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HER fiEY‹ YANLIfi YAPMAYA

B
at› toplumlar›nda üretilen kavramlar
yurdumuza tafl›n›rken yanl›fl yap›l-
maktad›r. Bu yanl›fll›k; kavram› yan-
l›fl anlamam›zdan ya da iflimize geldi-
¤i gibi alg›lamam›zdan kaynaklan-

maktad›r. Zamanla da yapt›¤›m›z iflin do¤ru ol-
du¤unu zanneti¤imiz gibi çevremizdekilerde de
benzer alg›lama görülmektedir. Böylece kendi
yaratt›¤›m›z yanl›fllara hem kendimiz inan›yoruz,
hem de çevremiz. Ülkemizde yaflad›¤›m›z budur.
Bunun nedeni bir bilene sorma kültürümüz olma-
mas›ndan kaynaklan›yor, her fleyi bildi¤imizi sa-
n›yoruz ama cehaletin içinde yüzüyoruz. 

Dünyada çeflitli kongreler, toplant›lar vs yap›l›-
yor. Bunlar›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ini, dikkat
edilecek hususlar› iflleyen kitaplar vard›r. Özel-
likle t›bbi toplant› ve kongreler konusundaki ya-
y›nlar›n say›s› oldukça fazlad›r. T›bbi toplant›
düzenlenmesinde dikkat edilecek ahlaki kurallar,
yönetmelikleri de aflarak yasalarda yer almaya
bafllam›flt›r. T›bbi toplant›lar› ve kongreleri kendi
ahlaki ölçülerimize göre düzenlemeye hakk›m›z
ve yetkimiz olmad›¤› konuyla ilgili literatür göz-
den geçirilirse görülecektir. 

Özellikle baz› konulara de¤inmek istiyorum. Bu
ülkede yaflamak istiyorsak Cumhuriyet’in ahlaki
de¤erlerine zarar vermemek zorunday›z. Dernek-
ler, vak›flar k›sacas› gönüllü kurulufllar özel sek-
tör gibi kar amaçl›, para kazanmay› amaçlayan
kurulufllar de¤ildir. fiu kadar paray› verirsen sana
toplant›y› veririm demek ahlaki de¤ildir. Tüm
dünyada t›bbi toplant› düzenlemesi sürecinde ah-
laki kurallara afl›r› duyarl›l›k gösterilmektedir,
çünkü yasal sorumluluklar yaflanmaktad›r. Hiçbir
t›bbi toplant›da amaç para kazanmak olmamal›-
d›r ve olamaz. Para için yap›lan toplant›lar›n için-
de t›bbi toplant›lar yer alamaz. Özellikle dernek-
ler ve meslek kurulufllar›n›n; düzenle-
dikleri toplant›larda yer seçimi yapar-
ken, üyelerinin kiflisel olanaklar› ile ge-
lebilebilece¤i yerleri seçmeleri, kat›l›m
ücretlerinin de yine üyelerinin ekonomik
olanaklar›n› zorlamamas› gerekti¤i ko-
nusunda duyarl› olmas› gerekir. Ne gö-
nüllü kurulufllar›n ne de organizasyonda
arac›l›k yapan özel sektörün, toplant›ya
kat›l›m için firmalar› (özel sektörü) zorlamalar›
ahlaki de¤ildir. Toplant› veya kongre program›-
n›n yap›m›ndan ve kat›l›m ücretlerinin belirlen-
mesinden dernek yönetimi sorumlu olmakla bir-
likte üyelerinin görüfllerini de almas› önerilmek-
tedir. Kongrede konuflulacak konular›n ve konufl-
mac›lar›n seçiminde uluslar aras› kaidelere harfi-
yen uyulmas› gerekmektedir. Aksi takdirde kon-
gre kongre olmaktan ç›kar ve efl-dost a¤›rlama

yeri olur. Kongrelerde mut-
laka genç araflt›rmac›lara
araflt›rmalar›n› sunmalar›
için f›rsat verilmelidir. Bu-
nun için de kongre sözlü bil-
diri sunumu a¤›rl›kl› olmal›-
d›r. Tart›flmaya f›rsat veril-
melidir, tart›flmas›z geçen
toplant› baflar›s›z kabul edi-
lir. Mesleki kongrelerde
mutlaka meslek sorumlular›na da yer verilmesi
gerekir. Ulusal boyuttaki her toplant›da mutlaka
e¤itim, araflt›rma konusundaki sorunlar›n tart›fl›l-

mas› için zaman ay›rmak gerekir.
Kongrelerde her konu uzmanlar›nca
tart›fl›lmal›d›r. Her fleyden anlayan
kiflilerin gündem d›fl›nda tutulmala-
r›na özen gösterilmelidir. 

TGV-D‹AS gönüllü bir kurulufl ola-
rak TGD'ye verdi¤i destekle bir ta-
rih yaz›lm›flt›r. Bu iflbirli¤inin oldu-

¤u devrede hiçbir firmaya dayatma yap›lmam›fl,
derne¤in her istedi¤i yerine getirilmifltir. Sat›la-
mayan aktivasyonlar için firmalar rahats›z edil-
memifl ve D‹AS gala
dahil tüm gece yemek-
lerini karfl›lam›flt›r. D‹-
AS hiçbir dernek üyesi-
ni ve kat›l›mc›y› kayd›
olmam›fl diye kongreye
almamazl›k yapmam›fl-
t›r. Aksine kat›l›m say›-
s›n› 1000’e ç›karmak
gibi bir hedefi gerçek-
lefltirmek için kat›l›mc›
firmalara her türlü ko-
layl›¤› göstermifltir. 

Son y›llarda derne¤imiz
yeni bir yolu denerken
yani daha çok para, pa-
ra da para derken etik
kurallar› özel sektörle
birlikte zorlamaktad›r. Kat›l›m da azalmaktad›r.
Bu konuda herkes daha duyarl› olmak zorunda-
d›r. Konuyla ilgili yay›nlar› ve gerekçelerini

okunmalar›n› öneriyorum. Yine y›llar öncesi ya-
flanan eski al›flkanl›klara dönülmesi yanl›flt›r. 

Her toplant›n›n bir amac› olmal› ve toplant› son-
ras› amaca ulafl›p ulaflmad›¤› mutlaka de¤erlendi-
rilmelidir. Okur-yazar bir bilene sorulmal›d›r.
Kongre kat›l›mc›lar›n›n bilime ilgi ve sayg›lar›n›

artt›rmak nas›l bir hedefse, toplumun da bilime
güveninin, sayg›s›n›n artmas› için gönüllü kuru-
lufllar da çaba göstermelidir. 

Yine son zamanlarda konuflmac›lardan oluflan
t›bbi toplant›lar düzenlenmektedir. Bat› dilinde
buna karfl›l›kl› turistik ziyaretler, ziyafetler denil-
mektedir. Burada efl-dost a¤›rlaman›n yan› s›ra
konuflmac›lar›n bilgi yenilenmesi amaçlanmakta-
d›r. Burada sponsorun özel sektör olmas› ahlaki
bulunmamaktad›r. Bu tip toplant›lar için kurum-
lar özel fon oluflturmak zorundad›r. 

Gönüllü kurulufllar›n düzenledikleri bilimsel top-
lant›lar etik kurallar› zorlamad›¤› sürece çok ya-
rarl›d›r. Para kazanma amaçlamadan yap›lan fa-

aliyetleri gönüllü kurulufllar yaparken, özel sek-
tör para kazanma amaçl› faaliyetleri organize
eder. 

Bir kifli veya kurum yapt›¤› iflten para al›yor-
sa art›k o özeldir yani özel sektördür. Oysa
gönüllü kurulufllarda para kazanmak için ça-
l›fl›lmaz. O nedenle Non-Profit organizasyon
olarak adland›r›lmaktad›r. Gönüllü kurulufllar
konusunda yaz›lacak söylenecek çok fley var.
Ülkemizin ve dünyan›n kurtuluflu belki de bu
kurulufllar›n güçlendirilmesine ba¤l›d›r. Bu
nedenle konuyla ilgili e¤itim merkezleri ku-

rulmal› ve çocuk yafllarda bu e¤itim verilmelidir.
Gönüllü kuruluflta çal›flma ve iflbirli¤i kültürü ge-
liflinceye dek devletin gönüllü kurulufllara deste-
¤i flartt›r. Çünkü ortalama insan›m›z gönüllü ku-
rulufl ile özel sektörü-kamu sektörünü kar›flt›r-
maktad›r.

‘Mahalle bask›s›na benzer bir bask›
ilaç sektörüne de yap›l›yor mu?’

“Reçete’nin bask› unsuru olarak
kullan›lmas› ahlaki de¤ildir”

Gönüllü kurulufllar›n mahalle
bask›s›na benzer bask› yapmaya
hakk› yoktur. Böyle bir görevi de
üstlenemez.

49 y›lda güncelleflmifl bilgi
aktar›m›n› aflamad›k. Klasik
bilgi e¤itim alanlar için yap›lan
toplant›larda verilir.

“Mecbur De¤iliz”

Bu Ülkede Güzel
fieyler de Oluyor

Dünya araflt›rma sunumlu toplant›lara çoktan geçmiflken biz hale panel peflindeyiz.

22--44  MMaayy››ss  22000088 tarihinde ESGE
ve Türk Gastrointestinal Endos-
kopi Derne¤i’nin ifl birli¤i ile ‹z-
mir’de gerçeklefltirilen ‘Endos-
copy Workshop’ oldukça baflar›l›
bir toplant› olmufltur. 9 Eylül
Üniversitesi’nin alt yap›s›n›n
böyle bir organizasyonun yap›l-
mas›na müsait olmas› gerçekten
insana mutluluk vermektedir.
Önemli bir sorun olmadan bafla-
r›yla sona eren kursun direktörle-
ri Ülkü SARITAfi ve ‹brahim
MOSTOFA’y› herkes baflar›l› ça-
l›flmalar› nedeniyle kutlam›flt›r.
ESGE Baflkan› Jacques DEVIERE ve Türk Gastrointestinal En-
doskopi Derne¤i Baflkan› Cem KALAYCI kurs direktörlerini övü-
cü konuflmalar yapm›fllard›r.

