32.

yar› ömürleri 80 ve 40 saat düzeylerinde
olup, konvansiyonel ‹FN molekülüne
göre 16 ve 7 kat daha uzundur.
Böbrek ve hücresel klirensi azalt›rken,
biyolojik etkinli¤in korundu¤u optimal
PEG çap› 40-60 kD düzeylerinde raporlanmaktad›r. Küçük PEG molekülleri
böbrekten rahatl›kla filtre edilebilmektedir. Böbrek fonksiyon anormalli¤i, PEG‹FN eliminasyonu üzerine hafif olumsuz
etkisi bulunmaktad›r. PEG-‹NF α-2b’nin
%30’u ve PEG-‹NF α-2a’n›n %25’i böbrekten temizlenmektedir. Hemodiyaliz
hastalar›nda PEG-‹NF α-2a, 135 mikrogram/hafta dozunda uygulanmal›d›r
(27).
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Clin Pharmacokinet 1990;19:390-9.

6.

Wills RJ, Dennis S, Spiegel HE, Gibson DM, Nadler PI. Interferon kinetics and adverse reactions after intravenous, intramuscular, and subcutaneous
injection. Interferon kinetics and adverse reactions
after intravenous, intramuscular, and subcutaneous
injection. Clin Pharmacol Ther 1984;35:722-7.
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Chatelut E, Rostaing L, Gregoire N, A pharmacokinetic model for alpha interferon administered subcutaneously. Br J Clin Pharmacol 1999;47:365-71.

8.

Lam NP, Neumann AU, Gretch DR, Wiley TE, Perelson AS, Layden TJ Dose-dependent acute clearance of hepatitis C genotype 1 virus with interferon α. Hepatology 1997;26:226-31.

9.

Neumann AU, Lam NP, Dahari H, Gretch DR, Wiley TE, Layden TJ, Perelson AS Hepatitis C viral
dynamics in vivo and the antiviral efficacy of interferon-alpha therapy. Science 1998;282:103-7.

IFN molekülünün biyolojik aktivitesi,
serum 2-5 oligoadenilat sentetaz
(OAS)’a ait aktiviteyi ölçerek gösterilebilmektedir (28). ‹NF’lar›n endojen biyolojik aktivitesini gösteren OAS, konvansiyonel ‹FN ile çok h›zl› bir oranda
azalma gösterirken, PEG-‹FN verilen olgularda 1 hafta boyunca yüksek düzeylerde kalabilmektedir (28). Buda göstermektedir ki; pegilasyon ile ‹FN’nun de¤iﬂtirilmesi, adductun farmakolojik aktivitesini de¤iﬂtirmekle beraber biyolojik
aktivitesine azalt›c› etki etmemektedir.

10. Zhi J, Teller SB, Satoh H, Koss-Twardy SG, Luke
DR Influence of human serum albumin content in
formulations on the bioequivalency of interferon α2a given by subcutaneous injection in healthy male
volunteers. J Clin Pharmacol 1995;35:281-4.

PEG-‹FN α-2a’n›n etkinli¤i, güvenilirli¤i ve klinik dozaj uygulan›m› ilk olarak
kronik hepatit C tan›l› 159 hasta içeren
bir grupta denenmiﬂtir (29). 48 haftal›k
tedavi sonras›nda yap›lan 24 haftal›k takipte elde olunan virolojik yan›t oranlar›
konvansiyonel IFN α’dan daha yüksek
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. 45 mikrogram haftal›k doz ile elde edilen virolojik yan›t
%10 iken 180 mikrogram haftal›k doz ile
%36’ya ulaﬂmaktad›r. Ancak PEG IFN
α-2a konjugat›n›n dozu 270 mikrogram
haftaya ç›kart›ld›¤›nda artm›ﬂ bir virolojik yan›t görülmemektedir. IFN α-2a ve
PEG-‹FN α-2a’n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› kronik hepatit C tan›l› 531 olguluk bir seride virolojik yan›t oranlar› s›ras›yla %19
ile %39 (p<0.001) civar›ndad›r (30).
PEG-‹FN α-2b de benzer ﬂekilde, konvansiyonel ‹FN α-2b’ye göre daha yüksek kal›c› virolojik yan›t oranlar› oluﬂturmaktad›r. 1-1.5µg/kg düzeylerinde PEG
‹FN α-2b, konvansiyonel α-2b’ye göre 2
kat› yüksek kal›c› virolojik yan›t bildirilmiﬂtir (24%, 23% ve 12% s›ras›yla,
p<0.001) (31).
Sonuç olarak, konvansiyonel ‹NF α k›sa
yar› ömrü, vücuttan h›zl› temizlenmesi
nedenleri ile düﬂük etkinlik göstermektedir. Pegile proteinler sahip olduklar›
yüksek moleküler a¤›rl›k, daha büyük
hacimleri ve de¤iﬂmiﬂ farmakokinetikleri ile konvansiyonel ‹FN’lardan daha
yüksek antiviral etkinlik göstermektedirler. PEG-‹NF konjugatlar› vücutta daha
küçük bir alana da¤›lmakta ve azalm›ﬂ
böbrek klirensi ile sabit plazma düzeylerine sahip olmaktad›r.
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T‹P 3 GIDA ALERJ‹S‹:
KRON‹K HASTALIKLAR ve BOZULMUﬁ BARSAK
PERMEAB‹L‹TES‹ A R A S I N D A K ‹
“ K AYIP ‹ L ‹ ﬁ K ‹ ”
Dr. Camille LIENERS
Biyokimyac›, Mikrobiyolog, Laboratoires Réunis - Lüksemburg
Birçok hasta ast›m, hipotiroidi, ﬂiﬂmanl›k, tip II diyabet, yüksek tansiyon, depresyon, irritabl barsak
sendromu, demir eksikli¤i, kronik yorgunluk, kronik enfeksiyöz olmayan nezle, psoriasis, ürtiker veya nörodermit gibi kronik belirti veya hastal›klardan yak›nmaktad›r. Birinci planda, ilaç ba¤›ml› olan
klasik t›pta bu semptomlar için nedene yönelik bir
tedavi yoktur. Semptomlar yat›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›na ra¤men ayn› anda birden çok belirti oldu¤unda
verilen ilaçlar genellikle kontrendikedirler. Örne¤in: ast›m ve hipertansiyon gibi. Semptomlardan biri için beta-agonistler, di¤eri için beta-blokerler uygundur. Ama iki tür ilaç birbiri ile geçimsizdir. Ancak tüm bu farkl› hastal›klar›n ortak noktas› hepsinin kronik enflamasyona dayanmalar›d›r. E¤er bu
hastal›klar iyileﬂtirilmek isteniyorsa, enflamasyonun sebebi bulunmal› ve ortadan kald›r›lmal›d›r.
Kula¤a ne kadar garip gelse de, genellikle tek bir
besin maddesi veya diﬂ dolgusunda bulunan metal,
hastada ayn› anda mevcut, farkl› belirtilerin sebebidir.
Kronik bir enflamasyondan bahsedebilmek için en
az›ndan iki ﬂart gerçekleﬂmelidir:
1. Antijen olarak tan›mlanan tetikleyici ile düzenli
temas
2. Bu antijene karﬂ› duyarl›laﬂma, yani immunolojik
bir reaksiyon

Hangi antijenler söz konusudur?
1. CMV, EBV veya Borrelia gibi kronik enfektifler,
2. Diﬂ dolgular›, implantlar veya di¤er kaynaklardan gelen c›va, nikel, kobalt, vanadyum, titan, alt›n
v.b. metaller (1)
3. Yüksek konsantrasyonda ve düzenli olarak tüketilen besinler (2)
Tüm bu antijenler kronik enflamasyonlarda büyük
rol oynarlar. Besin alerjisinde besinin uzaklaﬂt›r›lmas› veya diyetten ç›kar›lmas› vakalar›n % 80’den
fazlas›nda spontan ya da k›sa süreli bir rahatlamaya
yahut iyileﬂmeye yol açar.
Bu nas›l mümkündür?
Burada barsaktaki ba¤›ﬂ›kl›k sistemi merkezi bir rol
oynar. Yedi¤imiz, içti¤imiz ve yuttu¤umuz her ﬂeyle birlikte diﬂ metallerinden çözülen c›va da barsaklar›m›zdan geçer ve orada ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ile karﬂ›laﬂ›r. Barsaktaki ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, tüm ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin %80’den fazlas›n› teﬂkil eder. Barsa¤›n
sa¤l›kl› oldu¤u hallerde bu antijenler ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ile hiç temas etmezler veya ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
ile do¤rudan iliﬂkili özelleﬂmiﬂ enterositler olan Mhücrelerinden geçerek transitoz denilen yöntemle
taﬂ›n›rlar. APC (antijen sunucu hücreler) olarak görev yapan T lenfositleri, antijenleri devir al›rlar ve
karmaﬂ›k aﬂamalardan sonra antijeni tolere mi ede-

ceklerine yoksa bir ba¤›ﬂ›kl›k yan›t› baﬂlatarak antijeni parçalayacaklar›na m› karar verirler. Antijene
ve endojen faktörlere de ba¤l› olarak ya metallerin
birço¤unda oldu¤u üzere bir sitotoksik reaksiyon,
ya da besin proteinlerindeki gibi genellikle daha büyük antijenlerle ortaya ç›kt›¤› gibi antikor oluﬂumu
ile seyreden bir humoral reaksiyon ﬂeklinde bir TH1
veya TH2 reaksiyonu uyar›l›r. TH1 veya TH2 de olsa, sonuçta her zaman antijen parçalan›r ve bu da bir
enflamasyon reaksiyonundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bu yaln›zca bir defa veya nadiren ortaya ç›karsa,
zamansal ve mekansal olarak s›n›rl› oldu¤undan genellikle fark edilmeden geçer. Ancak e¤er metaller
veya yiyecekler gibi sürekli mevcut olan veya sunulan antijenler söz konusu iseler; bu enflamasyon reaksiyonu sürekli uyar›l›r ve kaplad›¤› alanda s›n›rl›
kalmaz, üretilen immun kompleksler kan yoluyla
tüm vücuda da¤›l›rlar ve bu komplekslerin y›k›m›
periferde herhangi bir yerde olabilir. Bu olay›n tam
olarak nerede gerçekleﬂece¤i bireye göre de¤iﬂir.
Bunda genetik yatk›nl›klar, önceki hastal›klar, yaralanmalar belirleyici rol oynarlar. Bir yaralanma veya mikrobik iltihap sonucu bir organ› duyarl›laﬂm›ﬂ
olan kiﬂide tam da bu organ›n tutulma riski yüksektir. Burada endotel aktive oldu¤undan, öncelikle
immun kompleksleri yakalar ve sonra immun
kompleksleri parçalayacak olan fagositleri kendine
çeker. Ancak yeni immun kompleksler birikti¤inden, bunlar da daha fazla fagositleri o bölgeye çekerler ve y›k›c› güç o kadar büyür ki, çevredeki dokular da zarar görür.

Dokudaki hasar yeterince büyükse ﬂu belirtiler görülür: tiroid bezinde hormon üretimi azal›r, oksidatif olaylar sonucu sinoviyal s›v› kat›laﬂt›¤›ndan eklemlerde a¤r›lar ortaya ç›kar, insülin reseptörleri zarar gördüklerinden Tip II diyabet geliﬂir (3).

Masif triptofan y›k›m› sonucu serotonin sentezlenemedi¤inden depresyon tetiklenir (4).
ACE, TNFalfa, IL6 genlerinde polimorfizme ba¤l›
olarak genetik predispozisyon mevcut ise sonuçta
hipertansiyon geliﬂebilir. Etken ortadan kald›r›lmad›¤› müddetçe genellikle tedaviye dirençlidir.
Bu yaz›da sizlere Türkiye’de ilk kez kullan›lacak
olan ve hem antijeni tan›mlayacak, hem de barsak
fonksiyonunun bütünlü¤ünü belirleyip bunlar› düzeltebilecek 3 yeni yöntemi tan›taca¤›m.

Yeni bir yöntem olan stool flora scan (SFS) ile baﬂlayal›m:
Barsak, 600 m2 alan› ve 6 m uzunlu¤u ile d›ﬂ dünya ile temas alan› en fazla olan organ›m›zd›r. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin %80’den fazlas› burada bulunur.
En önemli problem barsak duvar›n›n bütünlü¤ünü
veya barsak bariyerini koruyabilmektir.
Barsak bariyeri 4 bileﬂen ile karakterizedir:
• Monosellüler bir enterosit tabakas›ndan oluﬂan
barsak duvar›n›n kendisi. Bunlar “tight junctions” ile birbirlerine yap›ﬂ›rlar ve nisbeten büyük
moleküller için geçirgen de¤ildirler. Yaln›zca
tek hücreli bir tabaka söz konusu oldu¤unda çok
hassast›r.
• Potansiyel antijenleri veya daha büyük molekülleri içine alan özelleﬂmiﬂ hücreler, M-hücreleri, burada yerleﬂmiﬂlerdir. Lenfositler “Peyer
Plaklar›”nda organize olmuﬂlard›r.
• Burada barsak boﬂlu¤una salg›lanan sekretuar
IgA üretilir. Antijenleri barsak lümeninde yakalay›p barsak duvar›n› geçmelerini önlediklerinden önemli bir savunma görevini üstlenirler.
Oluﬂan kompleksler d›ﬂk› ile at›l›rlar. Patojen
mikroorganizmalarla ortak yap›ya sahip olan,
ancak kendileri patojen olmayan E. coli türleri
sIgA üretimini uyar›rlar. sIgA bariyerinin eksikli¤i, ileri derecede zay›flama anlam›n› taﬂ›r ve
genellikle sonucunda alerjik belirtiler görülür.
• Yerleﬂik barsak floras› da barsak bariyerinin
bir di¤er önemli savunma cephesidir. Patojen
bakteriler, parazitler ve mantarlar›n sürekli sald›r›s› ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu durum sa¤l›kl› bir
floray› fazla etkilemez, say›sal üstünlü¤ü oldu¤undan ve özel savunma salg›lar› ile patojen
mikroorganizmalar›n kolonizasyonunu önleyebildi¤inden kendini kolayca savunur. Bu yerleﬂik barsak floras›n›n bileﬂimi çok karmaﬂ›kt›r ve
sinerjistik çal›ﬂ›r. Barsaktaki bakteri say›s› vücudun tüm kendi hücrelerinin toplam say›s›n›n 10
kat›d›r. Mikroorganizmalar›n metabolik faaliyeti
insan›nkinden 10000 kat büyüktür. Bu say›lar
nas›l aktif bir biyoreaktörü vücudumuzda taﬂ›d›¤›m›z› gösterirler. Bu reaktörün dengesi bozuldu¤unda tüm organizman›n bundan zarar görece¤i çok aç›kt›r. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, parazitler ve Candida albicans, koruyucu
maddeler, renklendiriciler, a¤›r metaller, çevresel toksinler, stres-Interferon-g, TNFalfa, ilaçlar,
alkol, ekzokrin pankreas yetmezli¤i, aklorhidri,
yanl›ﬂ beslenme gibi birço¤una kendimizin yol
açt›¤› say›s›z d›ﬂ faktör sebebiyle yerleﬂik flora
kuvvetle zarar görür ve görevini yerine getirememeye baﬂlar. Sonuç:
• Pütrid floran›n ço¤almas› ile birlikte barsak pH
s›n›n alkalileﬂmesi ve yüksek metabolik aktivitesi nedeniyle kar›n ﬂiﬂli¤i ve kokulu d›ﬂk› görülür,
histamin ve kanseri tetikleyici olduklar›ndan
ﬂüphelenilen di¤er biyojen aminler salg›lan›r.
• Barsak duvar›n› hasara u¤ratan, alerjen etki
eden, s›kl›kla cilt problemlerine neden olan mantarlar›n yerleﬂimi: Bir mantar istilas›n›n dikkate
al›nmayan bir sonucu ise karaci¤erin aﬂ›r› yüklenmesidir. Yaln›z mantar toksinleri de¤il, karbonhidratlar›n mayalanmas› s›ras›nda sürekli ve
bol miktarda ortaya ç›kan k›sa zincirli alkoller
de uzun vadede karaci¤er hasar›na yol açabilirler. Alkolizm olmaks›z›n izole yüksek gGT de¤erleri s›kl›kla bir mantar istilas› ile iliﬂkili bir
ﬂeker kullan›m bozuklu¤una ba¤l›d›r.
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• Enterositlerin besin maddelerinin büyük bir
k›sm› yerleﬂik flora taraf›ndan üretilir. Bu flora
ileri derecede bozuldu¤unda, enterositlerin bir
k›sm› “açl›ktan ölür” veya görevini yerine getiremez. Barsak geçirgenli¤inin art›ﬂ›, bunun sonucudur.
Bu durumlardan birkaç tanesi ortaya ç›kt›¤›nda barsak bariyerinin bütünlü¤ünün bozulmas› ve her tür
alerjinin, ama özellikle Tip 3 alerjinin ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Böylelikle kronik s›k›nt›lar›n temeli at›lm›ﬂ olur.

Aﬂa¤›daki listede bu tür bir beslenme de¤iﬂikli¤inden özellikle fayda görecek endikasyonlar s›ralanm›ﬂt›r:
Etiyolojisi ayd›nlat›lmam›ﬂ tüm kronik enflamatuar
hastal›klar
Kronik enflamasyonlar- eklemler, salg› bezleri, Tip
II diyabet, tiroid bezi,
Her türlü mide – barsak ﬂikayetleri, Crohn hastal›¤›,
Çöliyak hastal›¤›, irritabl kolon sendromu
Deri problemleri – nörodermit, akne, psoriyazis

Sebep barsaktad›r.

Migren, kronik baﬂ a¤r›s›

SFS yard›m› ile barsak duvar›n›n bütünlü¤ünü, en
önemli aerob ve anaerob temsilcilerini, parazitleri
ve mantar istilas›ndan oluﬂan yerleﬂik floran›n bileﬂenlerini kantitatif olarak belirleyip test edebiliriz.
Ek olarak metabolik aktivite hakk›nda önemli bilgiler sunan d›ﬂk› pH sini de ölçeriz. sIgA ölçümü, mukozal ba¤›ﬂ›kl›¤›n kapasitesi hakk›nda bilgi verir.

Psiﬂik hastal›klar – depresyon
Kronik yorgunluk sendromu (CFS)
ﬁiﬂmanl›k, metabolik sendrom
Hipertansiyon
Malabsorpsiyon sendromu
Otoimmun hastal›klar

SFSplusda ek olarak Calprotectin halen barsak enflamasyonu ve tümörler için en etkin belirteç olarak,
Alfa 1 Antitripsin barsak geçirgenli¤inin güvenilir
belirteci olarak ve Pankreas-Elastaz 1’de ekzokrin
pankreas aktivitesi hakk›nda fikir edinmek için kullan›l›rlar.
Doktora tüm gerekli aç›klamalar› ve problemlerin
çözümü için tedavi önerilerini de içeren kapsaml›
bir rapor sunulur. Di¤er bilgiler için www.immuno.com.tr’ye bakabilirsiniz.
Mikrobiyolog olarak 17 y›ll›k çal›ﬂma hayat›mda
vakalar›n % 16-18’inde ﬂikayetlerin patojen bakteriler, virüsler veya parazitlere ba¤l› oldu¤unu gördüm. Hastalar›n geri kalan›na teﬂhis konulamad›.
SFS kullan›m›na geçtikten sonra ﬂimdi hastalar›n
%80’inde ﬂikayetlerin nedeni belirlenebiliyor.
Barsa¤›n uygun ﬂekilde sanitasyonu gerçekleﬂtirilmeden yap›lacak her türlü tedavinin baﬂar›ya ulaﬂmas› ﬂüphelidir ve sürekli yeni enflamasyon kaynaklar› ortaya ç›kaca¤›ndan tedavi baﬂar›s› da k›sa
süreli olacakt›r.
Besinler en önemli enflamasyon kaynaklar›ndand›r.
Besinler olmadan yaﬂayamay›z. Öte yandan kendimiz için uygun olmayan yiyecekleri yedi¤imizde
bizi hasta ederler. Beslenme uzmanlar› bize her zaman ﬂu ya da bu vitamin ya da mineralden zengin
olan besinleri almam›z› veya sa¤l›ks›z oldu¤u tahmin edilenlerden uzak durmam›z› anlat›rlar. Bu çeliﬂkili yorumlarla insan hiçbir ﬂey yapamaz. Genellikle tam da sa¤l›kl› oldu¤u iddia edilen yiyecek bir
kiﬂinin sindiremedi¤i besindir ve birçok problemin
de kayna¤›d›r. Örne¤in süt veya tam tah›ll› ürünler,
her zaman yüksek kalsiyum içeri¤i veya yüksek posa miktar› nedeniyle öne sürülürler. Her iki yiyecek
türünün de bir çok hasta için ya süt proteinine immunolojik reaksiyon geliﬂtirdiklerinden, ya da süt
ﬂekeri olan laktozu sindiremediklerinden çok sa¤l›ks›z oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Di¤erleri ekmekteki
glutene veya mayaya reaksiyon gösterirler. “Sa¤l›kl› tam tah›ll› ekmek” tükettiklerinde tam da kendilerini hasta yapan besinleri al›rlar. Imupro 300 adl›
özgün bir test yard›m› ile her bir hasta için enflamasyon kayna¤› olan besin, bireysel olarak belirlenebilir. Bu bilgilerle beslenme biçiminde yap›lacak
de¤iﬂiklikle yeni enflamatuar olaylar›n ortaya ç›kmas›n›n garantili olarak önüne geçilebilir. Tüm
dünyada bugüne dek 200 000’den fazla hastada kullan›lan bu test ile endikasyonlar›n ço¤unda ﬂikayetlerin % 80den fazlas› hafifletilmiﬂ veya ortadan kald›r›lm›ﬂt›r (5).

Multipl kimyasal sendrom (MCS)
Fibromiyalji
Kronik demir eksikli¤i
Kilo yönetimi
Anti-aging
Gebelik
Spor hekimli¤i
Özellikle gastrointestinal ﬂikayetler, spesifik besin
IgG’ye dayanan bir beslenme de¤iﬂikli¤inden fayda
görürler. Böylelikle Crohn hastal›¤›nda (6) ve IBS’
de belirgin bir düzelme kan›tlanabilmiﬂtir (7).
IgG - Antikorun rolü
- IgG antikorlar adaptif immün
sistemin bir parças
ıdır
- IgG, normal insan serumundaki
immünglobulinlerin % 75'ini olu
úturur
- Uzun ömürlü antikor (yar
ı ömür ~23 gün)
- Antijeni nötralize eder veúaretler
i
- Bir immün reaksiyonunúaretidir
i
(enfeksiyon)
- Immün sistem hafizas
ının bir parças
ıdır
- IgG plasenta yoluyla anneden fetüse geçebilen
tek Ig'dir
- Bir antijen ile temas etti
÷inde bir enflamasyon
reaksiyonu endükler

IBS’deki (iritabl barsak sendromu) yeni ilaçlar serotonin metabolizmas›na etki ederek HT3 ve HT4 reseptörleri üzerinde agonist veya antagonist etki gösteriyorlar (8). Serotonin metabolizmas›n›n % 90’›
barsakta gerçekleﬂir. Yukar›da tan›mland›¤› gibi
kronik barsak enflamasyonlar›, subklinik düzeyde
seyretseler de, serotonin y›k›m›nda büyük rol oynarlar. Bu nedenle depresyon IBS veya Crohn hastal›¤› ile birlikte görülebilir. Bu kronik enflamasyonlar›n tetikleyicisini bulmak da önemlidir. Besin
maddeleri burada belirleyici rol oynarlar.
Kronik enflamasyon kayna¤› olarak bir baﬂka kaynak da, genellikle tümüyle ihmal edilen a¤›r metallerdir. Tümümüz bunlarla temas halinde olmam›za
ra¤men hepimiz metallere olumsuz reaksiyon göstermeyiz. Baz› kiﬂilerin a¤›r metallere tolerans eﬂi¤i
çok yüksek olmakla birlikte di¤erleri eser miktarda
metale bile reaksiyon gösterirler. Bunun sebebi nedir? A¤›r metallerde her zaman konsantrasyona
ba¤l› olmas›na ra¤men metal toksisitesi akla gelir.
Bunun için aﬂ›lmamas› gereken eﬂik de¤erler vard›r.
Bu s›n›rlar, metallerle temasta nörovejetatif sistemde hasar yaratacak, metal zehirlenmesine yol açmayacak ﬂekilde belirlenmiﬂlerdir. Zehirsizlendirme
kapasitesi normal s›n›rlar dahilindeki kiﬂilerde bu
konsantrasyonlarda toksik belirtiler ortaya ç›kmaz.
Bu s›n›r de¤erler metallerin saf toksik etkileri için
geçerlidir. Metallere karﬂ› geliﬂebilecek immunolojik reaksiyonlar için geçerli de¤ildirler. Burada ise
immunolojik yan›t konsantrasyondan ba¤›ms›z oldu¤undan s›n›r de¤erlerin bir anlam› yoktur. Kiﬂi
bir metale karﬂ› duyarl›laﬂm›ﬂsa, bu metalin çok küçük miktarlar› bile ﬂikayetleri baﬂlatabilir. Burada
en yayg›n bilinenler, kontakt alerjilerdir. Bunlar deri üstünde görünür olduklar›ndan nispeten daha kolay teﬂhis edilebilirler. Ancak sistemik reaksiyonlarda durum de¤iﬂir. Bu durumda spesifik testler olmaks›z›n bir s›n›flama zordur veya neredeyse mümkün de¤ildir. Yiyeceklerde oldu¤u gibi metallerle
de ﬂikayetlerimizle bunlar aras›nda bir iliﬂki kurmadan her zaman yak›n temas içindeyizdir. Burada

özellikle diﬂ dolgular› ve implantlar ön plandad›rlar.
Burada temas kal›c›d›r ve bölgesel görünür ﬂikayetlerin yan›s›ra deri ﬂikayetleri uzak organlarda da ortaya ç›kabilirler. Dil üstünde, diﬂ etinde veya a¤›z
boﬂlu¤unda beyaz plak oluﬂumu gibi a¤›z içinde görünür de¤iﬂiklikler varsa (9), veya kronlu diﬂlerin
üzerinde metalloz denilen esmer lekeler oluﬂmuﬂsa,
diﬂ metallerine karﬂ› bir immunolojik reaksiyon kesindir. A¤›zda metalik tat olmas› elektrolitik bir olay›n iﬂareti olup, diﬂ dolgusundaki de¤ersiz bir metalin yavaﬂ yavaﬂ çözüldü¤ünü gösterir. Burada genellikle c›va sal›nmas› söz konusudur ve nörolojik
veya di¤er ﬂikayetlerin geliﬂme tehlikesi vard›r.
E¤er aﬂ› maddesine tiyomerosal katk›s› yap›lm›ﬂsa,
aﬂ›lama sonras› da metal hassasiyeti s›k gözlenen
bir durumdur. Bu organik c›va genellikle ilk duyarl›laﬂmay› tetikler ve genellikle nörodermit veya
otizm nedenidir. Özellikle gebe bir kad›n, hamilelik
s›ras›nda bu tür aﬂ› veya diﬂ tedavisi yapt›rm›ﬂsa yenido¤an halihaz›rda duyarl›laﬂm›ﬂ olarak dünyaya
gelir ve bunun sonuçlar› ile savaﬂmak zorunda kal›r.
Ama ilaçlar da s›kl›kla böyle bir kaynak oluﬂtururlar: genellikle akla gelmeyen dolgu maddesi olarak
birçok ilaçta titanoksit bulunur: her ne kadar toksik
zarar vermese de birçok kiﬂi titana karﬂ› duyarl›laﬂm›ﬂt›r. Birçok kozmetik ve diﬂ macunu da titan içerir. Ayr›ca sigara duman› da c›va, nikel, kadmiyum,
mangan için iyi bir kaynakt›r. Birçok yay›nda kronik yorgunluk, otizm, ADHD, otoimmun hastal›klar, multipl skleroz v.b. aras›ndaki iliﬂki kan›tlanm›ﬂt›r (10). Ve yaln›z nedeni kan›tlanmakla kalmam›ﬂ, metal uzaklaﬂt›r›ld›¤›nda veya temas kesildi¤inde hastal›¤›n da iyileﬂti¤i gösterilmiﬂtir. Prensipte kronik enflamasyon söz konusu oldu¤undan, besinler bölümünde bahsedilen metallerin neden oldu¤u ayn› ﬂikâyetler geçerlidir. Bugüne dek teﬂhis çok
zahmetli idi ya da mümkün de¤ildi. ﬁimdi ilk kez
Türkiye’de kullan›lan ve devrim yaratan MELISA
testi (11) ile güvenilir ﬂekilde ve kesin olarak hangi
metalin duyarl›laﬂmaya neden oldu¤u ve hangi metalden kesinlikle uzak durulmas› gerekti¤i belirlenebilmektedir. Buna ba¤l› olarak bu metalin vücuttan
uzaklaﬂt›r›lmas› ve sonras›nda da bir zehirsizleﬂtirme kürü yap›lmas› gerekebilir (12).

21. Molibden (Mo)

Ancak bu uygulama yaln›zca bu konuda özel e¤itim
alm›ﬂ ve gerekli önlemleri uygulayabilecek deneyimli diﬂ doktorlar›na b›rak›lmal›d›r. Aksi takdirde
yüksek derecede bir entoksikasyon hesaba kat›lmal›d›r ki, sonucunda ﬂikayetlerin ﬂiddetlenmesi söz
konusudur. MELISA testi ﬂu ﬂekilde çal›ﬂ›r:

Burada tan›t›lan SFS, IMUPRO 300 VE MELISA
yöntemleri kronik ﬂikayetlere karﬂ› güncel, en modern ve en ilerlemiﬂ teﬂhis yöntemleridirler.

Hastan›n kan›, tam olarak lenfositleri farkl› metallerle temas ettirildikten sonra birkaç gün hücre kültüründe bekletilirler. Sonras›nda haf›za hücrelerinin
ço¤alma h›z› al›nan timidin ile ölçülür. Bu patentli
uygulama metal duyarl›laﬂmalar›nda en güvenilir
yöntem olarak kendini göstermiﬂtir.

22. Ni,kel (Ni)
23. Niyobyum (Nb)
24. Paladyum (Pd)
25. Fenil c›va
26. Platin (Pt)
27. Rodyum (Rh)
28. Rubidyum (Rb)
29. Rutenyum (Ru)
30. Gümüﬂ (Ag)
31. Thimerosal
32. Teneke(Sn)
33. Titanyum dioksit
34. Titanyum triklorid
35. Uranyum (U)
36. Vanadyum (V)
37. Tantal (Ta)
38. Tungsten (W)
39. Çinko (Zn)
40. Zirkonyum (Zr)
Özel problemler için 5 - 20 metal içeren paneller
haz›rlad›k. Daha geniﬂ bilgiyi www.immuno.com.tr
adresinden edinebilirsiniz.
Kronik hastal›klar, muhtemelen tek baﬂ›na önemli
bir ﬂikayet yaratmayacak birçok olay›n bir araya
gelmesinin sonucudurlar. Etkenlerin, genetik veya
kiﬂisel predispozisyonun, ve mevcut antijenlerin kal›c› varl›¤›n›n, sonuçta kronik hastal›klara neden
olan karmaﬂ›k bir oyunudur.
Anamanezin iyi al›nmas› ile olas› etkenler s›n›rland›r›labilir ve spesifik testler de tek veya çok say›daki antijenlerin tan›mlanmas›n› sa¤larlar. Hedefe yönelik önlemlerle bunlar genellikle önlenebilir veya
uzaklaﬂt›r›labilir. Yaln›zca bu önlemle uzun süreli
bir iyileﬂme ve ﬂikayetlerin yok olmas› garanti alt›na al›n›r.