Bu kursun uluslar aras› sorumlusu ‹brahim MOSTAFA elde edilen
baflar›daki pay› ve katk›lar› nedeniyle D‹AS Genel Müdürü Jülide
ÖZLER’e teflekkür etmifltir. Gönüllü kurulufllar›n iflbirli¤inin öne-
mini ve k›ymetini uluslar aras› kurulufllar görmekte, hem de anla-

maktad›rlar. ES-
GE’nin daha ön-
ceki Türkiye or-
ganizasyonlar›n›
D‹AS hiçbir
maddi beklentiye
girmeden gerçek-
lefltirmiflti.

9 Eylül Üniversi-
tesindeki endos-
kopi merkezinin
ve naklen yay›n-

dan sorumlu kurs direktörlerinden Hale AKPINAR’› da yetkililer
ve kat›l›mc›lar özverili çal›flmalar›ndan dolay› hem tebrik etmifller,
hem de teflekkür etmifllerdir. ‹lkay fi‹MfiEK hocay› da katk›lar› ne-
deniyle tebrik ederiz.

Bu toplant›larda birbirinden güzel sunumlar ve endoskopik ifllem-
ler gerçeklefltirilmifltir. Bu kursta görev alan uluslar aras› bilim
adamlar›ndan daha çok kat›l›mc›n›n yararlanmas›n› gönül arzu
ederdi. Bu kurs süresince ülkemiz gastroenterologlar›n›n da giri-
flimsel endoskopide nedenli baflar›l› olduklar› görüldü.

Bu kursa katk›
veren Jacques
D E V I E R E ,
Marc GIO-
VANNINI, Ak-
sel KRUSE,
Thierry PONC-
HON ve Mah-
moud OMAR’a
katk›lar› ve kur-
su baflar›l› bir
flekilde gerçeklefltirmelerindeki çabalar› için sonsuz teflekkürler.
Ülkemiz gastroenterologlar›n› da giriflimsel endoskopilerde gös-
terdikleri baflar› nedeniyle can› gönülden kutlar›z.

9 Eylül T›p Fakültesi’nin olanaklar›n›n bu tip organizasyonlar için
mükemmel olmas› insana gurur veriyor. Fujinon firmas›n›n da bu
kursun gerçekleflmesi için verdi¤i destek takdire de¤er. Art›k firma-
lar›n uygulamal› ve araflt›rma sunumlu toplant›lar› öncelikli destek-
lemelerini bekliyoruz. Ülkü SARITAfi ve Hale AKPINAR’› tekrar
tebrik eder, baflar›lar›n›n devam›n› bekleriz. Onlar en de¤erli za-
manlar›n› bu kurs için harcad›lar ve bize gelecek için umut verdiler. 

Hekimlik mesle¤inin sayg›nl›¤›n› art›rmak için hem hekimlerin hem de toplumun tüm kesimlerinin gereken zerafeti ve nezaketi göstermesi gerekir.

Kongreyi kongre yapan sözlü ve yaz›l› araflt›rma sunumlar›na gösterilen ilgidir.
Prof. Dr. Ali ÖZDEN / A.Ü.T.F. GASTROENTEROLOJ‹ B‹L‹M DALI
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Trakya’da birbirine komflu üç ülke Yunanistan-

Türkiye-Bulgaristan’›n kat›l›m› ile gerçeklefltiri-

lecek iflbirli¤i mutlu bir gelece¤in ayak sesleri

olabilir. Bu iflbirli¤i üniversiter kurumlar aras›n-

da yap›l›rsa bilim ve insanl›k ad›na gerçekleflti-

rilen bir devrimin ilk ad›m› olabilir.

Yunanistan’›n Alexandroupolis flehri Edirne’ye

oldukça yak›n bir sahil flehridir. Ege’nin bu sahil

flehri bir zamanlar Osmanl›’n›n Dedea¤aç deni-

len bal›kç› kasabas› idi. Alexandroupolis flehri

60.000 nüfuslu bir bölgedir. Yunanistan Avrupa

Birli¤i’ne girdikten sonra ald›¤› yard›mlarla bu

bölgeye yat›r›m yapmaya bafllar. Bu flehirde ku-

rulan Democritus Üniversitesi ad›na yak›fl›r fle-

kilde iddial› bir üniversitedir. Bu günü de¤il ge-

lece¤i yakalamak peflindedir.

Democritus Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroen-

teroloji Direktörü G. Kouklakis öncülü¤ünde

29-31 May›s 2008 tarihleri aras›nda “1st Inter-

national Interuniversity Gastroenterology Con-

gress” Dedea¤aç’ta gerçeklefltirilmifltir. Umuda

yolculukta ilk ad›m› atan G. Kouklakis’i can›

gönülden kutluyoruz. Komfluda huzur yoksa

bizde de huzur olmaz. Huzur ve bar›fla giden

yolda ilerlemeliyiz. Ulu önderimiz Atatürk te

“Yurtta sulh, cihanda sulh” ifadesiyle bize yolu-

muzu göstermifltir. Bu bölge dünyaya örnek ola-

cak insani projeleri hayata geçirmek zorundad›r.

Bu organizasyonun gerçekleflmesinde Trakya

Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Di-

rektörü Gülbin Ünsal ve Ahmet Tezel’in yaflam-

sal rolleri olmufltur. Ülkemiz ad›na gösterdikleri

bu özveriden dolay› kendilerine flükranlar›m›z›

sunuyoruz. Türk Gastroenteroloji Derne¤i Bafl-

kan› Ömer Özütemiz de bizzat toplant›ya kat›la-

rak destek vermifl ve önemli bir konuflma yap-

m›flt›r.

Ülkemizden kat›lan bilim insanlar› bu toplant›da

yapt›klar› konuflmalar ve endoskopik uygulama-

lardaki baflar›lar› ile kongrenin baflar›l› bir flekil-

de sonuçlanmas›na katk›da bulunmufllard›r.

Kongrenin baflar›l› ve amac›na uygun geçti¤i ka-

n›s›nday›m. Gelece¤i yakalamam›z›n yolu bu

yolda yeni ad›mlar atmak olacakt›r.

Ülkelerin s›n›rlar›na yak›n kurduklar› üniversite-

lerin komflu ülkelerle iflbirli¤i yaparsa süratle ge-

liflti¤i bilinmektedir. Bu duruma ben “Avrupa

S›n›r Üniversiteleri” diyorum. Bu s›n›r boyu üni-

versiteler umuda giden yolda en büyük umudu-

muz olup, hem o ülkelere hem de bilime önemli

katk›lar sa¤lamaktad›rlar. Bu projeler suland›r›l-

mamal›d›r ki baflar›ya ulafls›n. Bu iflbirli¤i s›n›r

boyu üniversiteler aras›nda kalmal›d›r, ancak

uluslar aras› bilim adamlar›na da kap›s› aç›k ol-

mal›d›r.

Bu iflbirli¤i gastroenterologlar›n yan› s›ra gastro-

intestinal sistem cerrahlar› ile klinik hemflire ve

endoskopi hemfliresi iflbirli¤ini de içermelidir.

Bu

tip projelerin gerçeklefl-

mesi için hepimize, özellikle de s›n›r boyu üni-

versite rektörlerine ve ulusal uzmanl›k dernekle-

rine görev düflmektedir. Uzmanl›k derne¤inin

flemsiyesi alt›nda ve deste¤i ile hareket etmek

gerekir. Tekrar söylüyorum; kime? “Ulusal Gas-

troenteroloji Derne¤i flemsiyesi alt›nda bulun-

maktan kaçanlara”, art›k bizde flehirleflmek zo-

runday›z.

Bu kongrede ülkemiz en iyi flekilde temsil edil-

mifltir. Bu arada Yunanistan’›n nüfusunun 11

milyon oldu¤unu ve ülkede yaklafl›k 200 gastro-

enterolog bulundu¤unu ö¤rendim. Ülkemizde

yaklafl›k 400 gastroenterolog oldu¤una göre du-

rumu de¤erlendirmeyi size b›rak›yorum. F›rsat

bulmuflken yine yazay›m. Say›n ilgili ilgisizler

5.000 gastroenterologa -daha do¤rusu endoskopi

yapan hekime- ihtiyac›m›z var. Mevcut uygula-

malar›n yanl›fll›¤› aç›kça belli iken neden ›srar

ediyorlar bilmiyorum.

‹nsanl›¤›n özledi¤i bar›fl› ve huzuru siyasetçilerin

de¤il bilim dünyas›n›n yaratmas› gerekti¤ine ve

er ya da geç bunun gerçeklefltirilebilece¤ine ina-

n›yorum. Yeter ki bilim insanlar› tarafs›zl›ktan

kurtulup bilimden taraf olsunlar. Bilimin önünde

ne cehalet ne de karanl›k durabilir. Yeter ki bilim

ne yapt›¤›n›, ne yapaca¤›n› halka anlatabilsin.

Bundan böyle bize düflen bu projelere köstek ol-

mak de¤il; destek olmakt›r. Bilim kendine tav›r

koyanlar› da ayd›nlatacakt›r.

Bu projenin babas› George Kouklakis’i can› gö-

nülden kutluyoruz.

Prof. Dr. Ali ÖZDEN
A.Ü.T.F. GASTROENTEROLOJ‹ B‹L‹M DALI

“Gelece¤i bilim adamlar› kurgulamak zorundad›r”

TRAKYA ‘DA UMUDA YOLCULUK

ANT‹KOAGÜLANLARI

DAHA YAKINDAN

TANIMALIYIZSPAST‹K KOLON
KEKEMEL‹K VE

Spastik kolon ne öldürür, ne güldürür. Hastalar›n oldu¤u kadar

hekimlerin de önemli sorunlar›ndan biridir. Ayr›ca, her zaman,

baflka bir hastal›¤› örtme olas›l›¤› da huzur kaç›r›r. Üstelik ge-

reksiz incelemelere, zaman kayb›yla birlikte afl›r› ekonomik

harcamalara da neden olabilir. Savsaklama riskiyle afl›r›l›k ara-

s›ndaki dengeyi bulmak bazen kolay olmaz. Bir de, san›r›m

Benjamin Franklin söylemiflti. “Sa¤l›¤a en büyük zarar, onunla

afl›r› ilgilenmekten gelir”.