Enflamasyonu bask›lay›c› ilaçlar›n katk›s› yaln›zca
akut fazda yat›ﬂt›r›c› olarak ve olabildi¤ince k›sa süreli kullan›lmal›d›r. Enflamasyonu bask›layan ilaçlar›n ço¤u barsak mukozas›n› ileri derecede tahrip
eder ve barsak geçirgenli¤inin artmas›na neden olarak uzun vadede olumsuz etki eder.
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esin al›m› ile görülen beklenmeyen reaksiyonlar oluﬂum mekanizmalar›na
göre toksik ya da toksik olmayan reaksiyonlar olarak s›n›fland›r›l›r. Besinde bulunan katk› maddeleri ve toksinlerle oluﬂan,
besin zehirlenmesi olarak da adland›r›lan reaksiyonlar toksik reaksiyonlard›r. Toksik olmayan reaksiyonlar ise bir besin al›m›ndan
sonra geliﬂen immunolojik ya da immunolojik olmayan reaksiyonlard›r. Daha önceden
besin intolerans› olarak da adland›r›lan besin
aﬂ›r› duyarl›l›¤› immunolojik de¤ildir. Besin
allerjisi ise, besinin içerdi¤i proteinlere karﬂ›
geliﬂen immunolojik bir reaksiyondur (ﬁekil
1) (1, 2).

B

ron-g (IFN-g) gibi proinflamatuvar sitokinlerin varl›¤›nda artarak antijen sunum kapasitesi artar. Ayr›ca bu peptidlerden az bir k›sm› da, enterosit bazal membran›ndaki gözeneklerden, MHC S›n›f 2/peptid bileﬂiminden
zengin ekzozomlar ﬂeklinde sal›narak lokal
immun sistemin uyar›lmas›na neden olurlar
(5, 6, 8-10). Barsak mukozas›na geçen proteinlerin az bir k›sm› transellüler yol ile enterositin serozal k›sm›na taﬂ›n›r. Ayr›ca dendiritik hücrelerin, epitelyal hücrelerin s›k› ba¤lant›lar› aras›ndan uzanarak epitelyal bütünlü¤ü bozmadan lümen içeri¤ini yakalad›¤›
saptanm›ﬂt›r ancak bu geçiﬂ daha çok luminal
bakterilerin taﬂ›nmas›nda etkilidir, besinsel
antijenik yap›lar›n taﬂ›nmas›ndaki rolü ise
kesin de¤ildir (5, 6, 8, 9).
Normalde, barsak mukozas›ndaki antijen sunan hücrelerde (dendiritik hücreler), T hücre
üzerindeki CD28 gibi reseptörlerle etkileﬂen
CD80 ve CD86 gibi moleküller, di¤er antijen
sunan hücrelere göre daha düﬂük oranda bulunur. Böylece öncü T hücrelerine antijen sunumu azalt›larak, gastrointesinal sistemde
antijene düﬂük yan›t sa¤lan›r (3, 5, 6, 9-11).

ﬁekil 1. Besin al›m› ile geliﬂen reaksiyonlar

Besin allerjisinin eriﬂkinlerde % 1-4, çocuklarda % 4-8 oran›nda görüldü¤ü düﬂünülmektedir. Besin allerjisinin prevelans› tam
bilinmemektedir ancak co¤rafik bölgeye göre farkl›l›klar göstermektedir. ‹spanya’dan %
4,6, Hollanda’dan % 2,4, ‹ngiltere’den %
1,4-1,8 gibi oranlar bildirilmiﬂtir. Toplumlar›n beslenme al›ﬂkanl›klar›na göre de allerjiye neden olan besinler farkl›l›k göstermektedir. Fransa, Almanya, ‹srail’de meyve ve
sebze allerjisinin, ‹spanya, Norveç gibi denizcili¤in yayg›n oldu¤u çeﬂitli ülkelerde kabuklu deniz ürünleri ve bal›k allerjisinin s›k
oldu¤u bildirilmiﬂtir. Eriﬂkinlerde besin allerjilerinin bayanlarda daha s›k görüldü¤ü
bildirilmiﬂtir (1-5).

Barsak mukozas›nda, lokal immun sistem ile
etkileﬂen besin antijenleri, s›n›rl› oranda dolaﬂ›ma geçer ve herhangi bir tepkime oluﬂturmadan vücudun farkl› bölgelerine taﬂ›n›r
(persorbsiyon), yani klinik olarak bunlara tolerans geliﬂir. Bu durum oral tolerans olarak
adland›r›l›r. Bu tolerans hem lokal hem de
sistemikdir (3, 9, 10).
Tolerans geliﬂiminde etkili mekanizmalar
gastrik asidite, mukus, epitelyal bütünlük gibi özgül olmayan ve aﬂa¤›da s›ralanan baz›
özgül immunolojik mekanizmalard›r (3, 9,
10).
• Barsak iliﬂkili lenf dokusunda (GALT) ve
barsak epitel yüzeyinde ag’lere zay›f yan›t
geliﬂmesi

PATOF‹ZYOLOJ‹

• T hücre anerjisi

Al›nan besinlerdeki antijenik yap›lar gastrointestinal sistemde hem fizyolojik, hem de
mekanik engellerle temizlenmeye çal›ﬂ›l›r.
Bunlar Tablo 1’de gösterilmiﬂtir (3).

• Plazma hücrelerinin iﬂlevsizli¤i (salg›sal
IgA ve IgM üretirler)
• Toleran antijen sunan hücre bask›lanmas›

Tablo 1. Gastrointestinal immunite

• T hücrelerin sitokin arac›l› bask›lanmas› ve
immun yan›t›n aksi yöne çevrilmesi

A) Fizyolojik Engeller

• Apoptozis

1. Barsak lümeninde sindirilmemiﬂ antijenin y›k›lmas›
(gastrik asit ve pepsinler, pankreatik ve intestinal enzimler, barsak epitel hücrelerinde lizozim aktivitesi,
peristaltizm)
2. Sindirilmiﬂ antijenin penetrasyonunun önlenmesi
(Barsak mukus tabakas›, mikrovillöz membran yap›s›,
s›k› ba¤lant›lar, peristaltizm)
B) ‹mmunolojik Engeller
1.Sindirilmiﬂ antijenlerin penetrasyonunun önlenmesi
(Barsak lümeninde ag’e özgü IgA)
2. GIS’e penetre antijenin temizlenmesi (Antijene özgü
serum IgA ve IgG, intestinal makrofajlar ve RES, alternatif kompleman yollar›, defensin ve kathelisidin gibi antimikrobiyal peptidler)

Mukozal immunite geliﬂimi anne rahminde
baﬂlar, do¤umdan sonra genetik ve çevresel
etkenlerle düzenlenir. Yenido¤an döneminde, barsak epitelyal hücreleri ve aralar›ndaki
s›k› ba¤lant›lar tam iﬂlev göremezler, eriﬂkinlere göre barsak geçirgenli¤i daha fazlad›r. Bunun da anne sütü ile geçen antikorlar›n ve trofik faktörlerin bebe¤in mukozal savunma sisteminin geliﬂminde önemli bir rolü
oldu¤u düﬂünülmektedir. Haftalar içinde bu
ba¤lant›lar s›k›laﬂarak geçirgenlik azal›r. Yenido¤anlarda ayr›ca mukusun yap›s›n›n farkl› olmas›, miktar›n›n az olmas›, düﬂük gastrik
asidite, düﬂük pankreatik enzim sal›n›m›,
barsak motilitesinin yavaﬂ olmas› da barsak
geçirgenli¤ini etkiler. Barsak ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde rol alan Peyer plaklar› ve bunlar›n
çevresini saran M hücreleri, intraepitelyal
lenfositler, lamina propriada bulunan lenfositler, eozinofiller, granülositler, makrofajlar, dendiritik hücreler, mast hücreleri, IgA
ve IgM sentezleyen plazma hücreleri de anne karn›nda geliﬂmeye baﬂlayarak zamanla
olgunlaﬂ›rlar. Yenido¤an immun sisteminde
TH2 yan›t e¤ilimi oldu¤u düﬂünülür. Bu e¤ilim normal bebeklerde yaﬂam›n ilk 2 y›l›nda
belirgin olarak azal›r. (5-7)
Barsak epitel hücreleri apikal bölgelerinde
özellikle peptidlerin, proteinlerin ve moleküler a¤›rl›¤› 600 Da’dan büyük makromoleküler maddelerin paraselüler yoldan serbest
diffüzyonunu önleyen s›k› ba¤lant›lar vard›r.
Lümendeki proteinlerin % 1’inden az› barsak mukozas›na geçebilir. Bunlar›n % 90’›
endolizozomal sistem ile hidrolize olur. Barsak epitelinde, endolizozomlarda tam y›k›m
gerçekleﬂemez, % 40’› halen immunreaktif
bir peptid olarak kal›r. Barsak epitel hücreleri profesyonel olmayan antijen sunan hücreler olarak kabul edilirler ve MHC+ S›n›f 2 molekülleri ile bu peptidleri CD4 T hücrelere
sunabilirler. Fizyolojik koﬂullarda barsak
epitel hücreleri üzerindeki MHC (major histokompatibilite kompleksi) S›n›f 2 molekülünün ekspresyonu düﬂüktür, ancak interfe-

• Epitel ve antijen sunan hücrelerden PGE2
sal›n›m›.
Bu mekanizmalar›n iﬂleyiﬂinde bozulma ya
da yeterince olgunlaﬂmamas› ve genetik faktörler varl›¤›nda besin proteinlerine duyarlanma ve besin allerjisi riski artabilir.
‹mmun yan›t, dendiritik hücrenin tipi, üzerinde taﬂ›d›¤› molekül ve sitoplazmas›nda
bulunan sitokinler ile düzenlenir. Örne¤in
plazmositik-lenfoid dendiritik hücre TH2 yan›t›n›, myeloid dendiritik hücre TH1 yan›t›n›
uyar›r. CD80/CD28 etkileﬂimi TH1 yan›t›n›,
CD86/CD28 etkileﬂimi TH2 yan›t›n› oluﬂturur. Öncü T hücreleri olan düzenleyici T
hücreleri, TH1/ TH2 dengesinde önemlidir
ve farkl› tipleri vard›r (3, 5, 6, 9-11).
T düzenleyici tip1(Tr1): IL-10 salg›larlar.
IL-10 da, T hücrelerinde antijene özgül anerji oluﬂumunda, B hücrelerinde IgM üretiminin IgA’ya dönüﬂtürülmesinde etkili olup,
IL-5 arac›l› oluﬂan eozinofiliyi ve IL-4 arac›l› IgE sentezini bask›lar.
TH3: Transforming growth faktör -b (TGFb) ile epitelyal bariyeri korur.
CD4+CD25 + hücreler (hücre hücre temas)
+

CD8+CD28- hücreler: TH2 (CD4 ) hücreler
IL-4, IL-5, IL-6, IL-13 sitokinlerini sentezler. IL-4 ve IL-13, B hücrelerinin IgE üretimini için önemlidir, IL-4 mast hücre sitokin
üretiminin düzenlenmesinde ve degranülasyonunda, IL-5 ise eozinofillerin farkl›laﬂmas› ve olgunlaﬂmas›nda rol oynar. TH1 hücreler ise IFN-g, TNFa, IL-2, IL-12 sentezler.
IFN-g ve IL-2, IgE üretimini engelleyerek,
eozinofil ve mast hücre degranülasyonu s›n›rland›r›l›r. TNFa, barsak permabilitesini
art›r›r. Allerjenle duyarlanma ile allerjene
özgül T hücrelerin baﬂl›ca TH2 fenotipi gösterdikleri bilinmektedir (5, 10-12).
Barsak immun sisteminin, mukozal bariyer
fonksiyonunun ve salg›sal IgA savunma sisteminin tamamen olgunlaﬂmas› için, yeterli
miktarda bakteri ve besin allerjeni ile karﬂ›laﬂ›lmas› gereklidir. Buna hijyen hipotezi denir. Enfeksiyöz ajanlar TH1 yan›t›n› tetikler,
yetersiz uyaranla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda TH1 yan›t› olan IFN-g’n›n TH2 üzerine bask›lay›c› etkisi azal›r, yan›t TH2 lehine döner ve allerjik
hastal›k geliﬂimine yol açabilir (3, 5, 6, 1012).
Besin allerjileri IgE arac›l›, IgE arac›l› olmayan (T hücre arac›l›) ve hem IgE hem de IgE
arac›l› olan besin allerjisi ﬂeklinde geliﬂebilir
(1, 3, 5, 6, 8).
G›da allerjilerinin ço¤u IgE arac›l›d›r. Besine
özgü geliﬂen IgE s›kl›kla klinik reaksiyon ol-

madan vard›r yani kiﬂi duyarl›d›r. Klinik yan›t› etkileyen faktörler halen aç›k de¤ildir.

IgE arac›l› reaksiyonlar 3 faza ayr›l›r;
1) Duyarlanma faz›: Makrofajlar, dendritik
hücreler gibi antijen sunan hücrelerin
antije+
ni al›p iﬂleyerek iﬂlenmemiﬂ CD4 T hücrelerine sundu¤u, takiben IL-4 ve IL-13 gibi sitokinlerin etkisi alt›nda bu hücrelerin TH2
lenfositlere döndü¤ü ve bunlar›n etkisi ile B
hücrelerin antijenik besine karﬂ› özgül IgE
üreten plazma hücrelerinin oluﬂtu¤u fazd›r
(5, 6, 11).
2) Effektör faz: Tekrar antijenle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda effektör faz ortaya ç›kar.
a) Akut reaksiyonlarda; saniyeler ve dakikalar içinde bazofillerden ve mast hücrelerinden sal›nan histamin, lökotrienler, sitokinler,
prostaglandinler, serotonin gibi mediatörlerle cilt, burun, göz, akci¤er, gastrointestinal
sistem gibi farkl› mukozal alanlarda reaksiyon görülür. Duyarlanma sonras› epitel hücre zarlar›n›n apikal yüzünde bulunan düﬂük
IgE affiniteli reseptör olan CD23 ekspresyonunda art›ﬂ oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu da allerjenlerin epitelden h›zl› geçiﬂine neden olur
ve akut reaksiyonlarda önemi vard›r.
b) Geç faz reaksiyonu; 2-24 saate bazofil,
eozinofil, lenfosit (TH2) ile dokularda hücresel infiltrasyon olmas›d›r (5, 6, 11).

3) Kronik faz: Tekrarlay›c› geç faz reaksiyonlar› sonucu geliﬂti¤i düﬂünülür. Patolojik
olarak kronik inflamasyonda TH2 ve TH1
lenfositlerin ve sitokinlerinin birlikte yer ald›¤› gösterilmiﬂtir. Bu da vasküler geçirgenlikte art›ﬂ, duysal sinirlerin uyar›lmas› ve
gastrointestinal fonksiyonda bozulma ile görülür. Süregiden inflamasyon makrofajlar›n,
lenfositlerin ve tüm granülosit tiplerinin kal›c› infiltrasyonu sonucu geliﬂen fibrozis ve organ iﬂlev bozuklu¤u gibi yap›sal de¤iﬂikliklerle sonuçlan›r (5, 11).
IgE arac›l› olmayan besin allerjisinde ise, besin proteinleri ile akci¤er ve deride TH2 aktivasyonu, barsakta TH1 ve TH2 yan›t› vard›r. Mast hücre ve eozinofillerin aktivasyonu
önemlidir. Doku mast hücre degranulasyonu
doku içinde oldu¤undan sistemik reaksiyonlar görülmeyebilir, lokal olarak IgE arac›l›
mukoza yan›t› oluﬂturur. Mast hücrelerinden
sal›nan ve TH2 nin major sitokinlerinden
olan IL-5, eozinofil ve birçok sitokinin göçüne neden olur. IgE arac›l› olan reaksiyonlar
daha çok özofagusa özgüldür (5, 6, 11).
Son y›llarda barsak sinir sisteminin lenfositler, mast hücreleri ve eozinofiller gibi allerjik yang›da yer alan hücrelerin düzenlenmesinde rol oynad›¤› gösterilmiﬂtir. Örne¤in sinir büyüme faktörü ile eozinofillerde farkl›laﬂma ve yaﬂam sürelerinin artt›¤›, parasempatik sinirlere uyar› ile asetilkolin ile insan
akci¤er dokusundan antijen arac›l› histamin
sal›n›m› ve mast hücre degranülasyonu, katekolaminlerin ise mast hücre üzerine bask›lay›c› etkisi gösterilmiﬂtir (5).
Bebek do¤umdan itibaren anne sütüyle allerjenlerle karﬂ›laﬂmaya baﬂlar. Çevresel ve genetik etmenler, atopik kiﬂinin allerjik bir fenotip göstermesine yol açar ancak ne zaman
ve nas›l allerjik olaylar›n tetiklendi¤i bilinmemektedir. Anne rahminde duyarlanman›n
baﬂlayabilece¤i düﬂünülmektedir. Hatta sezeryanla do¤an bebeklerin barsaklar›nda
mikrobiyal flora fark› nedeniyle besin allerjisi geliﬂim riskinde art›ﬂ saptanm›ﬂt›r (3, 13).
Allerjik hastal›klar›n genetik yatk›nl›¤› ve 1.
derece akrabalarda allerjik bir hastal›¤›n›n
görülme riskinin artt›¤› bilinmektedir. Besin
allerjilerinde de çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Farkl› çal›ﬂmalarda özellikle yer f›st›¤›
allerjisinin HLA s›n›f 2 geninde yer alan
DRB1*08/*12,
DRB1*08/12tyr16,
DQB1*04/+ 0301, DPB1*0301 allelleri ve
inek sütü allerjisinin DQ7 mutasyonu ile iliﬂkisi bildirilmiﬂtir. F›nd›k allerjisinde STAT6
geninin G allelinde mutasyon bildirilmiﬂtir
(3, 5, 13).
BES‹N ALLERJENLER‹
Besin içeriklerinin antijenik olabilmesi için
gastrointestinal sistemden geçebilecek kadar
küçük, immunolojik cevap oluﬂturacak kadar
büyük olmas› gereklidir. Besinlerdeki ana allerjenler suda çözünen glikoproteinlerdir
(10.000-60.000 M). Besin allerjenlerinin bilinen özgül bir biyokimyasal veya immunohistokimyasal özelli¤i yoktur. Genelde ›s› ve
proteolize dirençli, suda çözünen albumin ya
da tuzlu suda çözünen globulin grubuna ait
proteinlerdir. Çözünebilir antijenler, partikül
halindeki antijenlere göre daha iyi tolere edilirler. Kiﬂinin duyarlanmas› için gerekli protein miktar› bilinmemekle beraber duyarlanm›ﬂ kiﬂide çok çok az miktarlarla karﬂ›laﬂ›l›nca bile allerjik reaksiyon baﬂlayabilir (3-6,
9, 12).
Baﬂl›ca allerjen besinler çocukluk ça¤›nda
inek sütü, tavuk yumurtas›, soya fasulyesi,
bu¤day, eriﬂkinlerde yer f›st›¤›, kabuklu de-

niz ürünleri, bal›k ve kabuklu yemiﬂlerdir.
Di¤er allerjen besinler aras›nda baklagiller,
sebzeler, meyveler, s›¤›r eti, kuzu eti, domuz
eti, tavuk eti, hindi eti yer al›r (3-6, 9, 12).
Besin antijeni ile duyarlanma sadece besinin
a¤›zdan al›nmas› ile de¤il, inhalasyon ve ciltle temas sonras› da ortaya ç›kabilir. Ayr›ca
huﬂ a¤ac› poleni, profilinler, lateks ve lipid
transfer proteini gibi allerjenlerle geliﬂen
çapraz reaksiyonlar oluﬂabilir (14-16).
Huﬂ a¤ac› poleni ile duyarlanm›ﬂ kiﬂilerde
bulunan Bet v 1 antijeni (ag) ile benzer antijenik yap›lar içeren elma (Mald 1), kiraz, kay›s› (Pru av1), sap kerevizi (Api g1), havuç
(Dav c1), maydanoz, patates, f›nd›k antijenleri aras›nda çapraz reaksiyon görülebilir
(15, 16).
Profilinler, tüm bitki hücrelerinde bulunan
ve hücre aktin filamanlar›n› ba¤layan proteinlerden biridir. Sap kerevizi-mugworth poleni allerjisi, f›nd›k- pollen allerjisi, ot poleni
- sap kerevizi ve havuç allerjisi, a¤aç polenielma, armut, havuç, sap kerevizi ve patates
allerjisi iliﬂkisi profilinlerin çapraz reaksiyonuna ba¤l›d›r (15, 16).
Lateks-meyve iliﬂkili allerji de hevein ile
iliﬂkilidir. Hevein, havea lateksinde bulunan
bir proteindir. Bitkilerde, birçok patojen
mantar hücre duvar›nda, böceklerin d›ﬂ iskeletinde bulunan s›n›f 1 kitinazlar›n N terminalinde hevein benzeri parçalar› vard›r. Bu
nedenle lateksle kestane, avakado, muz, kivi,
incir, patates, domates gibi farkl› meyveler
aras›nda çapraz reaksiyon görülebilir (15,
16).
Bitki lipid transfer proteinleri de, lizozomlardan mitokondrilere fosfolipid taﬂ›yan polipeptidlerdir. ﬁeftali (Prup3), kay›s›, erik, elma (Mald3), kiraz, arpada (bira köpü¤ü) bulunur ve bu nedenle aralar›nda çapraz reaksiyon görülebilir (15, 16).

‹nek Sütü
Çocuklarda en s›k rastlan›lan besin allerjisidir (% 2-2.5). Eriﬂkinlerde nadirdir. ‹nek sütünün baﬂl›ca proteinleri kazeinler (a- kazein,
s- kazein, b- kazein, k-kazein, y- kazein) ve
whey proteinleridir (b- laktoglobulin, a- laktoalbumin, s›¤›r immunglobulinleri, s›¤›r serum albumini). Ayr›ca az miktarda laktoferrin, lipaz, esteraz gibi proteinler bulunur. Kazeinler fosfoproteinlerdir, inek sütü proteinlerinin % 80’ini oluﬂtururlar, çi¤ sütte pH 4.6
ve 20ºC koﬂullar›nda çöktürülürler, bu iﬂlemden sonra çözünür kalan proteinler whey
proteinleridir, inek sütü proteinlerinin yaklaﬂ›k % 20 sini oluﬂtururlar. ‹nek sütü allerjisi
olan ço¤u hastada birden fazla süt proteinine
allerji vard›r. Kazeinlerin ve b- laktoglobulinin inek sütü allerjisinde major allerjenler oldu¤u düﬂünülmektedir, b- laktoglobulin aside dirençlidir, mideden geçerken etkilenmez.
a- laktoalbumin ve s›¤›r serum albumini ise
minör inek sütü allerjenleridir (4, 17).
Klinik olarak çocuklarda atopik dermatit, infantil kolik, sürekli huzursuzluk, gastroözofajiyal reflü, özofajit, g›da iliﬂkili h›ﬂ›lt›, enterokolit veya proktokolit, konstipasyon,
eriﬂkinlerde ise solunum yolu, cilt ve gastrointestinal sistem bulgular› (çocuklara göre
az) görülebilir (17, 18).
‹nek sütü allerjisi 1 yaﬂ›n sonunda % 50, 2
yaﬂta % 70, 3 yaﬂta % 85 oran›nda düzelir.
Eriﬂkinlerde daha uzun sürer. ‹nek sütü allerjisi devam edenlerde, IgE’nin farkl› epitoplara yönlenebilece¤i düﬂünülmüﬂ, ayr›ca baﬂka
bir çal›ﬂmada allerjisi devam edenlerde düzelenlere göre kazeine karﬂ› geliﬂen IgE düzeyinin daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(17, 18).
‹nek sütü ile keçi sütü (% 50) ve koyun sütü
aras›nda çapraz reaksiyon görülebilir (19).

Tavuk Yumurtas›
Yumurtan›n beyaz›ndaki major protein ovaalbumin (Gald2), major antijen ise ovomukoiddir (Gald1). Ovotransferrin (Gald3), lizozim (Gald 4) ve ovomusin ise yumurta beyaz›ndaki minör allerjenlerdir. Yumurta sar›s› ise ultrasantrifüj ile çöktürüldü¤ünde, üstte kalan k›s›mda LDL ve minör antijen olan
lipovitellin (livetin, tavuk serum albumini,
Gald5) ve fosvitin bulunur, geri kalan k›sm›
ya¤d›r (4).
Çocuklarda yumurtan›n beyaz›, sar›s›na göre
daha allerjeniktir. Eriﬂkinlerde yumurta allerjisinin, yumurta sar›s›ndaki livetine ba¤l›
oldu¤u gösterilmiﬂtir
Kuﬂ tüyleri (papa¤an, muhabbet kuﬂu, kaz,
güvercin, ördek, tavuk) ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda
da allerji geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir. Buna kuﬂ
yumurta sendromu denir. Bayanlarda s›kt›r.
Genelde önce kuﬂlara duyarl›l›k ve allerjik
belirtiler görülür, daha sonra yumurta al›m›
ile klinik belirtiler baﬂlar ya da bunlar eﬂ zamanl› ortaya ç›kabilir. Hastalar›n ço¤u iyi
piﬂmiﬂ yumurtay› tolere edebilir ve piﬂmiﬂ tavuk ürünleri ile allerji görülmez (14).

Yumurta-yumurta sendromu ise yumurta
sektöründe u¤raﬂanlarda yumurta proteinlerinin inhalasyonu ile duyarl› hale gelerek,
yumurta yedi¤i zamanki allerji bulgular›d›r.
Di¤er kuﬂ türlerinin yumurtalar› ile de çapraz
duyarl›l›k görülebilir (14).

Yer F›st›¤›
Baklagiller (Leguminosae) ailesindendir. G›da iliﬂkili anaflaksinin baﬂl›ca nedenidir.
Eriﬂkinlerde s›k görülür. Çocuklarda ise görülme s›kl›¤› giderek artmaktad›r. Yer f›st›¤›
allerjisi yaﬂam boyu kal›c›d›r (4, 20).
Protein içeri¤i albumin ve globulinlerden
oluﬂur. Globulin proteinlerinin legumin
(arakrin) ve visilin (konarakrin) olarak 2 ana
k›sm› vard›r. Bunlar tohum depo proteinleridir (Tohum depo proteinleri vicilinler, leguminler ve konglisininler olarak s›n›fland›r›l›r). Bilinen yer f›st›¤› antijenleri olan Peanut1, Concanavalin A reaktif glikoprotein,
Ara h1, Arah2, Arah3 de tohum depo proteinleridir. Arah1 major f›st›k antijenidir (4).

Soya Fasulyesi
Amerika’da çocuk g›da allerjilerinde önemlidir. Eriﬂkinlerde genelde soyafasulyesi
ununun inhalasyonu ile geliﬂir, ast›m epidemileri yapabilir. Majör proteini globulinlerdir Globulin proteinlerinden a-konglisinin ve
b konglisinindir baﬂl›ca allerjenlerdir. Gly m
1 iyi bilinen soyafasulyesi allerjenidir (4).

Bu¤day
Bu¤day ve di¤er tah›llar özellikle çocuklarda
önemli bir g›da allerjenidir. Bu¤day proteinlerini suda çözünen albuminler, tuzlu suda
çözünen globulinler, etanolde çözünen prolaminler ve gluteinler oluﬂturur (4).
Tek tah›la klinik allerjisi olan çocuklarda,
bu¤day unlar›ndaki lektine spesifik olmayan
IgE ba¤lanmas› ile, cilt prik testinde bir çok
tah›la karﬂ› reaksiyon görülebilir. Bu¤day
unu allerjisi eriﬂkinlerde s›k de¤ildir ama aspirin veya egzersizle birlikte tüketildi¤inde
anaflaksi bildirilmiﬂtir. Arpa ile ürtikeryal
döküntü, arpa malt› ile sistemik reaksiyonlar,
dar› tohumu, karabu¤day, m›s›r al›m› ile eriﬂkinlerde ciddi anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiﬂtir (4, 14).

Bal›k
Yemekle, inhalasyonla, temasla allerji geliﬂebilir ve yaﬂam boyu devam eder. Bal›k parvaalbumini major antijendir (Gad c 1,allergen M). Gad c 1, sadece bal›k ve amfibianlar›n kaslar›nda bulunur. Özellikle eriﬂkinde
bal›k türleri aras›ndaki çapraz etkileﬂme gösterilmiﬂtir. (4, 14).

Kabuklu Yemiﬂler
Hem eriﬂkin hem çocuklarda (2-4 yaﬂ) allerjendir. Allerji yaﬂam boyu kal›r. Kabuklu yemiﬂler badem, f›nd›k ve türleri, ceviz, kestane, çamf›st›¤›, antep f›st›¤› olarak bilinir. Yer
f›st›¤› ile çapraz duyarl›l›klar› çocuklarda
olabilir ama eriﬂkinlerde yoktur (4, 14).
F›nd›k allerjisi genelde çocuklukta baﬂlar.
Eriﬂkinde görülen reaksiyonlar daha ciddidir.
F›nd›¤›n en önemli allerjeni Bet v 1 antijeni
olup huﬂ a¤ac› polen duyarl›l›¤› ile iliﬂkisi
saptanm›ﬂt›r (4, 14).

Baklagiller
Keten tohumu, ayçiçe¤i, susam, pamuk, haﬂhaﬂ ve ayçiçe¤i tohumlar›na ya da çekirdeklerine ba¤l› olarak eriﬂkinlerde anaflaktik reaksiyonlar olgu sunumlar› ﬂeklinde bildirilmiﬂtir.
Nohut tüketimi ile yak›nmalar› olanlarda çift
kör plasebo kontrollü besin uyar›s› ile olgular›n % 54’ünde anaflaksi, solunum ve cilt
tutulumu ile allerji tespit edilmiﬂtir (4, 14).

Karides
Pen a 1, Ag 1, Ag 2, SA II, major antijenleridir. Met a 1 ag ve Pena1 ag farkl› türlerin
tropomyozini ile benzerlik gösterir. En s›k
ürtiker, anjioödem, ast›m, rinit görülür (4,
21).
Di¤er kabuklu deniz hayvanlar›, ev tozu mitelar› ve hamam böcekleri aras›nda çapraz
duyarlanma bildirilmiﬂtir, bunun da tropomyozin ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir
(14).

Mürekkep Bal›¤›
Genelde karides yenmesinden sonra görülür.
Kendisinin yenmesi ya da piﬂirme suyunun
buhar›n›n inhale edilmesi ile allerji geliﬂebilir (4, 21).