Baflka bir hastal›k olas›l›¤›n› giderdikten sonra, hastalar› rahat-

latmak için baz› anlat› biçimleri gelifltirir hekimler. Ama bunla-

r› her düzeydeki hastalarda kal›p olarak kullanamazs›n›z.

Ben birkaç yol bulmufltum. Bunlardan biri, konuyu hastaya, gü-

ya bilimsel yönden aç›klamak olurdu. fiöyle: “‹nsanlar yarat›l›fl-

tan kavgac›d›r. ‹lkel insanlar hemen dövüfle giriflirler,

yumruklar›n› s›karlar. Kendilerini biraz tutmay› ö¤re-

nenler difllerini s›karlar. Daha

e¤itilmifller, kendilerini,

ba¤›rsaklar›n› s›-

karlar. Bu, bir

yan›t

biçimidir.” Böylece hasta biraz pohpoh-

lanm›fl da olur. ‹kinci bir yol, ba¤›rsakla-

r›n huysuzlu¤udur. ‹nsan›n midesi a¤r›ya-

bilir, ba¤›rsaklar› ba¤›r›r. Safra kesesinde-

ki tafl ba¤›rsaklar› a¤latabilir, v.b.

Sonra bir baflka durum da vard›r. Kad›nlar›n ad› ç›km›flt›r, sinir-

li diye. Ama öyle erkek hastalar vard›r ki düflman›n bafl›na.

Bir erkek hastam› an›ms›yorum. Gezmedi¤i hekim kalmam›fl.

Koca bir dosyas› var. Yap›lmayan inceleme yok. Dönem dönem

“Ya kötü bir fley yeni bafllad›ysa!” diye hekimlerin burnundan

getirmifl. Dosyas›n› sab›rla inceledim. En yeni incelemeleri de

tazeydi. Hasta tutturuyordu: “Ya iltihap var, ya ur!” Bütün yol-

lar›m› denedim olmad›. O anda kafamda bir flimflek çakt›: “Siz”

dedim, “hiç kekeme insan gördünüz mü?” “Evet.” Onlar›n

a¤z›nda, burnunda, çenesinde iltihap, ur var m›yd›?” fiafl›-

rarak “Hay›r.” dedi. “‹flte sizin de ba¤›rsaklar›n›z kekeme.

A¤z›ndan laf ç›kmayanlar gibi ba¤›rsaklar›n›z da içlerini bo-

flaltam›yorlar! Ne iltihap var, ne ur.” Hasta bunu anlad›. Yat›-

fl›p gitti. Bir daha gelmedi. Sonra ne yapt› bilmiyorum.

Bir süre sonra, gastroenterologlar›n bir gezisi oldu Yuna-

nistan’a. Atina’da bir bahçede yemek yiyorduk Zafer Ho-

cayla. Vaktimiz vard›. Oradan buradan konufluyorduk. Bu

ba¤›rsak kemeli¤ini anlatt›m ona. Gözlerinden yafl gelince-

ye kadar güldü. Hâlâ gözlerimin önünden gitmiyor.

Maren Ziegelin, Andreas Hoschtitzky, Joel Dunning, Tim

Hooper “Does clopidogrel rather than aspirin plus a proton-

pump inhibitor reduce the frequency of gastrointestinal comp-

lication after cardiac surgery ?” isimli makalelerinde konu ile

ilgili araflt›rmalar› de¤erlendirerek flu sonuca varm›fllard›r. 

Daha önce mide veya duodenal ülser hikayesi bulunma-

yan olgularda clopidogrel, aspirinden daha az gastrointes-

tinal komplikasyonlara yol açmaktad›r. 

Daha önce gastrointestinal komplikasyon hikayesi olan

olgularda ise clopidogrel yaln›z bafl›na aspirin kullan›l-

mas›ndan daha güvenli de¤ildir. 

Aspirin veya clopidogrel proton pompa inhibitörleriyle

birlikte kullan›l›rsa benzer-eflit etkiye sahiptirler.

Dr. Leziz ONARAN
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‹
rritabl Barsak Sendromu (IBS) bat› toplumlar›nda s›k görünen bir
rahats›zl›kt›r. Etyopatogenezde birçok mekanizma ileri sürülmüfl
olsa da genel bir fikir birli¤i yoktur. Baz› araflt›rmac›lar son zaman-

larda IBS’li olgularda ince barsakta afl›r› bakteri ço¤almas› s›kl›¤›n›
%38-84 olarak bildirmifllerdir. Bu çal›flmalarda kullan›lan hidrojen
nefes testi sensitivitesi ve spesifitesi çok düflük, indirerkt bir test
olmas› muhtemelen bu yüksek s›kl›k oran›n› ortaya ç›karm›flt›r. 

Bakteriyel afl›r› ço¤alma denildi¤i zaman genellikle motilite bozuk-
lu¤u, mide asit sekresyon yetersizli¤i, intestinal immun yetersizlik gibi
kolaylaflt›r›c› faktörlerin etkisi ile ince barsakta ortaya ç›kan anormal
say›da bakteri ço¤almas› anlafl›l›r. 

Yetiflkinlerde mide ve proksimal ince barsak normalde çok az say›da
bakteri içerir. Gastrointestinal sistemde bakteri konsantrasyonu duode-
num ve jejunumda 100-4cfu/ml (colony forming units per ml), proksi-
mal ileumda 100-5cfu/ml, terminal ileumda 105-8cfu/ml, çekumda ise
1010-12cfu/ml’dir. ‹nce barsa¤›n üst bölümlerinde flora bafll›ca gram
pozitif bakterilerden oluflmaktad›r. Gram negatif bakteri say›s› az olup,
anaerob bakterilere nadiren rastlan›r. 

‹nce barsak afl›r› bakteri ço¤almas› tan›s›nda kullan›lacak testler
konusunda genel fikir birli¤i yoktur. Jejunal materyalini aspirasyonu
ve direkt kültürü alt›n standart olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem-
le ileal bakteriyel afl›r› ço¤alma göz ard› edilmektedir. Pozitif kültürün

tan›m› konusunda da fikir birli¤i yoktur. Genellikle
intestinal içeri¤in ml’sinde ≥105cfu üreme ince barsak
bakteriyel afl›r› ço¤almas› olarak tan›mlan›r. Bu tan›m
gram pozitif floray› da tan›mlar. Bu flora gram poziti-
flerden olufluyorsa ince barsak afl›r› bakteri ço¤almas›
semptomlar› ile birlikte de¤ildir. Bu flora kolonik orijin-
li bakterileri (yo¤unlukla gram negatif, anaerob ve
enterecocci) içerirse ince barsak afl›r› bakteri ço¤almas›
semptomlar› ile birliktedir. 

‹nce barsak afl›r› bakteri ço¤almas› için en uygun tan›m;
ince barsak aspirasyon (jejunal) materyalinin ml’sinde
≥105cfu kolonik bakteri bulunmas›d›r. 

‹nce barsak afl›r› bakteri ço¤almas› tan›s›nda alt›n stan-
dart olan direkt kültür yöntemi yan› s›ra indirekt testler
de (14C-xylose nefes testi, laktüoz ya da glukoz ile
yap›lan hidrojen nefes testi) yayg›n flekilde kullan›lmak-
tad›r. Glukoz hidrojen nefes testi (GHBT) ve 14C-xylose
nefes testi; laktuloz hidrojen nefes, testinden daha güve-
nilir olarak kabul edilmektedir. IBS’lilerde ince barsak
afl›r› bakteri ço¤almas› görülme s›kl›¤›n›n yüksek bulun-
du¤u çal›flmalar laktuloz hidrojen nefes testi ile
yap›lm›flt›r. Yüksek sonuçlardan muhtemelen bu yöntem
sorumludur. 

IBS’lilerde antibiyotik tedavisinden sonra semptomlar›n
ve ince barsak motilite bozuklu¤unun kaybolmas›n› baz›
araflt›r›c›lar afl›r› bakteri ço¤almas›n›n tedavisine
ba¤lam›fllard›r. 

Iris Posserud ve arkadafllar› özellikle IBS’de ince barsak
afl›r› bakteri ço¤almas›n›n s›kl›¤›n› ortaya koymak için
ince barsak içeri¤ini aspire edip, kültür yapm›fllard›r.
Ayr›ca Hidrojen nefes testi (glukoz veya laktuloz) uygu-
lam›fllard›r. Bu çal›flmada IBS’lilerde ve kontrol grubun-
da ince barsak afl›r› bakteri ço¤almas› görülme s›kl›¤› %4
bulunmufltur. Fakat IBS’lilerde ince barsakta bakteri
say›s› normalden hafifçe yüksektir. Bu çal›flma IBS ile

ince barsak bakteri afl›r› ço¤almas› aras›nda bir iliflki olmad›¤›n›
göstermektedir. 

Kab›zl›k ile seyreden IBS’de baz› araflt›rmalar metan gaz›
teflekkülünün artt›¤›n› bildirmektedirler. Y›llard›r baz› araflt›rmalar
IBS’de kolonik fermantasyonun anormal oldu¤unu bu nedenle yap›lan
antibiyotik tedavisini takiben semptomlar›n kayboldu¤unu ya da
azald›¤›n› ileri sürmektedirler. 

Iris Posserud ve ark. Small intestinal bacterial overgrowth in patients
with irritable bowel syndrome. Gut 2007; 56: 802-8.

Glutensiz Ekmek Nas›l Yap›l›r?