Et
Et allerjisi tüm g›da allerjilerinin % 8.2’sidir.
Baﬂl›ca s›¤›r eti olmak üzere, s›rayla koyun,
domuz, tavuk, hindi eti ile allerjiler bildirilmiﬂtir. Et al›m› ile tarif edilen reaksiyonlar›n
etteki antibiyotiklere ba¤l› olup olmad›¤› an-
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laﬂ›lmal›d›r. Her iki yaﬂ grubunda da nadirdir. Çocuklarda atopik dermatit ve inek sütü
allerjisi ile birlikteli¤i bilinmektedir. Et allerjisinin ço¤unun s›¤›r etinde bulunan s›¤›r serum albuminine duyarlanma sonucu geliﬂti¤i
çift kör plasebo kontrollü besin uyar›s› ile
gösterilmiﬂtir. S›¤›r etinde ayr›ca s›¤›r gama
globulini de bulunmaktad›r. Bunlar ›s›ya duyarl› proteinlerdir ve iyi piﬂmiﬂ etler, bu proteine duyarl› kiﬂilerce tolere edilebilir. Ancak iyi piﬂmiﬂ eti tolere edemeyen hastalar da
bildirilmiﬂtir, bu kiﬂilerde myoglobulin sorumlu tutulmuﬂtur. Aktin de olas› bir allerjen
olarak düﬂünülmüﬂtür. Çocuklarda s›¤›r serum albuminine karﬂ› olan duyarlanma kaybolabilir ama eriﬂkinlerde düzelmez. ‹nek sütü allerjisi olan çocuklarda diyetten bifte¤in
ç›kar›lmas› gerekmez, ancak s›¤›r eti allerjisi
olanlarda inek sütü proteinlerinin k›s›tlanmas› faydal›d›r, ancak bu konu tart›ﬂmaya aç›kt›r (22-28).

Sebzeler
Sap kerevizi yemekle yak›nmalar› olan hastalar, çift kör plasebo kontrollü besin uyar›s›
ile de¤erlendirildi¤inde % 69’unda allerji
saptanm›ﬂt›r. Bu hastalarda huﬂ a¤ac› poleni
ya da mugworth polen duyarl›l›¤› da vard›r.
Oral allerji sendromu ve sistemik reaksiyonlar geliﬂebilir (14, 15).
Havuç allerjeni Dauc 1’dir, Bet v 1 homolo¤udur. Çift kör plasebo kontrollü besin verilmesi ile % 77 allerji saptanm›ﬂt›r. Huﬂ a¤ac›
poleni ya da mugworth polen duyarl›l›¤› ile
birliktelik vard›r. Oral allerji sendromu ve
sistemik reaksiyonlar görülür (15).
K›v›rc›k ve kuﬂkonmaz›n yenmesiyle, kaynat›ld›¤› suyun inhalasyonu veya direkt temas ile de allerji geliﬂebilir. Domates allerjisinde en s›k oral allerji sendromu, patates allerjisinde kontakt ürtiker ve solunum yolu
belirtileri, so¤an ailesi ile ast›m ve kontakt
dermatit görülebilir. Domates allerjisi ile lateks allerjisi ve polen duyarl›l›¤› oluﬂabilir
(15).

Meyveler
ﬁeftali eriﬂkinlerde en s›k meyve allerjisi nedenidir. Oral allerji sendromu, temas ürtikeri, sistemik semptomlar görülebilir. Ço¤unda
polen allerjisi vard›r (14, 15).
Elmada, Mald 1 ve Mald 2 agleri yap›sal olarak Bet v1 ve Bet v 2 ag benzer ve huﬂ poleni ile çapraz reaksiyon görülür. Elma yenmesi ile oral allerji, gastrointestinal ve sistemik
belirtileri görülebilir (14, 15).
Avakado sistemik anaflaksi ve muz, karpuz
ve kivi ile çapraz reaksiyon ile allerji yapabi-

lir Kavun ve kivi, oral allerji sendromu ve
anaflaksi yapabilir. Regweed polen duyarl›l›¤›nda kavun yenmesi ile allerji olabilir. Kivi
de ot ve huﬂ a¤ac› poleni ile çapraz etkileﬂim
yapabilir (14, 15).

mede GI mukozada hiperemi, kabalaﬂma,
noduler görünüm, peristaltizm azalmas›, bol
miktarda mukus görülür (5, 29).

BES‹N ALLERJ‹S‹NDE KL‹N‹K BULGULAR

Akut ürtiker a¤›zdan al›nan antijenlerle en
s›k görülen belirtilerdendir. Çocuklarda daha
fazlad›r. Tek bulgu olabilir. Çocuklarda ceviz, yumurta, süt, f›nd›k; eriﬂkinde bal›k, deniz ürünü, ceviz, f›nd›k, nadiren de meyvelerle ortaya ç›kar. Besine veya vazoaktif
aminlere, histamin serbestleﬂtirici maddelere, toksik maddelere ba¤l› olabilir. (5, 29,
30).

Besin allerjisinde klinik bulgular allerjinin
IgE arac›l› olup olmamas›na göre s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (Tablo 2) (1, 5).
Tablo 2. Besin allerjilerinin s›n›fland›r›lmas›
1) IgE Arac›l› Besin Allerjisi
A) Gastrointestinal tutulum: Oral allerji sendromu/GI anaflaksi
B) Cilt reaksiyonlar›: Ürtiker-anjiyoödem, atopik
dermatit
C) Solunum sistemi: Rinokonjunktivit, ast›m
D) Sistemik reaksiyonlar: Anaflaksi
2) IgE Arac›l› Olmayan Besin Allerjisi (T Hücre
Arac›l›)
A) Besin proteini iliﬂkili enterokolit sendromu
B) Besin allerjisi iliﬂkili enteropati
C) Besin proteini iliﬂkili proktokolit
3) IgE Arac›l› Olan ve IgE Arac›l› Olmayan
Reaksiyonlarlarla Birlikte Geliﬂen Besin Allerjisi
A) Eozinofilik gastroenterit
B) Eozinofilik özofajit

1) IgE ARACILI BES‹N ALLERJ‹LER‹

Oral Allerji Sendromu
Eriﬂkinlerde g›da allerjisinin en s›k bulgusudur. Dudak ve orofarenksde baﬂlayan hafif
yanma ve takiben geliﬂen kaﬂ›nma hissi farenkse ilerler. Olgular›n yar›s›nda dudak ﬂiﬂer. Yüzde k›zarma, ses kabalaﬂmas›, dudakta büller görülebilir. Nadiren bronkospazm
ve daha ciddi reaksiyonlar görülebilir. Genelde g›da al›m›ndan sonraki birkaç dakikada baﬂlar, 30 dakikada da klinik tablo tamamen geliﬂmiﬂtir. Özellikle polen allerjisi
olanlarda çapraz reaksiyon veren elma, f›nd›k, ceviz, havuç, patates, domates, ﬂeftali,
karpuz, salatal›k gibi besinlerin al›m› ile geliﬂir (2, 5, 29, 30).

Gastrointestinal Anaflaksi
Besin al›m›ndan hemen ya da 1-2 saat sonra
baﬂlayan bulant›, kusma, kramp tarz›nda kar›n a¤r›s›, ishal görülür. Besine devam edilirse belirtilerin ﬂiddeti azalabilir. ‹ki hafta sonra tekrar ayn› besinin tüketilmesi ile belirtilerin daha ﬂiddetli görüldü¤ü saptanm›ﬂ, gastrik biyopsi ile degranüle mast hücreleri ve
doku histamin düzeyinde azalma, d›ﬂk›da
IgE artt›¤› gösterilmiﬂtir. Endoskopik incele-

Ürtiker-Anjiyoödem

Atopik Dermatit
Atopik dermatit, geliﬂiminde g›da allerjisinin
de rolü oldu¤u düﬂünülen kronik inflamatuvar cilt hastal›¤›d›r. Baﬂl›ca özellikleri kaﬂ›nt›, tipik morfoloji ve da¤›l›m›d›r. Bebeklerde
yüz ve kol ve bacaklar›n ekstansör yüzlerinde, eriﬂkinlerde ekstremitelerin fleksor yüzü,
boyun ve gövde üst k›s›mda likenifiye dermatit görülür. Atopik dermatitde altta yatan
inflamatuvar olay besin allerjeni özgül T
hücrelerine ba¤l›d›r. Allerjenin cilt yüzeyinde IgE ile etkileﬂmesi mast hücrelerinden
mediatörler sal›narak inflamasyon geliﬂir (5,
31).

Rinokonjunktivit
Besin al›m›n› takiben 2 saat içinde geliﬂen
burun t›kan›kl›¤›, ak›nt›, kaﬂ›nt›, hapﬂ›rma,
gözlerde sulanma, periorbital eritem, bazen
bo¤azda ve d›ﬂ kulakta kaﬂ›nt› ya da stridor,
ses k›s›lmas›, nefes darl›¤› görülebilir (1).

Ast›m
Tek baﬂ›na görülmesi nadirdir. Çocuklarda
daha fazla görülür. Besin uyar› testi ile ortaya ç›kabilir (1).

Anaflaksi
En az 2 veya daha fazla organ tutulumu ile
karakterizedir. Dilde ﬂiﬂme, kaﬂ›nt›dan, kardiak aritmi ve ﬂok tablosuna kadar geniﬂ bir
yelpazede farkl› ﬂiddettelerde görülebilir.Ne
kadar erken ortaya ç›karsa o kadar ölümcüldür. Fransa’da allerji ile baﬂvuranlar›n %
9.8’inde g›da allerjisi, bunlar›n da % 19’unda anaflaksi saptanm›ﬂt›r. Besin al›m›ndan
sonra 2-4 saat sonra yap›lan egzersizde anaflaksi geliﬂebilir (1, 31)
2) IgE ARACILI OLMAYAN BES‹N AL LERJ‹S‹ (T HÜCRE ARACILI)

Besin Proteini Arac›l› Enterokolit
Bebeklikte uzam›ﬂ kusma ve ishal ile tan›
alan, hem ince barsak hem de kal›n barsa¤›n

tutuldu¤u gastrointestinal sistemin allerjik
inflamasyonudur.
Direkt besin antijeni ile oluﬂur. ‹nek sütü ve
soya en s›k allerjenlerdir. Sebze, bu¤day, yumurta da neden olabilir. Genelde ilk aylarda
baﬂlar, 2 y›l›n sonunda düzelir, geç çocuklukta nadiren devam eder. Semptomlar besin
al›m›n› takiben 1-10 saat sonra kusmayla
baﬂlar, takiben ishal görülür. Uzam›ﬂ ishal,
kusma, dehidratasyon, büyüme gerili¤i ile
tan› alabilir. ‹ntestinal kanama, anemi, protein kaybettiren enteropati, ﬂok görülebilir.
Cilt testi ve serum antijen özgül IgE negatifdir. Endoskopik bulgular ve biyopsilerin
özelli¤i yoktur. Fokal eroziv gastrit ve özofajit, duedonumda eozinofilinin belirgin oldu¤u villoz atrofi, ödem ve akut inflamasyon
görülebilir. Kolonda kript abseleri, plazma
hücrelerinin bask›n oldu¤u inflamatuvar
hücre infiltrasyonu görülür. Tümör nekrozis
faktör (TNF) alfa artar, TGF beta ekspresyonu azal›r (1 ,2, 5, 11, 30).

Besin Allerjeni ‹liﬂkili Enteropati
Bebeklikte erken dönemde kusma, ishal ve
kilo alamama, hipoproteinemi, malabsorbsiyon bulgular› geliﬂir. Genelde inek sütü ile
iliﬂkilidir ancak soya, yumurta, bu¤day, bal›k
ile de iliﬂkili olabilir. Klinik olarak çölyak
hastal›¤›na benzer. Eriﬂkinlerde nadir görülür. Duedonumda IgE içeren hücreler, aktive
eozinofil ve T lenfositleri gösterilmiﬂtir. TH2
sitokinleri hakimdir, TH3 gözlenmez. Barsaktaki bu hasar ile geçirgenlik artar, emilim
bozulur. Barsakta hücresel infiltrasyonla birlikte olan yamal› villoz atrofi görülmesi karakteristiktir. 3 yaﬂ›nda süte tolerans geliﬂir,
nadiren okul yaﬂ›na kadar sürer (1, 2, 5, 11,
30).

Besin Proteini ‹liﬂkili Proktokolit
Bebeklikte kolite ba¤l› rektal kanaman›n en
s›k nedeni besin allerjisidir. Genelde inek sütü ve soya bazl› mamalarla, bazen de anne
sütü al›rken, do¤umdan sonraki 3-6 haftada
çizgi ya da nokta ﬂeklinde taze kanl› d›ﬂk›
görülür. ‹shal olabilir ama genelde sa¤l›kl›
görünümdedirler. Nadiren yaﬂam›n ilk haftas›nda rektal kanama görülür. Periferik eozinofili ve süte karﬂ› geliﬂen özgül IgE genelde
yoktur. D›ﬂk›da eozinofil % 80 oran›nda görülebilir.
Tan› klinik ve endoskopik biyopsi ile konur.
Endoskopik incelemede yamal› eritem ve
vaskülerite kayb› rektuma s›n›rl› olabilece¤i
gibi tüm kolon boyunca görülebilir. Lenfonodüler hiperplazi de saptanabilir. Histolojik
olarak lamina propriya, kript epiteli ve muskülaris mukozada eozinofil ve eozinofil ab-

seleri (>60) tipiktir. Çok çekirdekli dev hücreler submukozada görülebilir. Parçal› lökosit içeren kript absesi ve kriptit görülmesi
beklenmez. Bebekler 1-2 yaﬂ›na geldiklerinde inek sütü ya da soya proteinini tolere edebilir (1, 2, 5, 11, 30).

3) IgE ARACILI OLAN ve IgE ARA CILI OLMAYAN REAKS‹YONLAR LARLA B‹RL‹KTE GEL‹ﬁEN BES‹N
ALLERJ‹LER‹
Eozinofilik Gastroenterit
IgE ve T hücre arac›l› reaksiyon ile ortaya ç›kan gastrointestinal duvar›n eozinofilik infiltrasyonudur. Erkeklerde ve 30 yaﬂlar›nda
s›kt›r. Olgular›n yar›s›ndan fazlas›nda kar›n
a¤r›s›, yemek sonras› bulant›, kusma, ishal
ile ortaya ç›kar. Klinik, yaﬂa ve tutulan barsak uzunlu¤una veya doku miktar›na göre
de¤iﬂir, protein kaybettiren enteropati, kilo
kayb›, kar›n ﬂiﬂkinli¤i, asit görülebilir. Obstruksiyon, apandisit, pankreatikobilier hastal›klar gibi atipik bulgularla da karﬂ›m›za ç›kabilir.Olgular›n % 50’sinde atopi saptanm›ﬂt›r. Periferik eozinofili hastalar›n 2/3’ünde görülür. Gastrointestinal sistem tutulumu
3 tipde görülebilir, klinik bulgular buna ba¤l› olarak de¤iﬂir. Tip 1 mukozal, Tip 2 muskuler, Tip 3 subserozal tutulum ﬂeklinde görülebilir. Endoskopik olarak mide antrumunda kald›r›m taﬂ› manzaras›, barsaklarda yama
tarz›nda kal›nlaﬂma ve k›vr›mlarda kaybolma görülür. Tan›da alt›n standart biyopsidir
ve dokuda belirgin eozinofili ve hafif mastositoz görülür. Ancak hastal›¤›n yamal› tutulum özelli¤i nedeniyle musküler ve subserozal alt tiplerinin tan›s›n›n konmas› daha zordur. Serozal tutulumlarda kesin tan› için tam
kat biyopsi gerekir. Tedavide diyet eliminasyonu ilk seçenektir, belirtiler 1-2 ayda, histoloji 3-4 ayda düzelir, yan›t yoksa steroid, ketotifen, kromalin Na, montelukast denenebilir. Çocuklarda prognoz iyidir ama eriﬂkinde
tekrarlay›c› ve kronik olabilir (1, 2, 5, 11,
30).
Eozinofilik Özofajit ve Gastroözofajiyal
Reflü
Çocuklarda ve genç eriﬂkinlerde s›kt›r. Erkeklerde daha s›k görülür. Etyolojide g›da allerjileri (inek sütü, yumurta, bu¤day) ve nadiren inhale allerjenler sorumlu tutulmaktad›r. En karakteristik bulgu disfajidir. Kilo
kayb›, kusma, kar›n a¤r›s›, gö¤üs a¤r›s› ile
birlikte olabilir. Gastroözofajiyal reflüye
benzer belitiler de görülür, ancak gastroözofajiyal reflü tedavisine yan›t al›namamas›
ipucu olmal›d›r. Endoskopide özofagus mukozas› kal›nlaﬂm›ﬂt›r ve karakteristik olarak
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uzunlamas›na seyreden yollar veya halkalar
ﬂeklinde granülarite görülür. Mukoza hasarlanmaya e¤ilimlidir. Tan› endoskopik biyopsi ile özofagus mukozas›nda her büyük büyütmede eozinofil say›s›n›n 20’den fazla olmas› ile konur. Mide ve duedonumda eozinofili yoktur. Tedavide öncelikle elementer
diyet verilir, kortikosteroidler diyete alternatiftir. Komplikasyon olarak striktür görülebilir. Ayr›ca aerosol flutikasonun yutulmas›n›n
belirtileri düzeltti¤i bildirilmiﬂtir. Lökotrien
reseptör antagonisti olan montelukast özellikle tekrarlayan eozinofilik özofajiti olanlarda sistemik cortikosteroid ihtiyac›n› azaltabilir. Ayr›ca anti IL-5, kromolin Na da denenebilir. Striktürler endoskopik dilatasyona iyi
yan›t verir (1, 2, 5, 11, 30, 33).

liﬂimini izlemede kullan›labilir. Cilt testleri
kadar güvenilir de¤ildirler. Özgüllük % 49% 95’dir ama duyarl›l›klar› düﬂüktür, özellikle f›nd›k, yumurta ve süt allerjisinde yanl›ﬂ negatif sonuç al›nabilir Sonucun negatif
olmas› g›da allerjisini ekarte ettirmez. Yanl›ﬂ
pozitiflik daha önemli bir sorundur (1, 18,
34-37).

hem çift kör plasebo kontrollü besin uyar›
testi hem de cilt prik testi sonuçlar› ile uyumlu bulmuﬂtur (38). Baﬂka bir çal›ﬂmada yap›lan kolonoskopik allerjen uyar› testi ile çekum mukozas›ndaki reaksiyon de¤erlendirilmiﬂ ve benzer sonuçlar al›nm›ﬂt›r (39).

Özgül IgE/Total IgE oran›n›n, süt, yumurta,
tavuk, bu¤day, soya allerjisinde önemi saptanmam›ﬂt›r (34).

1. Kanda ve d›ﬂk›da eozinofil say›m› özgül
de¤ildir.

TANI

1. Aç›k besin uyar› testi: En az zaman alan
testtir.

‹yi bir hikaye, fizik inceleme, diyet günlü¤ü,
diyet eliminasyonu, cilt prik testi, RAST ile
spesifik IgE, besin uyar› testleri gibi testler
ile tan›ya gidilebilir (1).

1. Cilt prik testi
IgE arac›l› besin allerjisinin tan›s›nda önemlidir. Antijen olarak do¤al allerjen ya da yapay ekstrakt kullan›l›r. Çiltte 3 mm.nin üzerinde yan›t oluﬂumu anlaml›d›r. Do¤al allerjen kullan›m›n›n avantaj› gerçe¤e daha yak›n
cevap al›nmas› olup, ekstrakt kullan›m›nda
görülen dozun yetersiz kalmas›, antijenitenin
bozulmas› gibi olas›l›klar yoktur. Yanl›ﬂ pozitiflik % 30, özgüllü¤ü % 50, duyarl›l›k %
95’in üzerindedir yani test negatif ise IgE
arac›l› bir duyarlanma olmad›¤›n› destekler.
1 yaﬂ›n alt›nda güvenilirli¤i s›n›rl›d›r (1, 34).
Yapay ekstrakt ile, aç›k g›da verilmesi ile
plasebonun karﬂ›laﬂt›rmas› ile yap›lan bir çal›ﬂmada inek sütü ve yer f›st›¤› allerjisi için 8
mm, tavuk yumurtas› allerjisi için 7 mm, 2
yaﬂ›n alt›ndaki çocuklarda inek sütü için 6.5
mm, yumurta için 4 mm. reaksiyon görülmesinin % 100 duyarl› oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Gerçek antijen kullan›larak yap›lan di¤er bir
çal›ﬂma da ise inek sütü ve yumurta için anlaml› de¤erin 13 mm. oldu¤u bildirilmiﬂtir
(34). Ancak çift kör plasebo kontrollü besin
uyar›s› ile birlikte yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada tavuk yumurtas› için 17.8 mm, inek sütü
için 17.3 mm.nin anlaml› oldu¤u bildirilmiﬂtir. Soya ve bu¤day için kesin s›n›rlar henüz
bilinmemektedir. Cilt prik testi inek sütü ve
yumurta allerjisinde özgül IgE ölçümünden
daha duyarl›d›r (35, 36) .

2. Serum spesifik IgE
IgE arac›l› g›da allerjisinde önemlidir. Yer
f›st›¤›, inek sütü, yumurta, bal›k allerjilerinde tan›sal de¤erleri yaﬂa ve topluma göre de¤iﬂmektedir. Düzeylerinin takibi tolerans ge-

Hastan›n ciddi egzemas› veya persistan dermografizm varsa ya da H1 bloker kullan›yorsa özgül IgE çal›ﬂ›lmas› yararl›d›r (1).

3. Besin uyar› testleri

6. Di¤er testler

2. G›da spesifik IgG ve IgG4 ölçümü: Normalde yenilen g›dalara karﬂ› özgül IgG ve
IgG4 oluﬂur. ‹nek sütü allerjisi olanlarda
kontrol grubuna göre anlaml› olarak daha
yüksek besine özgül IgG düzeyleri saptanm›ﬂ, bunun da artm›ﬂ barsak geçirgenli¤ine
ba¤l› olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Tan› amaçl› kullanman›n bir yarar› saptanmam›ﬂt›r.

2. Tek kör a¤›zdan besin uyar› testi.

3. Bazofilde CD63 ölçümü: ‹nvitro ortamda
bazofilde CD63 ölçülür,

3. Çift kör plasebo kontrollü besin uyar› testi.

4. Barsak sekresyonlar›nda eozinofilik inflamasyonun gösterilmesi: Sebebi aç›klamaz.

Çift kör plasebo kontrollü besin uyar› testi
tan› için alt›n standartt›r. Onay al›nmal›d›r.
Esas endikasyonu allerjinin düzeldi¤inin
gösterilmesidir. Ancak semptomatik g›da allerjisini kan›tlamak için de yap›lmaktad›r.
Yanl›ﬂ pozitiflik-negatiflik (% 1-2), anaflaksi riski, doz s›n›rlamas› olmas›, deneyimli bir
kiﬂi taraf›ndan yap›lmas› gereklili¤i, zaman
al›c› olmas›, öncesindeki 7 gün verilecek g›day› almamas›, 3 gün öncesinden H1 blokerlerin kesilmesi, sistemik steroidlerin 4-8 hafta önceden, inhale steroidlerin ve Na kromogliomat›n 12 saat öncesinden kesilmesi
gibi bir çok dezavantaj› vard›r (1, 34-37).

5. D›ﬂk›da eozinofil aktivasyon belirleyicileri: Eozinofil peroksidaz/eozinofil kaynakl›
nörotoksin, eozinofil katyonik protein ve
myeloperoksidaz olgular›n sadece % 30’unda saptanm›ﬂt›r.

4. Atopi yama testi

TEDAV‹

Atopik dermatitte yama testi ve besine özgül
IgE pozitif ise çift kör plasebo kontrollü besin uyar›s› testinin gereksiz oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu¤day, inek sütü, yumurta allerjisinde güvenilirli¤i tart›ﬂ›lmaktad›r. Cilt prik testi veya besine özgül IgE ile belirlenemeyen
besin allerjisini göstermez. Kapama süresinin test sonucuna etkisi de tart›ﬂmal›d›r (1,
11, 34).

Besin allerjisinde tedavinin temeli etken besinin eliminasyonudur. Hastalar duyarl› olduklar› besinlerin bulunabilece¤i tüketim
maddeleri hakk›nda bilgilenmelidir, bu özellikle eser miktarlarda bile ciddi reaksiyonlara yol açabilece¤i için yer f›st›¤› allerjisinde
çok önemlidir. Örne¤in f›st›k ya¤› soslarda
kullan›labilece¤i ve bunun gibi farkl› tüketim maddelerinde gizli allerjenler olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Ayr›ca farkl› besinler için
ayn› mutfak gereçlerinin kullan›m› da bulaﬂa
yol açar. Oluﬂabilecek çapraz reaksiyonlar
hakk›nda da bilgilendirilmelidir (1-3, 5, 11,
41).

5. Allerjen uyar› testleri
IgE arac›l› reaksiyonlarda tan› için inceleme
s›ras›nda genellikle allerjik mekanizmalar›n
tamam› kaybolmﬂtur. Bu nedenle uyar› testlerinin kullan›m› yaral› olabilir. Arslan ve
ark. besin aﬂ›r› duyarl›l›¤› olan kiﬂilere, nazoduedonal tüple proksimal ince barsa¤a allerjen verilmesini takiben ultrason ile duedonumda duvar kal›nlaﬂmas› ve çap›nda art›ﬂ›
de¤erlendirmiﬂ ve ultrasonografik bulgular›n
test s›ras›nda görülen belirtilerin ﬂiddeti ve

Bunlar›n hiçbiri tan›da yararl› de¤ildir, kullan›m› gereksizdir (5, 34). Sonuç olarak besin
allerjisi tan›s›nda 3 basamak vard›r. Hastan›n
öyküsünden allerji olas›l›¤›n› düﬂünmek, cilt
veya laboratuar testleri ile allerjeni belirlemek pratikte yeterli olsa da, uyar› testi ile ya
da uzun bir süre besin eliminasyonu ile tan›n›n kesinleﬂtirilmesi de önerilmektedir (37,
40).

Eliminasyon diyetleri 3 tiptir (5):
1. Besin özgül eliminasyon diyeti: Belirtiye
yol açan bir ya da birkaç besinin diyetten ç›kar›lmas›d›r. Akut reaksiyonlarda, IgE arac›l› besin allerjilerinde ya da düﬂünülen ﬂüpheli besin varsa yaral›d›r.
2. Oligoantijenik
diyet: Bir grup besin d›ﬂ›nda di¤erleri yasakt›r. Tad
olarak daha kabul
edilebilir bir diyettir, ayr›ca besinsel
gereksinim yönünden dengeli bir diyettir, ancak diyeti
al›rken belirtilerin
düzelmemesi durumunda, diyetteki
hangi besine ba¤l›
oldu¤unun cevab›
zordur.
3. Elementel diyet:
Aminoasid bazl›
formula kullan›m›d›r. Bebeklik döneminden sonra
hastalar›n bu diyete uyum sa¤lamas›
zordur. Özellikle
eozinofilik gastroenterit gibi çok say›da besine allerjisi olanlarda gereklidir. Gerekirse nazogastrik ile verilir.

bekler e¤er sadece anne sütü al›yorlarsa, anne besin eliminasyonuna al›n›r. Anne diyete
uyam›yorsa ya da allerjen ortadan kald›r›lam›yorsa (sebeb bulunamad›ysa) mamaya geçilebilir. Tam hidrolize mamalar yada aminoasit mamalar› verilir (2, 5).

6.
7.

Hasta diyetine uyam›yorsa ya da allerjen belirlenemiyorsa mast hücre stabilizatörü olan
disodyum kromoglikat verilebilir, ancak kullan›m› s›n›rl›d›r. Daha ciddi olgularda steroid verilebilir. Eozinofilik özofajitte topikal
steroid yararl› olabilir (5, 11, 33).

8.

Anafilaksi geçiren olgular yanlar›nda epinefrin kalemini taﬂ›mal›, küçük çocuklarda aileye, büyük çocuklarda ise hem kendine hem
de aileye allerjenle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda ortaya
ç›kabilecek belirtiler, epinefrin kaleminin
hemen uygulanmas› ve en yak›n sa¤l›k merkezine gitmesi gerekti¤i ö¤retilmelidir (5,
11, 42).

11.

Probiyotikler: Lokal veya sistemik allerjik
inflamasyonda; intestinal geçirgenli¤in düzenlenmesinde ve barsak mikroekolojisinin
sa¤lanmas›nda, barsak immunolojik bariyer
fonksiyonunun düzelmesinde etkili olup, intestinal inflamatuvar yan›t› azaltan proinflamatuvar sitokinlerin oluﬂumunu azalt›rlar
(43).

14.

Besin allerjisinde subkutan allerjen immunoterapinin etkili olmad›¤›, oral desensitizasyon protokolleri ile özellikle inek sütü allerjisinde baﬂar› sa¤land›¤› bildirilmiﬂtir (5, 9,
44).

18.

Anti IgE aﬂ›lamas› ﬂeklinde mast hücre ve
bazofil üzerindeki IgE’lerin ba¤lanmas› f›st›k allerjisinde baﬂar›yla kullan›lm›ﬂt›r (5,
44).

20.

Plazmid DNA bazl› veya DNA’n› oligodeoksinükleotid immunstimulatör dizinleri ile
DNA aﬂ›lamas› da denilen DNA bazl› immunoterapilerle antijenin direkt barsa¤a yönlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r ve halen hayvanlar
üzerinde çal›ﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca deneysel
olarak IL-4, IL-5 gibi TH2 sitokinlerini antogonize etme çal›ﬂmalar›, IL-12 ve IFN-g gibi
TH1 sitokinlerinin uygulanmas› gibi yöntemler üzerinde çal›ﬂ›lmaktad›r (5, 44).

23.

KORUNMA

28.

En az 4-6 ay sadece anne sütü ile beslenme,
4-6 ayl›k olana kadar baﬂta yumurta, f›nd›k,
bal›k gibi kat› g›dalar› baﬂlamama, inek sütü
vermeme, ve riskli bebeklere mama verilecekse sadece hidrolize ya da amino asid bazl› mama verilmesi önerilir. K›smen hidrolize
mama, soya bazl› mama veya koyun-keçi süt
ürünleri verilmesi önerilmez. Riskli bebeklerin anneleri f›nd›k, f›st›k, ceviz, badem gibi
allerjenleri yememeli ve hatta yumurta, inek
sütü, bal›k gibi besinleri de diyetinden ç›karmas›n›n yararl› olabilece¤i söylenmelidir.
Yüksek riskli bebeklere 1 yaﬂ›na kadar süt ve
ürünleri, 2 yaﬂ›na kadar yumurta, 3 yaﬂ›na
kadar bal›k, f›st›k ve f›nd›k verilmemelidir
(5, 45).
Atopik annelere hamilelikte ve emzirmeleri
s›ras›nda çocuklar›nda besin allerjisi insidans›n› azaltmak için hipoallerjenik diyet önerilmektedir, ancak bu konuda bir fikir birli¤i
yoktur, hamilelikte diyet eliminasyonunun
etkili olmad›¤›n› gösteren yay›nlar da vard›r
(5, 46).
Hamilelere do¤umdan önceki 4 hafta ve emzirdi¤i 3 ay boyunca Lactobcillus GG (Lactobacillus Rhamnosus da denir) veya plasebo
verilmiﬂ, plasebo grubunda % 47 oran›nda,
probiyotik alanlarda % 15 oran›nda anlaml›
olarak azalm›ﬂ oranda allerjik egzema görülmüﬂ. Benzer bir çal›ﬂmada da atopik dermatit ﬂiddetinin azald›¤› tespit edilmiﬂtir (5, 46).
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GASTRO‹NTEST‹NAL GIDA A L L E R J ‹ S ‹
Dr. Gülen ARSLAN LIED
Gastroenteroloji Ana Bilim Dal›, Haukeland Üniversite Hastanesi, Bergen Üniversitesi, Bergen, Norveç
›da allerjisi özellikle Bat› toplumlar›nda giderek artan bir
problem. ‹skandinav ülkelerinden biri olan Norveç’te ortalama her dört
kiﬂiden biri, bir veya birden fazla g›daya
karﬂ› allerjik oldu¤unu bildirmektedir.
Kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma, gaz, ishal,
eklem a¤r›lar›, kaﬂ›nt›, döküntü..vs. gibi
yaﬂad›klar› bir tak›m sa¤l›k problemlerinin yedikleri g›daya ba¤l› olarak geliﬂti¤ini ifade etmektedirler. Bu kiﬂiler doktora veya sa¤l›k personeline bu ﬂikayetlere neden olan kesin bir g›da ile baﬂvururlar ve onlara göre bütün bu ﬂikayetlerin sorumlusu bu g›da maddesidir. Örne¤in ilk konsültasyonda ﬂikayetlerini soran doktora problemlerini tan›mlarken
“ben baz› g›da maddelerine karﬂ› allerjik
olabilir miyim?” diye sorarlar. “Sütü tolere edemiyorum” veya yumurta, f›nd›k,
bal›k vs. Ço¤u zaman bu liste daha uzun
ve komplike olabiliyor.