Yap›l›fl›: Süt, tuz, yumurta, fleker, s›v› ya¤ ve kabartma tozu iyice mikserle ç›rp›larak ka-
r›flt›r›l›r. Daha sonra yavafl yavafl glutensiz un eklenir mayonez k›vam›na gelinceye kadar
kar›flt›r›l›r. ‹çerisinde pütür kalmamas›na dikkat edilir. Daha sonra ya¤lanm›fl diktörtgen
teflon ya da plastik kek kal›b›na ikiye bölerek ayr› ayr› dökülür. Üzeri bir b›çakla çizilir.
Arzu edilirse susam ya da çörek otu ekilir. 200 derece önceden ›s›t›lm›fl ve de içinde bir
kapta su yerlefltirilen f›r›na verilir. F›r›n›n kapa¤› hiç aç›lmadan yaklafl›k
40 dakika piflirilir. Pifltikten sonra üzerine temiz bez örtülür. So¤u-
duktan sonra dilim dilim kesilir.

Not: Glutensiz un olmad›¤› takdirde ayn› tarif ile pirinç unu ya da m›s›r
unu da kullan›labilir (2 paket Piyale Pirinç unu, 1 paket Ba¤dat M›s›r unu).

MMaallzzeemmeelleerr:: 1/2 Litre Süt

1 Bardak Il›k Su

2 Yumurta

1 Paket Dr Outker Kabartma Tozu

1 Tatl› Kafl›¤› Tuz

1 Çay Kafl›y› fieker

1 Yemek Kafl›¤› S›v› Ya¤

500 Gr Glutensiz Un

DINO VAIRA ve ARK.
HELICOBACTER PYLORI

ERAD‹KASYONUNDA
ARDIfiIK TEDAV‹ ‹LE

STANDART ÜÇLÜ TEDAV‹Y‹
KARfiILAfiTIRMIfiLARDIR 

H
elicobacter pylori infeksiyonu gastritis, peptik ülser, mide
lenfomas› ve mide kanserine neden olmaktad›r. Hp eradikas-
yonunda kullan›lan standart üçlü tedavilerde kullan›lan cla-

rithromycin ve metronidazole karfl› son y›llarda ortaya ç›kan direnç
nedeniyle eradikasyonda %20-40 oran›nda baflar›s›zl›k görülmekte-
dir. 

Dino Vaira ve arkadafllar› standart tedavi olarak 10 gün pantoprazo-
le 40mg 2x1, clarithromycin 500mg 2x1, amoxicilline 1g 2x1 ver-
mifllerdir. 

Ard›fl›k tedavide ise ilk befl gün pantoprazole 40mg 2x1, amoxicilli-
ne ve plasebo, ikinci befl günde ise clarithromycine 500mg 2x1, ti-
nidazole 500mg 2x1 verilmifltir. 

Hp eradikasyonunda ard›fl›k tedavide baflar› %89 iken standart teda-
vide %77 bulunmufltur (Intention-to treat analysis’de).

Clarithromycin’e dirençli sufllarda ise ard›fl›k tedavi ile eradikasyon
%89 baflar›l› iken standart tedavide %29’tur. Bu bulgular nedeniyle
ard›fl›k tedavinin yap›lmas› önerilmektedir. 

Clarithromycin direnci tüm dünyada önemli bir sorun olarak görül-
mektedir. Direnç oran› Amerika’da %12, 9 (%6, 1-14, 5) iken, Av-
rupa’da %24’ler bildirilmifltir. Ülkemizde ise %25-50 oran›nda bu-
lunmaktad›r. Bu nedenle bizmutlu üçlü tedavi önerimize ilave ola-
rak ard›fl›k tedavinin de gündeme tafl›nmas›n›n iyi olaca¤› kan›s›n-
day›m. 

Ann Intern Med 2007; 146: 556-63.

‹NCE BARSAKTA AfiIRI BAKTER‹ ÇO⁄ALMASI
‹RR‹TABL BARSAK SENDROMLU OLGULARDA

‹RR‹TABL BARSAK SENDROMUNDA YEN‹ B‹R UMUT
FDA (U.S. Food and Drug Administration)

Amitiza’n›n kab›zl›kla seyreden ‹rritabl Barsak Sendromunda
(Irritable Bowel Syndrome with Constipation – IBS-C) kullan›-
m›n› onaylad›. Kimde; 18 yafl ve üstü bayan hastalarda.

IBS kad›nlarda erkeklere göre iki kat daha s›k görülen ve kar›n
a¤r›s›, fliflkinlik, kar›nda rahats›zl›k hissi, kab›zl›k ya da ishal ile
karakterize bir rahats›zl›kt›r.

Amitiza kullananlarda rastlanabilecek yan etkiler; bulant›, diya-
re, kar›n a¤r›s›d›r. Çok nadir olarak a¤›z kurulu¤u, senkop, peri-
ferik ödem, dispepsi, palpitasyon bildirilmifltir.

Amitiza (Lubiprostone) kab›zl›kla
seyreden ‹rritabl Barsak Sendro-
munda (yiyecek veya su ile birlik-
te) günde iki kez sekiz mikrogram
(2x8 mikrogram) verilir.

Amitiza daha önce kullan›m için
izin ald›¤› kronik idiopatik konsti-
pasyonda kullan›lan doz ise daha
yüksektir (2x24 mikrogram).

29 Nisan 2008 FDA News
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D
ünya Gastroentreoloji Or-

ganizasyonu (World Gas-

troenterology Organizati-

on-WGO) 29 May›s 1958 y›l›nda

kurulmufltur. Bugün Dünya Gas-

troenteroloji Derne¤i’nin Baflkan› Eamonn Quig-

ley’dir. WGO’ya 103 Ulusal Gastroenteroloji Der-

ne¤i üyedir. Böylece WGO 50.000’den fazla üyesi

olan bir kurulufltur. WGO’nun birçok amac› olmak-

la birlikte en önemli amac› dünyada gastroenterolo-

jinin geliflmesini ve ilerlemesini sa¤lamak için çaba

göstermektir. Gastroenteroloji e¤itimi yan› s›ra gas-

troenteroloji alan›nda araflt›rmalara destek vermek

WGO’nun temel ifllevleri içerisindedir. Sa¤l›k çal›-

flanlar›n› ve toplumu gastrointestinal sistem hastal›k-

lar›ndan korunma, hastal›klar›n saptanmas› ve sa¤›-

t›m› konusunda ayd›nlatmak için de en üst düzeyde

çal›flmalar gerçeklefltirir. Bu ifllevleri gerçeklefltir-

mek için üye kurulufllar› baflta olmak üzere ko-

nuyla ilgili kurulufllar ile de iflbirli¤i yapar.

WGO 2004 y›l›ndan beri her y›l 29 May›s› Dünya

Sindirim Sistemi Sa¤l›k Günü (World Digestive He-

alth Day-WDHD) olarak kutlamaktad›r. Dünya Sin-

dirim Sistemi Sa¤l›k Günü kapsam›nda 2006 y›l›nda

“Helicobacter pylori ve ‹liflkili Hastal›klar”, 2007 y›-

l›nda ise “Viral Hepatitler” konusu ifllenmifltir.

2008 y›l› WGO’nun kuruluflunun 50. y›l›d›r. 50. y›l

kutlama faaliyetleri çerçevesinde 2008 y›l› için ana

konu olarak “Optimal Nutrition in Health and Disea-

se” ele al›nm›fl ve DANONE firmas› ile üç y›ll›k bir

iflbirli¤i anlaflmas› yap›lm›flt›r. 

DANONE ile yap›lan iflbirli¤inin amac› sa¤l›kl› bes-

lenme ve sindirim sistemi hastal›klar› konusunda

toplumu, sa¤l›k ça-

l›flanlar›n› bilgilen-

dirmek, birlikte

çal›flma bilincine

ulaflt›rmakt›r.

Ayn› zamanda

“sindirim sis-

temi sa¤l›¤›

üzerine bes-

lenmenin etkisi” konu-

sunda yap›lacak çal›flma ve araflt›rma-

lara destek olmakt›r. Bu konuda yap›lacak çal›flma-

larda halk›n, sa¤l›k çal›flanlar›n›n bilgilendirilmesi

yan› s›ra konu uzman› gazetecilerin de bilgilendiril-

mesi önemlidir. Bu e¤itimin sürekli olmas› da zorun-

ludur. 

2009 y›l›nda ifllenecek konu “Kolorektal Kanser Ta-

ramalar›”, 2010 y›l›nda ise “‹rritabl Barsak Sendro-

mu”dur.

Türk Gastroenteroloji Vakf› y›llar öncesi konunun

önemini kavrad›¤› için DANONE ile iflbirli¤i yapa-

rak hem halk›m›z› hem de hekimlerimizi probiyotik,

prebiyotikler konusunda bilgilendirmektedir.

WGO ve DANONE iflbirli¤inden ortaya ç›kan ilk

ürün gerçekten etkileyicidir.

Prof. Dr. Ali ÖZDEN
A.Ü.T.F. GASTROENTEROLOJ‹ B‹L‹M DALI

S‹ND‹R‹M S‹STEM‹ SA⁄LI⁄INI OLUMLU YÖN-
DE ETK‹LEYECEK KÜRESEL ANLAMDA

10 BESLENME ÖNER‹S‹

1. Genel kalori al›m›n› art›rmaks›z›n az ve s›k
yemek (4-5 kez, az yemek),

2. Yeterli fiber içeren diyet (yeterli meyve ve
sebze) tüketmek,

3. Bal›k tüketimini art›rmak (haftada 3-5
kez),

4. Ya¤ al›m›n› azaltmak, ya¤l›-k›zart›lm›fl yi-
yeceklerden uzak durmak,

5. Fermente süt ürünleri tüketmek (özellikle
sindirim sistemi üzerine olumlu etkisi ka-
n›tlanm›fl probiyotik ürünler),

6. Az ya¤ içeren tavuk, hindi, tavflan, dana,
domuz, koyun etlerini tercih etmek,

7. Günlük su tüketimini art›rmak, kafeinli,
alkollü, flekerli s›v› içecekleri azaltarak
en az 2 litre/gün su içmek,

8. Acele yemek yememek, yemek için yeter-
li zaman ay›rmak, yemekleri yavafl ve iyi
çi¤nemek,

9. Sa¤l›kl› yaflam için muntazam spor yap-
mak (egzersiz, yürüyüfl vs) sigara içme-
mek,

10.Vücut kitle indeksini ideal s›n›rlarda tut-
mak (afl›r› kiloya sahip kiflilerde sindirim
sistemi hastal›klar›na yatk›nl›k geliflir).