G

Hastalar›n ço¤unda bu ﬂikayetler kronikleﬂip önemli derecede çal›ﬂmamaya ve
toplumdan kendini geri çekmeye neden
olabiliyor (sosyal izolasyon) (1). Ayr›ca
hastalar›n ço¤u y›llarca asl›nda gereksiz
bir çok g›da maddesine karﬂ› diyet ile yaﬂ›yor. Araﬂt›rmalar gösteriyor ki toplumlar›n yaklaﬂ›k % 25’i g›daya karﬂ› reaksiyon gösterdiklerini öne sürerken, gerçek
tan› konulmuﬂ g›da allerjisi olan hastalar›n oran› 4 yaﬂ alt›ndaki çocuklarda %
10-12 ve yetiﬂkinlerde ise sadece % 1-2
(2). Bu yüzden bu hastalar› gerçek anlamda bir sa¤l›k problemi olarak ele almak, yak›ndan incelemek, neden-sonuç
iliﬂkisini ortaya koymak ve gerçek g›da
allerjisini di¤erlerinden ay›rmak çok
önemli.
Adland›rma
Bugüne kadar g›daya karﬂ› duyarl›l›¤› tan›mlamak için bir çok terim kullan›lm›ﬂt›r. 1995 y›l›nda European Academy of
Allergology and Clinical Immunology
(EAACI)`nin yay›nlad›¤› bildiri ile “adverse reactions to food” terimi g›da allerjisi ve g›da intolerans›n› da içererek g›daya karﬂ› tüm duyarl›l›k reaksiyonlar›n›
ortaya koymada kullan›lan bir terim
iken, 2001 de yay›nlanan yeni bir bildiri
ile bu terim “food hypersensitivity” olarak ifade edildi (3-5). “Food hypersensivity” terimi g›daya karﬂ› geliﬂen tüm reaksiyonlar› kapsamak üzere kullan›lmaktad›r (ﬁekil 1). E¤er bu reaksiyonlar
immunolojik mekanizmalar ile geliﬂiyorsa g›da allerjisi (food allergy) ve immunolojik olmayan mekanizmalar ile geliﬂiyorsa allerjik olmayan g›da reaksiyonlar› “non-allergic food hypersensitivity”
olarak baﬂl›ca iki gruba ayr›lmaktad›r.
G›da allerjisi ise üç ﬂekilde ortaya ç›kabilir; IgE arac›l›¤› ile, IgE arac›l›¤› olmadan (non-IgE) veya her ikisinin kar›ﬂ›m›
(IgE/non-IgE) ﬂeklinde (6). Lokal intestinal reaksiyonlarda non-IgE reaksiyonlar› içerisinde geliﬂebilir.

ﬁekil 1. G›da allerjisinin isimlendirilmesi (Arslan
et al. Digestion 2004; 70: 26-35)

Daha önceleri g›da intolerans› olarak adland›r›lan “Non-allergic food hypersensitivity”, immunolojik olmayan mekanizmalar ile geliﬂir ve nedenleri baﬂl›ca
iki gruba ayr›l›r (7).
‹ntrensek faktörler: Enzim eksiklikleri
(laktaz eksikli¤i ve fenilketonüri), maligniteler ve psikolojik faktörler.
Ekstrensek faktörler: ‹nfeksiyonlar (bakteri, virus ve parazitler), g›da katk› maddeleri (monosodyum glutamat, aspartam,
sülfatlar ve nitratlar) ve farmakolojik

faktörler (alkol, kafein, histamin, tiramin
ve serotonin).
AraﬁtIrma Projes‹
2001 y›l›nda Haukeland Üniversite Hastanesinde bölümler aras› iﬂbirli¤ine dayal› olarak bir proje kuruldu. Amaç;
1. G›da maddesine ba¤l› olarak gastrointestinal ﬂikayetler ile baﬂvuran hastalar›
daha yak›ndan allerjik, gastroenterolojik,
diyet ve psikolojik yönden incelemek,
neden–sonuç iliﬂkisini ortaya koyabilmek.
2. Yeni objektif tan› metodlar› geliﬂtirmek.
a. Endosonografi ve 2- boyutlu abdominal ultrason ile yeni provokasjon testleri.
b.Allerji ve infeksiyon parametrelerinin
barsak s›v›s›ndan (gut lavage fluid) ölçülmesi.
3. Tedavi olanaklar› sunup, bu hastalar›
izlemek.
52 hasta standart araﬂt›rma projesine kat›ld›. Bu hastalar genelde bu ﬂikayetler
ile önce kendi aile hekimlerine baﬂvurup
daha sonra araﬂt›rma için hastaneye sevk
edilen bir grubu oluﬂturmaktalar ve her
zaman içinde suçlad›klar› bir veya birden fazla g›da maddesi bulunmaktad›r.
‹lk konsultasyon allerji bölümünde allerji uzman› taraf›ndan baﬂlat›l›p daha sonra s›ras› ile diyet uzman›, gastroenterolog ve psikiyatrist taraf›ndan devam ediliyor. Tüm konsültasyonlar›n sonucunda
uzmanlar ve diyetisyen biraraya gelerek
sonuçlar› tart›ﬂ›p ortak bir karara var›yorlar. Araﬂt›rma zaman al›c› ve hastan›n
bir çok kez hastaneye gelmesini gerektirdi¤inden dolay› öncelikle Bergen ve çevresinde oturan hastalar tercih edildi.
Allerji yönünden inceleme: Bu bölüm
hastadan detayl› anamnez almak ve fizik
muayene ile baﬂl›yor. Detayl› anamnez
hastan›n atopik olup olmad›¤›n› (allerjik
astma, rinit, konjuktivit, anafilaksi.vs),
ailesel allerji öyküsü, hangi allerjene
karﬂ› allerjik oldu¤unu, semptomlar›n g›day› ald›ktan ne kadar süre sonra ortaya
ç›kt›¤› ve ne kadar sürdü¤ü, hangi semptomlar›n oldu¤unu içermekte. Daha sonra kan testi yap›l›p, özellikle serum totalIgE ve g›da/inhalasyon allerjenlerine
karﬂ› spesifik olan spesifik-IgE düzeyleri (ImmunoCAP FEIA system, Pharmacia Diagnostics, Uppsala, Sweden) ölçülüyor. Bunu deri prik testi “skin prick
test” takip ediyor ve bu iﬂlem standard 7
g›da ve 8 inhalasyon allerjeni ile yap›l›yor. Bunlar s›ras› ile g›da allerjenleri olarak: süt, yumurta, un, f›nd›k, soya, bal›k
ve deniz ürünleri. ‹nhalasyon allerjenleri
olarak ise polen, timothy, kedi, köpek,
at, Dermatophagoides pteronyssinus ve
Cladosporium herbarum. Deri prik testlerinde histamin kontrol olarak kullan›yor.
Diyet aç›s›ndan inceleme: Daha sonraki
basamakta hasta diyetisyen taraf›ndan
kabul ediliyor. Öncelikle hastan›n normal günlük tüketti¤i diyet kay›t ediliyor
(Baseline diet registration). Hangi g›da
maddesi hastan›n gastrointestinal semptomlar›ndan sorumlu ise, bu g›da maddesi diyetten ç›kart›l›yor (Elimination diet). Bu iﬂlem genelde 1-6 hafta aras›nda
sürmekte ve sonuçta hastan›n semptomlar›nda bir gerileme yoksa g›da yerine
baﬂka nedenler araﬂt›r›lmal›. E¤er semptomlarda bir gerileme mevcut ise bir
ad›m daha ileriye giderek provokasyon
testleri ile diyetten elimine edilen g›da
maddelerinden hangisinin bu ﬂikayetlere
neden oldu¤u bulunmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Provokasyon testleri üç ﬂekilde uygulanabilir; open, single-blind veya doubleblind food-challenge provocation test
(DBPCFC). Bütün testlerde ﬂüphelenilen
g›da maddesi giderek artan dozlarda has-

taya veriliyor ve oluﬂabilecek semptomlar izleniyor. Herhangi olas› geliﬂebilecek anafilaktik reaksiyonlara karﬂ› daima
provokasyondan önce hastada damar yolu aç›l›yor ve antihistamin, adrenalin ve
kortikosteroid gibi gerekli ilaçlar haz›r
bulunduruluyor.
DBPCFC, uzun y›llar intestinal g›da allerjisinin tan›s›nda “alt›n yöntem” olarak
bilinmektedir. 1990 ile 2000 y›llar› aras›nda yap›lan çal›ﬂmalara bakt›¤›m›z zaman bu aç›kça ifade edilmekte iken,
2000 y›l›ndan sonraki yay›nlarda
DBPCFC nin asl›nda tan›da % 100 güvenilir olmad›¤› ﬂeklinde ifadeler kullan›lmaya baﬂland›. Son y›llarda bu testin
kullan›m›n›n azalmas› (önemini yitirmesinin) nedenleri aras›nda;
a. DBPCFC nin de¤erlendirilmesinin objektif olmayan (kar›n a¤r›s›, gaz, bulant›..vb gibi) subjektif semptomlara dayanmas›.
b. Testin a¤›r ve zaman al›c› bir yöntem
olmas›: en az birer gün ara ile farkl› günlerde 5 kez tekrarlanmal›. Bu da hastan›n
çok kez s›k aral›klar ile hastaneye gelmesi anlam›na geliyor ki bu her zaman
hasta için kolay olmayabiliyor.
Gastroenterolojik yönden inceleme: Bu
aﬂamada hastalar gastroenterolojik aç›dan detayl› olarak inceleniyorlar. Öncelikle amaç bu intestinal ﬂikayetlere neden olabilecek mide ve ba¤›rsa¤›n organik nedenlerini (inflamatuvar barsak
hastal›klar›, Çölyak hastal›¤›, Laktoz intolerans›, parazit infeksiyonlar›) ekarte
etmek. Bunun için laktoz intolerans testi
yap›ld› (50 mg Dextrose yükleme testi),
3 farkl› günlerde feçes (d›ﬂk›) örnekleri
al›nd›. Gastroskopi ile antrum ve duodenumdan biopsi al›n›p s›ras› ile Helicobacter pylori ve Çölyak hastal›¤› ekarte
edildi. Ayr›ca kan testlerinden antigliadin ve endomysium antikorlar› ölçüldü.
Gastroskopi esnas›nda nasoduodenal
sonda (Freka®‚ Feeding Tube, Fresenius
Kabi, GmbH, Germany, outer diameter
2.8 mm) endoskopi eﬂli¤inde duodenuma yerleﬂtiriliyor. Daha sonra içerisinde
50 mCi of51 Cr-labelled ethylenediaminetetraacetic acid (51CrEDTA, Amer-sham
international, Amersham, England) içeren 2 litre izotonik polyethylene glycol
solüsyonu (PEG, MW 3350, Laxabon®,
Tika, Sweden) bir peristaltik pompa
(Watson Marlow 505S/RL, Falmouth,
England) arac›l›¤› ile 40 dakikada sondadan ince barsak içerisine verildikten sonra barsak s›v›s› toplanmaya baﬂlan›l›yor.
Bu iﬂlem “barsak fonksiyon test” i olarak
bilinmekte og barsak s›v›s›ndan çeﬂitli
parametreler ölçülmektedir. Bizim hastalar›m›zda ise histamin, tryptase, calprotectin ve eosinophilic cationic protein
(ECP) düzeyi barsak s›v›s›ndan ölçüldü
(8). Ayr›ca idrar 5 saat süreyle toplan›p
gamma counter (Wallac, 1282 Compugamma Counter, Norway) ile analiz edildi. 51CrEDTA nin idrar ile at›l›m miktar›
direkt olarak barsa¤›n geçirgenli¤ini (intestinal permeability) göstermektedir.
Bu araﬂt›rma projesinde yeni provokasyon testlerine baﬂvuruldu. Bunlardan birisi endosonografi ve di¤eri ise transabdominal ultrasonografi ile yap›ld› (9,
10). Amaç intestinal mukozay› allergen
ile provoke ettikten sonra ortaya ç›kabilecek mukozal de¤iﬂikleri (mukoza kal›nl›¤›nda art›ﬂ, peristaltizm ve barsak s›v›s›ndaki art›ﬂ›) ve hastan›n eﬂ zamanl›
ortaya ç›kabilecek ﬂikayetlerini kay›t etmek. 10 ml allergen (hangi g›da allergeni kullan›laca¤› hastan›n deri testi ve
spesifik-IgE testi sonucuna ba¤l› olarak
seçildi) nasoduodenal sonda ile direkt
olarak duodenuma verildi. Allergenden
önce basal de¤erlere sahip olmak için sonografi ile mukosa kal›nl›¤› ölçüldü ve
sonografik ölçümler 5, 10, 20, 30 ve 60
dakika sonra tekrarland›. ‹laveten ayn›
zaman ölçümlerinde hastan›n gastrointestinal ﬂikayetleri (kar›n a¤r›s›, bulant›,