DÜNYA GASTROENTEROLOJ‹ DERNE⁄‹ BAfiKANIN’DAN

DEV B‹R ADIM DAHA
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Bugünlerde “T›bbiyeliler” eserini okudum. O kadar heyecan verici ki bir daha oku-
dum. “T›bbiyeliler” yap›t›, t›bbiyeyi bitirmeyen, fakat t›bbiyeli ruh ve bilincini ve-
teriner fakültesinde alm›fl, t›bbiyeye 30 y›l›n› vermifl, onlar› t›bbiyeli yapmak için
ç›rp›nm›fl bir ö¤retim üyesi, Tahir Hatipo¤lu Hoca’m›z taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Bun-
dan sebep Hoca’m›za büyük flükran borcumuz vard›r. Hoflgörüsüne s›¤›narak flim-
di eserinden baz› al›nt›lar size sunuyorum: “Günümüzde t›bbiyeliler geçmifllerini
bilmiyorlar. Gerici ve ulusçu olmayan ça¤d›fl› kafalar, t›bbiye ve t›bbiyeli bilgile-
rini “isyana teflvik, k›flk›rtma” gibi alg›l›yor olabilirler. Bu düflüncedeki aymazlara
Frans›z filozof Emile Littre’nin flu sözlerini an›msatmak yeter. ““HHeekkiimmlleerr,,  kkööttüü  bbiirr
ssaannaatt  ddüüzzeeyyiinnee  ddüüflflmmeekk  iisstteemmiiyyoorr  iissee  kkeennddii  ttaarriihhlleerrii  iillee  mmeeflflgguull  oollmmaall››dd››rrllaarr..”” Bir
t›bbiyeli, t›bbiyeli bilinç, ruh ve terbiyesini tafl›m›yorsa o t›bbiyeli de¤il, t›pl›d›r.
Okudu¤u yer ise t›bbiye de¤il t›p fakültesidir. Öyle ise t›bbiyeli t›p fakültesini t›b-
biye ruhuyla yaflamal› ve t›bbiyeli olmal›d›r. T›bbiyeli, Türk devrim tarihinde an›-
lan bir terimdir. T›bbiyelilik bir ruh, bir bilinç ve bir terbiyedir. Cehalete, gerili¤e,
yoksullu¤a, ezilmiflli¤e ve istibdada karfl› direnifltir; savafl›md›r. T›bbiyeli için bir
baflka anlam 14 Mart’t›r. 14 Mart herkesin ifade etti¤i gibi “ça¤dafl t›p okulunun
ö¤retime bafllay›fl (1827) günü olarak kutlan›yor” de¤ildir. 14 Mart t›p bayram› ilk
kez 1919 y›l›nda kutlanm›flt›r. Çünkü Mekteb-i T›bbiye 3 fiubat 1919 günü baflta
‹ngilizler olmak üzere iflgal kuvvetleri taraf›ndan iflgal edilmifltir. T›bbiye ve onla-
r›n kurdu¤u Türk Oca¤›, iflgal kuvvetlerinin ‹stanbul’da iflgal ettikleri ilk iki ku-
rumdur. Çünkü t›bbiye, y›llard›r gericili¤e ve taassuba karfl› oluflun, ulusçulu¤un
ve özgürlü¤ün simgesi bir ö¤retim kurumudur. ‹flgalin nedeni budur. ‹flgalden 40
gün sonra, 14 Mart kutlanm›fl, böylece tehdit ve iflgale karfl› direnifl yap›lm›flt›r. 14
Mart gericili¤e, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k düflmanlar›na, iflgale karfl› direnifl ürünü
olarak do¤mufltur. T›bbiyeli ile ayr› düflünülemeyen iki sözcük “istibdat ve hürri-
yet”tir. Bu yolda savafl veren troya “t›bbiye, mülkiye ve harbiye”dir. Darulfünun
“edebiyat fakültesi”nde 5 ö¤retim üyesi Anadolu’da atefllenen “ulusal ba¤›ms›zl›k”
aleyhine konuflmalar yapmakta ve yaz›lar yazmaktad›r. T›bbiyeliler, bu 5 ö¤retim
üyesinin Darulfünun’dan süresiz uzaklaflt›r›lmas› için 1922 Nisan ay›nda süresiz
boykota bafllam›flt›r. Ö¤renciler boykotu yürütmek için Darülfünun ve Mekteb-i
Aliye Cemiyetini kurmufllard›r. Baflkan› T›bbiyeli Hamit Necdet’tir. Darulfünun
Emini (Rektör) Besim Ömer Pafla’d›r. Emin (Rektör) befl ö¤retim üyesini Darulfü-
nun’dan uzaklaflt›r›lamayaca¤›n› aç›klarken, ö¤renciler taraf›ndan yumurta ya¤mu-
runa tutulmufltur. Emin, bunun üzerine ö¤rencilere flunu söylemifltir: ““‹‹nnggiilliizzlleerr  bbüü--
ttüünn  bbuunnllaarr››  ttaakkiipp  eeddiiyyoorr..  SSiizziinn  iiççiinn  tteehhlliikkeellii  oollaabbiilliirr..””  Bunun üzerine ö¤renciler
Emin’e flöyle hayk›rm›fllard›r: “Hocam siz bizi tehdit mi ediyorsunuz? Sizin bura-
da Harrington’unuz (‹ngiliz iflgal kuvvetleri komutan›) varsa, bizim de orada Mus-
tafa Kemal’imiz var.’’ ‹flte dünkü T›bbiyeliler! ‹flte bugünkü T›bbiyeliler! Bugün
onlar› susturan, bask›layan, ruhsuz b›rakan yöneticiler, sorumlular utans›n!

T›bbiyelilerden geçmiflte öncü siyaset adamlar› ç›km›flt›r. Bunlar, tanzimat›n ünlü üç
paflas›: Dr. Keçeçizade Mehmet Fuat Pafla (1815-1869), Mustafa Reflit Pafla ve Ali
Pafla’d›r. Dr. Mehmet Fuat Pafla, Keçeçizade ‹zzet Molla’n›n o¤ludur. Sadrazam-
l›k ve Hariciye Naz›rl›¤› yapm›flt›r. ‹ngiliz elçisine “Osmanl› Devleti’ni siz d›fla-
r›dan biz içerden 300 y›ld›r y›kmaya çal›fl›yoruz, y›kam›yoruz.” sözüyle ünlüdür.

Di¤er öncü t›bbiyeli, gazeteci Agâh Efendi’dir. Agâh Efendi (1832-1885) t›bbiye-
de yedi y›l okumufl ve diploma almadan ayr›lm›flt›r. 1860 y›l›nda fiinasi ile birlik-
te Tercüman-› Ahval Gazetesini ç›karm›flt›r. Bu gazete 1831’de resmi gazete ola-
rak ç›kan Takvim-i Veka-i’den sonra günümüz anlay›fl›yla ç›kan ilk ba¤›ms›z ve
tarafs›z gazetedir. Agâh Efendi bas›n tarihinde ilk gazete sahibi, ilk genel yay›n
müdürü ve ilk baflyazar olarak bilinir. Bu yüzden kendisine “Türk gazetecili¤inin
piri ve flan› ünvan›” verilmifltir. 

TTIIBBBB‹‹YYEELL‹‹LLEERRDDEE  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEE

T›bbiyeliler, örgütlenme konusunda da öncülük yapm›fl ve tarihimizi etkileyen ör-
gütlerin kuruluflunu sa¤lam›fllard›r. Askeri t›p okulu (Mekteb-i T›bbiye-i, Adliye-
yi fiahane) 14 May›s 1839’da yeniden düzenlemifl ve ö¤retim dili Frans›zca ol-
mufltur. Ö¤retim üyelerinin ço¤u Frans›z ve gayri müslimdir. T›bbiyenin devrim-
ci bir kimli¤e bürünmesinde büyük Frans›z devrimi ile ö¤retmenlerden ço¤unun
Frans›z olmas›n›n rolü oldu¤u san›lmaktad›r. T›bbiye, toplumun ve demokrasinin
olmazsa olmaz kurumlar› kabul edilen demokratik kitle örgütlerini ilk kuran bir
kurumdur. ‹lginç olan› bu örgütlenmeler ö¤retim üyeleri taraf›ndan de¤il ö¤renci-
ler taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. Bilim ve ö¤renci derne¤i türündeki bu örgütler Mek-
teb-i T›bbiye’nin tarihsel onurlar›d›r. Tarihimizde yüksek ö¤retimde siyasal bo-
yutlu ilk ö¤renci örgütlenmesi 3 Haziran 1899 askeri t›p okulunda gizli olarak ger-
çekleflmifltir. Okulun naz›r› (dekan) histoloji ö¤retim üyesi Saip Pafla’d›r. ‹ttihad-
i Osman-i Cemiyeti (Osmanl› Birli¤i Derne¤i) ad›yla kurulan bu dernek ‹talyan
devrimci Carboneria (kömürcüler) Cemiyetini, Yunanl›lar›n (Etniki Eteriya) ör-
nek olarak kurulmufltur. Carboneria Cemiyeti Güney ‹talya’da kurulmufl siyasi
gizli bir cemiyettir.

““PPAADD‹‹fifiAAHHIIMM  SSEENN  ÇÇOOKK  YYAAfifiAA!!””

T›bbiyeliler, tarihte örgütlenme, padiflaha ve istibdata
karfl› hürriyet mücadelesi
vermede her zaman
öncü olmufllard›r.
Yemeklerden son-
ra “Padiflah›m
çok yafla” den-
mesi ilk önce
t›bbiyeden
kalkm›flt›r.

Osmanl›
‹mpa-
r a -

torlu¤unda egemenlik padiflaha aitti. Herkes padiflah›n kuludur. Devlet adamlar› im-
za att›klar› belgelere “Bende” yaz›yorlard›. “Bende” “kul” demektir. Konuflurken
çok kimse “kulunuz” anlam›nda “bendeniz” deme al›flkanl›¤›n› günümüzde bile sür-
dürmektedir.

Mekteb-i T›bbiye’de ö¤rencilerin adlar› okunup yoklama yap›l›rd›. Sonra üç kez
boru çald›ktan sonra topluca “Padiflah›m çok yafla!” diye ba¤›rmak zorundayd›lar.
T›bbiyeli ö¤renciler böyle ba¤›rmaya karfl› ç›km›fllard›r. Ço¤u kez de “Padiflah›m
bafl afla!” diye hayk›r›rlard›. Karfl› ç›kanlar mektepte yere yat›r›p ceza emri okun-
duktan sonra subaylar taraf›ndan bay›lt›l›ncaya kadar de¤neklerle dövülürlerdi.
Bir seferinde ö¤renciler nefer subaylar›na hücum ettiler. Herkes birbirine girdi.
Zabitler kaçt›; kaçamayanlar dövüldü. Halk› isyan ettirdiler. Hapishanedeki di¤er
talebeler de neferleri dövdüler, hapishaneyi yak›p y›kt›lar. Art›k mektepte zabit,
emir, nizam, ders yoktu. Bu bir isyand›. Sabah Tophane Müdürü Zeki Pafla muha-
f›zlar› ile okula gelip bahçede durdu. Ö¤rencileri etraf›na dizdi ve onlara flöyle ba-
¤›rd›: “Siz nankörsünüz! Çünkü ekmek yedi¤iniz yeri bilmiyorsunuz! Köpek bile
bilir! Sizi besleyen Velinimet Biminnetimiz Efendimiz, Padiflah›m›zd›r. Alçaklar!
Padiflaha sad›k olmad›¤›n›zdan size bakm›yoruz! Hainsiniz!” talebelerden bir ka-
ç›: “Alçak herif! Kahrolsun Padiflah!” diye hayk›rd›. Ö¤renciler bir iki ad›m ileri
yürüdü. Zeki Pafla bahçeyi terk etmek zorunda kald›.

Bu olay Mekteb-i T›bbiye’nin baflka bir onurudur. “Padiflah›m çok yafla” t›bbiye-
den kalkm›flt›r; ama günümüzde bile hala ç›kar, ya¤, yaranma pefline koflanlar bu
anlamda, yöneticilerine alk›fl ve nara atmaktad›rlar. Bu ç›¤›rtkanl›klar için Ümit
Yaflar’›n flu dörtlü¤ü çok güzel bir aç›klamad›r:

PPAADD‹‹fifiAAHHIIMM  SSEENN  ÇÇOOKK  YYAAfifiAA!!  

Hoca dedi¤in ne ki, Padiflah›m sen çok yafla,

Bu mektep senin çiftli¤in, Padiflah›m sen çok yafla!

Büyük bal›k, küçük bal›k, Kölelerin bölük bölük,

Bire zalim, bire sülük, Padiflah›m sen çok yafla!

Oysa özgürlüklerine düflkün t›bbiyeliler, canlar› pahas›na bu feodal anlay›fla karfl›
gelmifllerdir. Bunu yapan t›bbiyelilerin konulduklar› Camialt› Hapishanesi çok
meflhurdur. Ifl›ks›z ve rutubetten duvarlar› ›slak bu hücrelerde pek çok genç sol-
mufl ve ölmüfltür. Suçlulara oturma izni verilmezdi. Günde birkaç kez sorguya çe-
kilirlerdi. Mektebin isyan etmesinden korkuldu¤u için san›klara s›k s›k hapishane
de¤ifltirtirilirdi.

Hürriyet idealisti genç t›bbiyeliler, savafl›mlar›n› böyle ortamlarda sürdürmüfller-
dir. Bugünkü t›bbiyelileri korkutup bask›layan, ruhsuz b›rakman›n övüncünü ya-
flayan bugünün yöneticileri, bir gün Zeki Pafla ve muhaf›zlar› gibi bu mektepler-
den kaç›p gidecek ve mektep esas sahipleri olan özgür t›bbiyelilere kalacakt›r.

fiüpheniz mi var, efendim!

Prof. Dr. Sait KAPICIO⁄LU

14 MART TIP BAYRAMI YANLIfi ANLAMDA KULLANILIYOR!
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S
elektif serotonin reuptake inhibitörleri yay-

g›n flekilde kullan›lan ilaçlardand›r. Nere-

deyse 100 kifliden 3-4 kifli bu grup ilaçlar-

dan kullanmaktad›r. SSRI’lar›n (Selektif seroto-

nin reuptake inhibitörleri) intihar riskini art›rd›¤›

konusunda yo¤un tart›flmalar yap›lmaktad›r. Son

zamanlarda SSRI’lar›n gastrointestinal sistem ka-

nama riskini artt›rd›¤›na dair yay›nlar da gündem-

dedir.

G‹S kanamalar› tüm dünyada en önemli sa¤l›k so-

runlar›ndan birisidir. Dünyada en yayg›n flekilde

kullan›lan anti-romatizmal ilaçlardan Non-Steroid

Anti-inflamatuvar (NSAI Drugs) ilaçlar›n G‹S

yan etkileri çok önemli oranda mortalite ve mor-

biteye yol açmaktad›r. 1998 tarihli bir çal›flmada

Amerika Birleflik Devletlerinde NSAI ‹laçlara

ba¤l› yan etki nedeniyle 107.000 olgunun hastane-

ye yat›r›ld›¤› bildirilmifltir. Her y›l, yaklafl›k

16.500 kifli de bu yan etkilere ba¤l› olarak ölmek-

tedir.

SSRI’leri etkilerini; beyinde, neurotransmitter se-

rotonini reseptör bölgelerinde fazla miktarda tuta-

rak yapmaktad›r. Böylece beyin serotonini yete-

rince ve daha iyi kullanabilmektedir. Serotonin di-

rekt olarak zihinsel ve ruhsal olarak etkileyerek

iyilefltirmektedir.

Serotonin hemostasisde önemli rol oynar. Trom-

bin ve adenosine difosfat üzerine artt›r›c› etkisiy-

le koagülasyonda etkin olmaktad›r. Trombositler

doku hasar›na ba¤l› kanamalardaki p›ht›laflma

olay›nda önemli role sahiptir. Serotonin (trombo-

sitler taraf›ndan kullan›l›r) trombositlerin agregas-

yonunu ve sonuçta kanaman›n durmas›n› sa¤lar.

Maalesef SSRI’lar trombositlerdeki serotonin

miktar›n› azaltmaktad›r. Yap›lan çal›flmalarda

SSRI kullananlarda üst gastrointestinal sistem ka-

nama riskinin %200 artt›¤› bildirilmifltir.

SSRI’lar›n NSAI ilaçlar ile birlikte al›nmas› ise

bu riski %1460 (OR; Odds ratio 15,6) oran›nda

artt›rmaktad›r. Bu durumun oldukça ciddi sonuç-

lar› olabilece¤i bilinmeli ve hastalar uyar›lmal›d›r.

SSRI’lar›n düflük doz aspirin ile al›nmas› bile G‹S

kanama riskini 5,2 kat artt›r›r.

Basic Clinical Pharmacology, Toxicology 2006.

Postgrad Med 2005; 117: 23-28, 31.

Arch Intern Med. 2003; 163: 59-64.

Aliment Pharmacol Ther. 2008; (1-27(1): 31-40.
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Gastroenterology 2007; 133; 755-60

Web MD. Medical News Reviewed by Louise Chang

Lawitano Ernesto ve ark. The Journal of Clinical Endocrinology -  Metabolism 2007; 92 (11) 4180-4.

Harvard ve Boston Çocuk Hastanesinde çal›flan

araflt›rmac› pediatrist Elizabeth Yen; Hamileli-

¤inde mide asit sekresyonunu inhibe eden ilaç

kullanan (H2 Reseptör antagonistleri, Proton

Pompa ‹nhibitörleri) kad›nlar›n bebeklerinde

asth›m geliflebilece¤ini bildirmektedir. 

Yen, yapt›¤› çal›flmalar›nda hastane verilerini

de¤erlendirdi¤i zaman asth›m ya da allerji tan›s›

ile taburcu edilen 2-11 yafl aras› 29.490 olgudan

5.645’inin intra-uterin yaflamda mide asit sek-

resyonunu inhibe eden bir ilaç ile temasa geçti-

¤ini saptam›flt›r. Gebe iken bu ilaçlardan kulla-

nan annelerin %50’sinin çocu¤undan h›r›lt›l›, h›-

fl›rt›l› solunum, solunum güçlü¤ü ya da asth›m›n

di¤er semptomlar› görülmüfltür. Bu çal›flmada

antiasit kullan›m› ile iliflki araflt›r›lmam›flt›r. 

Hamile kad›nlar›n yar›dan ço¤unda gebelik peri-

odunda özellikle 2-3. trimestir’de retrosternal

yanma (pyrozis-heartburn) görülür. Özofagus

boyunca duyulan yanma hissi asit reflüsüne ba¤-

l›d›r. 

Gebelikte mide asit sekresyonunu inhibe eden

ilaç kullan›m› ile g›da allerjisi, saman nezlesi ve

di¤er allerjik hastal›klarla aras›nda iliflki yok

iken asth›mla vard›r. 

Elizabeth Yen gebe han›mlar›n ilaç kullan›mla-

r›nda dikkatli olmas›n› ve mutlaka doktor dene-

timinde olmalar›n› bildirmektedir. 

Asit sal›n›m›n› bloke eden ilaçlar›n immun sis-

tem üzerine etkisi ile asth›m›n olufltu¤u ileri sü-

rülmekte ise de mekanizma tam aç›k de¤ildir. Bu

konuda kesin konuflmamak için yeni araflt›rma-

lara ihtiyaç vard›r. 