flatulans, ﬂiﬂkinlik ve ishal) de kay›t edildi.
Anket ve röportaj: Bu programda hastalar ayr›ca iki soru ﬂemas› (anket) dolduruyorlar. Biri bu hastalar›n yaﬂam kalitesini de¤erlendirmeye yönelik olan “Nepean Dyspepsia Index (NDI)” ve di¤eri
ise onlar›n subjektif (organik nedeni bulunmayan) sa¤l›k problemlerini de¤erlendiren “Subjective Health Complaint
Inventory (SHCI)”. NDI, 10 soru ve 5 alt
grupdan oluﬂmakta; gerginlik/stres, günlük aktivitenin engellenmesi, çal›ﬂmak/okumak, yiyecek/içecek ve bilgi/kontrol (11). SHCI, 29 soru ve 5 alt
gruptan oluﬂmakta; kas-iskelet a¤r›lar›,
(baﬂ a¤r›s›, boyun a¤r›s›, omuz, kol, s›rt,
bel ve bacak a¤r›s›, migren) gastrointestinal ﬂikayetler (mide a¤r›s›, ishal, kab›zl›k, reflü ﬂikayetleri, gaz problemleri/flatulans), nörolojik ﬂikayetler (yorgunluk,
uyku problemleri, depresyon, mutsuzluk, s›k›nt›, baﬂ dönmesi, flushing, kalp
çarp›nt›s›), allerji (allerji, astma, solunum güçlü¤ü, egzema) ve flu (so¤uk alg›nl›¤›, öksürük) (12).
Psikolojik yönden de¤erlendirme: Bu
program›n sonunda bütün bu test ve muayenelerin sonucunda hastalar›n ﬂikayetlerini aç›klayabilecek allerji veya organik bir neden bulunamayan ve anket/röportaj sonucu psikolojik nedenlerin a¤›r
bast›¤› hastalar psikiyatrist tarafindan
konsülte edilmektedir.
Sonuçlar
Araﬂt›rma Projesinin sonuçlar› gösterdi
ki;
1. Bu hastalar›n yaﬂam kaliteleri genel
toplumdan seçilen kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaman anlaml› derecede düﬂük ve birçok tan›mlanamayan subjektif
sa¤l›k problemleri ile karﬂ› karﬂ›yalar
(11-13). Subjektif sa¤l›k ﬂikayetleri organik hastal›k bulgular› ile aç›klanamayan ﬂikayetler olup, bu tip rahats›zl›klar
sa¤l›k sektörüne hasta raporlar›nda artma ve çal›ﬂma kapasitesinde azalma gibi
önemli derecede yük oluﬂturmaktalar.
Bizim hastalarda iki anket sonucu görülen en fazla ﬂikayetler s›ras› ile yorgunluk (% 93), kar›n ﬂiﬂkinli¤i (% 87), baﬂ
a¤r›s› (85 %), ishal (% 83) ve bel a¤r›lar› (% 70).
2. 52 hastadan sadece 4 ünde gerçek intestinal g›da allerjisi DBPCFC ile do¤ruland›. Bunlardan birinde beyaz un ile yap›lan deri prik testi ve spesifik-IgE pozitif idi ve bu kiﬂideki allerjik reaksiyon
IgE-arac›l›¤› ile geliﬂen g›da allerjisi idi
“IgE-mediated food allergy”. Di¤er 3 kiﬂide ise hem deri testi hem de spesifikIgE negatif, fakat DBPCFC pozitif idi (2
kiﬂi yumurta, bir kiﬂi hem un hemde mayaya karﬂ›). Bu hastalardaki duyarl›l›k
reaksiyonu ya “non-IgE-mediated food
allergy” veya “non-allergic food hypersensitivity”. Her ikisinin özelli¤i de ayn›
g›da maddesi ile yap›lan DBPCFC’nin
pozitif, fakat deri testi ve spesifik-IgE
nin negatif olmas›. ﬁu an maalesef elimizde ikisini birbirinden ay›rabilecek bir
test yok. Hastalar›n % 85 inde fonksiyonel mide-barsak hastal›klar›, özellikle irritabl barsak sendromu (Rome-II kriterleri) tespit edildi (8).
3. Süt hastalar tarafindan en cok suçlanan ve onlar›n gastrointestinal ﬂikayetlerine neden olan g›da maddesi idi ve ishal
en s›k görülen semptomdu. Deri prik
testlerinde en çok pozitiflik beyaz un ve
f›nd›k ile idi. barsak s›v›s›nda yap›lan
analizlerde sadece ECP seviyesi kontrol
grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaman anlaml›
derecede yüksek idi. ECP ve histamin
seviyesi, DBPCFC in pozitif oldu¤u 4
hastan›n hepsinde de yüksekti. Feçes
calprotectin ve barsak geçirgenli¤i (intestinal permeability) 3 hasta d›ﬂ›nda
tüm hastalarda normal idi (8). Bu 3 hasta içinde geçirgenlik ve calprotectin art›-

ﬂ›na neden olabilecek herhangi bir organik neden bulunamad›. Böylece barsak
geçirgenli¤i ve infeksiyon-allerji parametrelerinin barsak s›v›s›nda ölçümü g›da allerjisinin tan›s› yönünde herhangi
bir yarar sa¤lamad›, fakat ECP ve histamin ile ileriye yönelik çal›ﬂmalar umut
verici. Normal calprotectin ve barsak geçirgenlik de¤erleri de bu hastalarda organik bir neden olmad›¤›n› do¤rulamaktad›r.
4. Endosonografi (9) ve ultrason (10) ile
yap›lan yeni intestinal provokasyon testleri DBPCFC ile yap›landan daha fazla
hastada pozitif sonuç verdi. Bunlar; mukoza kal›nl›¤›nda art›ﬂ ve intestinal lümende (luminal) s›v› art›ﬂ›. ﬁüphelenilen
allerjen nasoduodenal sonda ile direkt
olarak duodenuma verildi. Sonografik
de¤iﬂikler (duodenum ve jejenum mukoza-duvar kal›nl›¤› ve geniﬂli¤i, ince barsa¤›n peristaltik aktivitesi ve lüminal s›v›) provokasyon öncesi ve 1 saat süre ile
provokasyon esnas›nda ultrason ile kay›t
edildi. Ayn› zamanda gastrointestinal
semptomlar VAS (Visual Analague Scale) skor sistemi ile kay›t edilip de¤erlendirildi. Pozitif sonografik de¤iﬂiklikler
32 hastadan 14’ünde (% 44) görüldü. Sonografi sonuçlar› anlaml› derecede deri
testi sonuçlar› (p=0.008) ve DBPCFC
(p=0.03) ile iliﬂkili idi. Provokasyonun
ortaya ç›kard›¤› semptomlar›n derecesi
anlaml› derecede intestinal duvar (mukoza) kal›nl›¤› ile orant›l› idi. Fakat bu yeni metodun sensitivitesi ve spesifitesi henüz bilinmemekte olup buna yönelik çal›ﬂmalar›m›z halen sürmektedir. Sonuç
olarak söyleyebiliriz ki, proksimal ince
ba¤›rsa¤a yap›lan direkt provokasyonun
yaratt›¤› mukozal de¤iﬂikler ultrason ile
görüntülebilinir. Mukoza kal›nl›¤›nda
art›ﬂ ve barsak lümeni içerisine s›v› geçiﬂi ve s›v› miktar›ndaki art›ﬂ mast hücrelerinden histamin sal›n›m›n›n gerçekleﬂti¤ini göstermektedir. Bu yeni test bu tip
hastalar›n de¤erlendirilmesinde umut verici sonuçlar ortaya koymuﬂ olup, ileriki
çal›ﬂmalar bu metodun geçerlili¤ini ve
klinikteki yararl›l›¤›n› ortaya koymak
yönünde olacakt›r.
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“XX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON
HEL‹COBACTER AND RELATED BACTERIA IN
CHRONIC D‹GESTIVE INFLAMMAT I O N ”
TOPLANTISI'NIN ARDINDAN
Dr. Ömer ÖZÜTEM‹Z
Ege Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, ‹zmir

vrupa Helikobakter Çal›ﬂma
Grubu (EHSG) kuruluﬂunun 20.
y›l›ndaki kongresini ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirdi. 20-22 Eylül 2007 tarihleri aras›ndaki toplant›ya Türk Helikobakter Çal›ﬂma Grubu (THSG) ev sahipli¤i yapt›. Lokal kongre baﬂkanl›¤›n› Prof. Dr. ‹lkay ﬁimﬂek’in yapt›¤›
toplant›da uluslararas› sekreterli¤i
Prof. Dr. Francis Mégraud yürüttü.
Prof. Dr. Hale Akp›nar ve Yrd. Doç.
Dr. Müjde Soytürk ise lokal sekretaryay› oluﬂturdular. Kongreye 360 civar›nda hekim ile çok say›da ilaç ve teknoloji firmas› kat›ld›. Türkiye 60 kiﬂi
ile en kalabal›k grubu oluﬂtururken,
Kore ve Portekiz ilk üç s›ray› ald›lar.
Tam bir y›ld›zlar geçidini and›ran toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹.
ﬁimﬂek “ülkemizdeki yüksek Hp prevalans›na özellikle de¤inerek bat› dünyas› için yap›lan uzlaﬂ› toplant›lar›ndan

A

ç›kan prati¤e yönelik k›lavuzlar›n bizim gibi ülkelerde uygulanmas›n›n getirdi¤i güçlüklere dikkati çekti” ve bu
konuda iﬂbirli¤i önerdi. Türk Gastroenteroloji Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr.
Ömer Özütemiz Hp konusundaki tarihsel geliﬂmelere dikkat çekti¤i “hoﬂ geldiniz” konuﬂmas›nda; “Helikobakterin
yeniden keﬂfi s›ras›nda yaﬂananlar Yunan trajedisini, sonraki ekstra gastroduodenal hastal›klarla iliﬂkisinin Moliere komedilerini and›rd›¤›n›” vurgulad› ve “günümüzde ise yüksek antibiyotik direnci nedeni ile Hollywood dramlar›n› yaﬂ›yoruz” dedi.
Tan›da 1100 kat büyüten endoskop
yard›m› ile hareket halindeki bakterinin gösterilebilece¤i konusu ilginçti.
Üre nefes testinin olmad›¤› yerlerde
gaytada bakteri antijen testinin uygulanmas›n›n kolayl›¤› vurguland›. Monoklonal antikorlara dayanan ikinci

kuﬂak d›ﬂk› testleri ile tan›da %96’lara
varan baﬂar› kaydedildi¤i belirtildi.
Serbest bildirilerde birçok moleküler
tan› yöntemi ve tipleme yöntemi sunuldu. Bakterinin kültürü zor oldu¤u için
antibiyotik direncinin moleküler yöntemler ile tan›mland›¤› belirtildi, özellikle florokinolonlara direnç oluﬂmas›nda gyrA mutasyonlar› ile porD mutasyonlar› üzerinde duruldu. Nokta
mutasyonlar› saptamada PCR-RFLP
tekni¤inin çok uygun oldu¤u anlat›ld›.

çekten tarihe tan›kl›k ettiler. ‹kinci konuﬂmas›nda özellikle aﬂ› konusuna de¤indi ve güçlüklerden bahsetti. Rekombinan ürease aﬂ›s›n›n hayvanlarda
baﬂar›l› olmas›na karﬂ›n insanlarda bir
yarar›n›n olmad›¤›n› belirtti. Üreaz›n B
sub ünitine karﬂ› geliﬂtirilen DNA aﬂ›s›n›n farelerde im ve intra nazal uygulamalar›nda baﬂar›lar sa¤lad›¤›n› belirtti. Bakteri flagellas›n›n zay›f immunijenitesinin sorun oluﬂturdu¤unu vurgulad›.

Nobel ödüllü Barry Marshall iki kez
konferans verdi, esprili konuﬂmas›nda
Nobel’e giden yolu ve Avustralya’daki
öncü çal›ﬂmalar›n› özetledi. Hala daha
haftada 2 gün hasta bakt›¤›n› ve antibiyotik direncinin pratikte kendisine sorun olmaya baﬂlad›¤›n› belirtti. Kendisinin ilk önce bakteriyi nas›l yuttu¤unu
anlat›rken ve kendi mide biyopsilerini
perdeye yans›t›rken kat›l›mc›lar ger-

Sipponen ve Rokkas bakteri ile mide
kanseri aras›ndaki iliﬂkiye de¤indiler,
MALT lenfomas›ndaki rolünü vurgulad›lar. Konuﬂmalarda ilginç olan deneysel olarak oral yoldan Helicobacter
hepaticus verilen farelerde meme kanseri riskinin de artt›¤›n›n belirtilmesiydi. Mahachai tedaviye yönelik konuﬂmas›nda bilinenleri tekrarlad› ve son
y›llarda “sequential” tedavinin en iyi

GASTROENTEROLOJ‹
ve GENET‹K
Dr. A. Mithat BOZDAYI
Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Hepatoloji Enstitüsü, Ankara

oleküler genetikte
son zamanlardaki
geliﬂmeler hastal›klar›n patogenezlerinin ayd›nlat›lmas›nda ve daha önce bilinmeyenlerin gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›na neden olmakta, gastroenteroloji ile hepatoloji de bu geliﬂmelerden
pay›n› almaktad›r. Herediter
hemorajik telenjektiaziden
herediter hemokromatozise,
ailesel pankreatitten herediter non-polipozis kolon kanserine, Çölyak hastal›¤›nda
Crohn hastal›¤›na kadar pek
çok patolojide moleküler genetik, geçmiﬂte olmayan tan›
olanaklar›n› sunmaya aday
görünmektedir. Bu patogenezlerin ayd›nlat›lmas›ndan
yola ç›k›larak da tedavi stratejileri geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.

M

Bu geliﬂmeler hastalar›n ve
hekimlerin beklentilerinin
özellikle moleküler genetik
testlerin üzerinde yo¤unlaﬂmas›na neden olmuﬂtur. Bilimsel araﬂt›rmalar›n ve geliﬂmelerin, hasta tan› ve tedavisine girmesi çok yo¤un
ve dikkatli bir de¤erlendirme sürecini gerekli k›lmaktad›r. Bir genetik testin, klinik laboratuvarda kullan›lmaya baﬂlanmas›ndan önce
karﬂ›lamas› gereken çok
önemli ölçütler vard›r. Bir

genetik test, klinik bir bilgi
sa¤lamal›; tan› ve tedavi
stratejilerine katk›da bulunmal›, sosyal ve etik olarak
kabul edilebilir, bir klinik
laboratuar testinde olmas›
gereken duyarl›l›k ve özgüllükte ve uygun maliyetli olmal›d›r.
Özellikle tek gen hastal›klar›n›n var oldu¤u klinik disiplinlerde hekimler, bilgiyi
gündelik pratiklerinde kullanma zorunluluklar› ve al›ﬂkanl›klar› dolay›s› ile moleküler testlere ve genetik
konsültasyonlara daha aﬂina
iken gastroenteroloji ve hepatolojide daha karmaﬂ›k
olan genetik hastal›klar›n ve
onlar›n tan›s›nda kullan›lmaya aday genetik testlerin
de¤erlendirilmesindeki zorluklar nedeniyle hekimlerin,
genetik hastal›klara ve genetik testlere daha uzak durma
e¤iliminde oldu¤u gözlenmektedir. Bu durum ülkemizde daha belirgin bir durumdad›r. Genetik testlerden
uzak durmada rol oynayan
ana yaklaﬂ›mlar›; 1- Gastroenterolojide kullan›labilecek
genetik testlerin varl›¤›ndan
haberdar olmama, 2- Bu genetik testlerin faydas›na
inanmama, 3- Bu tip testlerin henüz standart bir halde
olmad›¤›n› düﬂünme, 4- Bu-

nun kendi iﬂi olmad›¤›n› düﬂünme, 5- Testin hastaya
olan maliyetini göz önünde
bulundurma gibi nedenler
oluﬂturmaktad›r. Gastroenterolojide genetik testlerin
kullan›lmaya baﬂland›¤› konular›n baﬂl›calar› aﬂa¤›ya
ç›kar›lm›ﬂt›r; 1- Kolorektal
kanserler, 2- Herediter nonpolipozis koli, 3- Ailesel
adenomatöz polip, 4- Ailesel mide kanseri, 5- Hemokromatozis, 6- Wilson Hastal›¤›, 7- Çölyak hastal›¤›, 8Crohn hastal›¤›.
Bunlara ek olarak gastrointestinal sistem hastal›klar›n›n tedavisinde farmakogenetik uygulamalar› çok geniﬂ olarak yer alacak görünmektedir. Bu nedenle, hepatit infeksiyonlar› patogenezi
ve tedavisi sürecinde moleküler biyoloji teknikleri ile
tan›ﬂm›ﬂ olan gastroenterologlar›n, bu yeni dönemde
temel genetik bilgileri edinmeye gereksinimleri olacak,
kendi alanlar›ndaki genetik
testleri ve klinikte kullan›mlar› hakk›nda daha fazla ilgi
göstereceklerdir. Bunlara ek
olarak çok da karmaﬂ›k olmayan farmakogenetik bilgileri gündelik pratikte daha
s›kl›kla ve verimlilikle kullanmaya baﬂlayacaklard›r.

sonuçlar› verdi¤ini belirtti. Probiyotik
kullan›m›n›n antibiyotik yan etkisini
azaltt›¤›n› ve az da olsa eradikasyonu
artt›rd›¤›n› belirtti. Bizmut temelli 4’lü
tedavilerin alternatif olarak ikincil seçenek olaca¤›n› söyledi, sigara içmenin
tedavi baﬂar›s›zl›¤›nda önemli oldu¤unu vurgulad›.
Serbest bildirilerin yan› s›ra 197 adet
poster kongreye sunuldu ve her bir
poster baﬂ›nda ö¤lenleri düzenli olarak
“visit” yap›ld›. Ülkemizden çok say›da
genç araﬂt›rmac› posterlerini sundular.
Kapan›ﬂ oturumunu ‹. ﬁimﬂek ve F.
Megraud birlikte yönettiler ve Riga’da
yap›lacak bir sonraki kongre baﬂkan›
Prof. Leya’y› ve Riga-2008 toplant›s›n›n ana hatlar›n› renkli bir video gösterisi ile tamamlad›lar.