Gebelikte retrosternal yanmay› azaltmak için ön-

celikle afla¤›daki önlemler al›nmal›d›r.

M‹DE AS‹T SALGISINI ‹NH‹BE EDEN ‹LAÇLARIN

1-Üç ö¤ün yerine daha fazla (5-6 kez) fakat daha az yemek

2-Yavafl yemek

3-K›zarm›fl, ya¤l›, baharatl›, ac› yiyeceklerden uzak durmak

4-Çikolata, nane, karbonatl› içecekler, portakal, limon, domates
suyundan ve salçadan sak›nmak

5-Yemekten sonra hemen s›rt üstü yatmamak

6-Yata¤›n bafl›n›n yata¤›n aya¤›ndan daha yüksek olmas›

7-Doktorun önerisi do¤rultusunda antiasit tablet, özellikle süs-
pansiyonlar al›nabilir

8-Giysilerin s›k› olmamas›

9-Bu önlemlere ra¤men yaflam s›k›nt›l› ise doktorun önerisi do¤-
rultusunda ilaç de¤ifltirilebilir. 

“Children whose mothers take prescription acid blokers more li-
kely to, have Breathing Disorder, study shows.”

TEHL‹KEL‹ M‹D‹R?

HAM‹LE KADINLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

Yap›lan çal›flma k›sa ve uzun süre (7

y›ldan fazla) PPI kullananlarda kolo-

rektarel kanser riskinin artmad›¤›n›

ortaya koymufltur. 

Proton Pompa ‹nhibitörleri asit sek-

resyonunu en güçlü inhibe eden ajan-

lard›r. PPI’lar birinci basamakta çal›-

flan hekimler ve gastroenterologlar›n

yan› s›ra di¤er uzmanl›k alanlar› tara-

f›ndan da asit ile iliflkili hastal›klar›n

(gastritis, peptik ülser, gastroözofage-

al reflü hastal›¤›, dyspepsia) tedavi-

sinde yayg›n flekilde kullan›lmakta-

d›r. 

PPI’lar, dünya sa¤l›k örgütü taraf›n-

dan da güvenli ve uzun süre kul-

lan›mda sak›ncal› olmad›¤› onaylan-

m›fl ilaçlard›r. 

PPI’lar paryetal hücredeki H+/K+

Adenosin Triphosphatase pompas›n›

irreversibl olarak inaktive ederek mi-

de asit sekresyonunu ileri derecede

azalt›rlar. Oluflan hipoklorhidri mide

antrumundaki G hücrelerinden gastrin

salg›lanmas›na yol açar. Asit salg›lan-

mas› inhibe edildi¤i için gastrin sek-

resyonu inhibe edilemez, bu nedenle

PPI alanlarda, açl›k ve postprandial

gastrin seviyesi normalin befl kat›na

ç›kabilir (Olgular›n %20-30’unda).

Gastrin, gastrointestinal kanal boyun-

ca “trophic” etki gösterir. Gastrin in-

vitro hücre kültürlerindeki kolon kan-

ser hücrelerinde proliferasyon ve bü-

yümeye yol açmaktad›r. Gastrin anta-

gonizmi (antigastrin antisera) bu etki-

leri önlemektedir. 

Zollinger-Ellison sendromu hipergas-

trinemi ile birliktedir ve bu olgularda

rektal mukozal proliferasyon vard›r.

Hipergastrineminin kolorektal kanser

riskini artt›rd›¤› ileri sürülmüfltür.

Kolon kanseri ve adenomatoziste de

hipergastrinemi bildirilmifltir.

Proton Pompa ‹nhibitörleri 1980’li

y›llardan beri tüm dünyada yayg›n fle-

kilde kullan›lmaktad›r. Güvenli ol-

duklar› konusunda genel görüfl mev-

cuttur. Gastrinin etki mekanizmas›

göz önüne al›n›rsa konu ile ilgili yeni

çal›flmalara gereksinim vard›r. 

Kanser gelifliminde gastrinden ziyade

gastrin prekürsörlerinin (progastrin,

glycine, extended gastrin) rolü oldu-

¤u bilinmektedir. Hipergastrinemi ka-

lorektel Ca için risk faktörü olarak

bildirilmektedir. 

Bu çal›flma PPI kullan›m› ile kolorek-

tal kanser geliflimi aras›nda anlaml›

bir iliflkinin olmad›¤›n› ortaya koy-

maktad›r. 

Gastrin ve gastrin prekürsörlerinin

kolorektal kanser gelifliminde rolü

olup olmad›¤›n› ortaya koyacak yeni

çal›flmalar yap›lmal›d›r. 

“Yafll› hastalarda PPI’lar befl y›ldan

daha uzun bir süre kullan›lmal› m›-

d›r?” sorusuna da yan›t bulmal›y›z.

Son y›llarda artan sindirim sistemi

kanserlerinden sorumlu risk faktörle-

ri belirlenmelidir. 

‹nce barsak afl›r› bakteri ço¤almas›; ince barsak içeri-
¤inin ml’sinde 106 colony forming units bakteri ve-

ya kolonik tip bakteri saptanmas›na denir.

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) malab-
sarbsiyon sendromuna yol açar. Bakteriler ince barsa-
¤›n absorbsiyon yapan sath›na yap›fl›rlar yani absorb-
siyon alan›n› iflgal ederler ve absrobsiyon sath›n› hasa-
ra u¤ratabilirler. Ayr›ca afl›r› bakteri ço¤almas› lüme-
ne gelen karbonhidrat, lipit ve proteinlerin de metabo-
lize edilmesine sebep olur. Oysaki bunlar›n normalde
ince barsaktan absorbe edilmesi gerekir. SIBO’da
asemptomatik olgular olabilirse de genellikle kar›n a¤-
r›s›, kar›n fliflkinli¤i, gaz, diyare, kilo kayb› gibi semp-
tomlardan baz›lar›na rastlanabilir.

‹nce barsak afl›r› bakteri ço¤almas›n›n tedavisinde ve
tedaviden tan›ya gitmede antibiyotik tedavisinin temel
köfle tafl› oldu¤u unutulmamal›d›r. Tedavide absorbe
olan veya olmayan, lüminal etkili genifl spektrumlu
antibiyotikler kullan›lmaktad›r.

Son y›llarda lüminal etkili, gram pozitif ve negatif, ae-
rob ve anaerob bakterilere etki eden rifaximin tedavi-
de baflar›l› bir flekilde kullan›lmaktad›r.

Gastrik asit bariyer, mukozal ve sistemik immun sis-
tem, intestinal peristaltizm temizleme ile; üst gastroin-
testinal sistemi kolonik tip bakteriyel kolonizasyondan
korumaktad›r.

Bu sistem (gastrik bariyer); Hp gastritis, mide asit sek-
resyonunun inhibisyonu, otoimmün hastal›k, malnut-
risyon ve yafll›l›k ile bozulabilir.

HIV veya Immunglobulin yetmezli¤i (IgA) SIBO’ya
neden olabilir.

Anatomik anormallik, ameliyatlar, intestinal divertikül,
fistül, myopati, nöropati, otoimmün, inftamatuvar, me-
tabolik ve endokrin hastal›klar, intestinal peristaltik ak-
tiviteyi bozarak lüminal temizleme ifllemini bozlarlar.

Endokrin hastal›klar aç›s›ndan thyroid hormonlar› gas-
trointestinal motiliteyi etkilemektedir. Thyroid hor-

monlar› bu etkisini nörolojik ve düz adale üzerinden
göstermektedir. Birçok araflt›rma hypothyroidide oro-
çekal transit zaman›n›n yavafl oldu¤unu, kolonda da
ritmik kolonik aktivitenin s›kl›¤›nda azalma oldu¤unu
ortaya koymufltur.

Hypothyroidizm’li olgularda nöro-müsküler bozuklu-
¤a ba¤l› kab›zl›k, afl›r› bakteri ço¤almas› görülebilir.
Lawitano ve arkadafllar› yapt›klar› çal›flmada (hidrojen
glukoz nefes testi ile) hypothyroidili olgularda afl›r›
bakteri görülme oran›n› kontrol grubuna göre anlaml›
flekilde fazla nbulmufllard›r.  Bu durum tedavi yönün-
den de önemlidir. Tedavide kullan›lan sentetik L4 (Le-
vothyroxim-LT4) oral verilince absorbsiyonuna engel
olan durumlar (gastrointestinal enfeksiyon, afl›r› bakte-
ri ço¤almas›, pankreas hastal›klar›, karaci¤er hastal›k-
lar›, ameliyatlar, ilaç ve diyet geçimsizli¤i, gebelik,
malabsorbsiyon sendromu) tedavinin de baflar›s›z ol-
mas›na yol açabilir. Bu nedenle ince barsak afl›r› bak-
teri ço¤almas›n› hormon tedavisinden önce giderilme-
si uygun olur.

Proton Pompa ‹nhibitörü kullananlarda kolorektal kanser riski artmakta m›d›r? 

Douglas J. Robertson ve arkadafllar› Danimarka’da yapt›klar› çal›flma ile bu soruya yan›t bulmaya çal›flm›fllard›r. 

M‹DE ‹LAÇLARI, KANSER

HYPOTHYRO‹D‹ZM VE ‹NCE BARSAK BAKTER‹YEL AfiIRI ÇO⁄ALMASININ B‹RL‹KTEL‹⁄‹
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FONKS‹YONEL GASTRO‹NTEST‹NAL
HASTALIKLARIN

DO⁄AL SEYR‹
Smita L. S. Halder ve arkadafllar› 12

y›ll›k bir periyodda fonksiyonel gas-

trointestinal rahats›zl›klar›n (FGID)

do¤al seyrini ortaya koymaya çal›fl-

m›fllard›r. Çal›flma “Olmsted Co-

untry” halk›nda yap›lm›flt›r. 12 y›ll›k

periyod 1988-2003 aras›n› içermekte-

dir. ‹rritabl Barsak Sendromu bafllan-

g›cta (1988) %8,3 iken (point preva-

lence) finalde %11,4 (2003) bulun-

mufltur. Bu oranlar Fonksiyonel

Dyspepsia için s›ras›yla %1,9 (bafllan-

g›ç) ve finalde %3,3’tür.

Fonksiyonel gastrointestinal rahats›z-

l›klara toplumda çok s›k rastlan›r. Her

birinin zaman içinde genel prevelans›

yaklafl›k olarak sabittir. Zaman içinde

semptomlar›n de¤iflimi görülür. Örne-

¤in Dyspepsia semptomlar›na sahip

birinde semptomlar zaman içinde IBS

semptomlar›na dönüflebilmektedir.

FGID’lilerin yaklafl›k %20’sinde

semptomlar stabil iken %40’›nda

semptomlar dekatlar içinde kaybol-

makta, %40’›nda ise baflka fonksiyo-

nel gastrointestinal semptomlar ortaya

ç›kmaktad›r (yaklafl›k bir dekat sonra).

FGID’da semptomlardaki de¤iflim,

bazen de semptomlar›n örtüflmesi (ör-

ne¤in ‹rritabl Barsak Sendromu olgu-

sunda Dyspepsi semptomlar›n›n olma-

s›) bu hastal›klarda ortak etyopatoge-

nezin rol oynad›¤›n› düflündürmekte-

dir. 

Fonksiyonel gastrointestinal hastal›k-

lar tüm dünyada önemli bir sa¤l›k

problemidir. Tan› ve tedavi giderleri

yan› s›ra ifl gücü kayb›na da yol açma-

s› nedeniyle de önemli bir ekonomik

sorun olarak gündemdedir. 

Fonksiyonel gastrointestinal sistem

hastal›klar›nda kullan›lan tan› kriterle-

rinin farkl›l›¤› ve araflt›rmay› yapan-

lardan kaynaklanan sorunlar›n yan› s›-

ra çal›flmaya kat›lan olgulardan kay-

naklanan nedenlerle farkl› prevelans-

lar ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle ‹r-

ritabl Barsak Sendromunun görülme

s›kl›¤› %9 ile %22 aras›nda, Dyspepsi

prevelans› ise %2, 5 ile %41 aras›nda

bildirilmektedir. Toplumun %4-9’un-

da FGID’nin iki formu birlikte görül-

mektedir. Yani de¤iflme ve örtüflme

görülmektedir.

E m e k l i l i ¤ i m e
birkaç y›l kala,
atriyal fibrilasyo-
num için Lopre-
sor vermeye bafl-

lam›flt› kardiyologlar. Tek doz olarak sabah-
lar› al›yordum. Bir süre sonra, gö¤sümde, bir
çemberle s›k›flt›r›l›yormufl gibi bir bask› duy-
maya bafllad›m. Sabahlar› hastaneye gider-
ken, yak›n kap›daki alt›, yedi basamak merdi-
veni ç›kma gücüm olmuyordu. Arabayla,
bahçe içinden düz yolla giriyordum. Birkaç
saat sonra durumum düzeliyor; s›k›nt›m› unu-
tuyordum.

Bir süre sonra, bu durumun her gün, ayn› bi-
çimde yinelenmesi üzerine ald›¤›m ilac› dü-
flündüm. Bir gün, genifl bir yelpazede incelen-
mesi için kan verdim. Karaci¤er fonksiyon
testlerinin bir bölümünün ileri derecede bo-
zuk oldu¤unu gördüm. Bilirubin ile transami-
naz de¤erlerinin bütünüyle do¤al s›n›rlar için-
de kalmas›na karfl›n, LDH ile alkalen fosfataz
de¤erleri çok yüksekti. S›k›nt›m›n, ilac›n
al›nmas›yla bafllamas›, bir süre sonra da kay-
bolmas›, karaci¤erimin eliminasyon görevin-
deki gecikmesinden ileri geliyor olacakt›.

Bir daha Lopresor’ü almadan kardiyolog ar-
kadafllara durumumu anlatt›m. ‹sopetin’e ge-
çirdiler beni. Yak›nmam hemen geçti. ‹ki haf-
ta sonra da sonuçlar do¤al s›n›rlar›na döndü.

Hastanemizin patoloji uzman› Dr. Vedia
Müftüo¤lu arkadafl›m›z da baflka türlü bir
olay atlatm›flt›. O da ‹soptin al›rken sar›l›¤a
yakalanm›flt›. ‹ncelemeler, viral hepatit cins-
lerinden hiçbirini göstermedi. Toksik hepatit
üzerinde duruldu. Literatür taranmas›nda,
benzer durumla karfl›lafl›ld›¤› anlafl›ld›. ‹laç
kesilince Vedia Han›m da iyileflti.

Hem Lopresor, hem ‹soptin, kalp ritmi üzeri-
ne etkileri yüzünden kullan›lan ilaçlar oldu¤u
halde, etki mekanizmalar›n›n ayr› yollardan
olmas› yüzünden, karaci¤erin iki ayr› fonksi-
yon çizgisinde toksik etki göstermifllerdi.
Bunlar›n araflt›r›lmas›, farmakologlar›n da
katk›lar›yla yararl› olur diye düflünmüfltüm.
Kardiyologlardan, bir protokolle uygulana-
cak ortak çal›flmada destek istedim. Bu iki
ilac› vermeye bafllayacaklar› olgular›n› bize
göndermelerini önerdim. Durumlar›n›, ilaçla-
r› kullanmaya bafllamadan önce saptay›p,
sonra aral›kl› muayenelerde izlemeyi çok is-

terdim. Ne yaz›k ki, herhalde onlar›n da iflle-
rinin a¤›rl›¤›ndan iyle bir çal›flmay› planlaya-
mad›k. K›sa zaman sonra yafl s›n›r›ndan
emekli oldum.

Bu ilaçlar›n karaci¤er üzerinde toksik etki
gösterdikleri biliniyor. Ama çok seyrek ola-
rak ortaya ç›k›yorlar. fiimdi, hâlâ, bu konuda
yap›lacak ileriye dönük ortak araflt›rmalar›n
yararl› olaca¤›n›, zararl› etkilerin meydana
gelmemelerine dönük önlemlerin al›nabilece-
¤ini düflünüyorum. Üstelik, son zamanlarda
artan olanaklarla durumun daha iyi anlafl›la-
bilir olaca¤› gerçe¤ini biliyorum.

Bir de, alt dallar›n ortaya ç›kmas›yla iyice bö-
lünmüfl gibi görünen t›p alanlar›ndaki bak›fl
aç›lar›n›n birlefltirilmesi, günümüze uygun
düflen ekip çal›flmalar› kavram›n› pekifltire-
cektir. Emekli bir t›p yolcusu olarak, güvenli
gelece¤e elbirli¤i ile ulafl›labilece¤ine inan›-
yorum.

Ayr›ca unutmayal›m ki, istatistikler hekimler
içindir, hastalar için de¤il. Binde bir bile olsa,
bir rastlant›, hasta için yüzde yüzdür!

Leziz ONARAN

‹YATROJEN‹K HEPAT‹TLER

M‹DE ‹LAÇLARI BAKTER‹YEL
GASTROENTER‹T‹S R‹SK‹N‹ ARTTIRIR MI?
“PPI – Proton Pompa ‹nhibitiörleri etkin asit süp-
resyonu yan› s›ra lökosit fonksiyonlar›n› da etki-
ler. Nötrofillerin bakterisid etkisini azalt›r.” 

Mide salg›lad›¤› asit ile hem kendini hem de gas-
trointestinal sistemi korumaktad›r. Sa¤l›kl› birey-
lerde midenin salg›lad›¤› asit nedeniyle lümende
pH 1,5-2 aras›ndad›r. Bu asit ortam nedeniyle yi-
yecek ve içecekler ile ald›¤›m›z bakteriler harap
olurlar, yani mide asidi zararl› ajanlara karfl› güç-

lü bir bariyer oluflturur. Midede asit sekresyonunu

inhibe edecek ilaçlar kullan›rsa (PPI ve H2RA) bu

asit bariyer zay›flayaca¤›ndan mikroorganizmala-

r›n rahatl›kla mideden öteye geçerek baz› sorunla-

ra yol açabilece¤i teorik olarak düflünülmektedir.

Bu durumun gerçekleflip gerçekleflmeyece¤i tar-

t›flmas› y›llard›r yap›lmaktad›r. Son zamanlarda

yap›lan literatür gözden geçirmeleri mide asit sek-

resyonunu bloke eden ilaçlar›n kullan›m›n›n gas-

trointestinal enfeksiyon riskini artt›rabilece¤ini
telkin etmifltir. Hastanede yatan hastalardan mide
asit sekresyonunu inhibe eden ilaç kullananlarda
Clostridium difficile enfeksiyon riskinin artt›¤› da
bildirilmifltir.

Rodrigez ve arkadafllar› bir çal›flmada Proton
Pompa ‹nhibitörü alanlarda (H2RA alanlarda de-
¤il) Campylobacter ve Salmonella gastroenteriti
riskinin artt›¤›n› ortaya koymufllard›r.
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D›flarda karl› bir ocak ay› ayaz›

dondururken havay›

Eski günleri yafl›yorum yeniden

Bir odas›nda evimin;

Bal›kesir’deki çocuklu¤um

ve sen geliyorsun akl›ma anne;

Elimden tutmufl anaokuluna, o zamanki ad›yla

Ana mektebine gidiyoruz seninle;

S›rt›mda kahverengi, y›pranm›fl bir pelerin

Örtüyor zay›f omuzlar›m›!...

Hemen hemen bir y›l sonra,

Evimize yak›n Baflçeflme Mezarl›¤›’nda ulu ç›nar›n

gölgesindeki çok eski bir yat›r›n

çevresinde dolaflt›r›yorsun beni

Ve üç kez vurduruyorsun bafl›m› onun mezar tafl›na

Okumam› ve adam olmam› dileyerek!...

Oradan Kayabey ‹lkokulu’na yaz›lmaya gitmeden

Okul duvar› bitifl¤indeki bir çeflmeden

Yüzümü y›kay›p su içiriyorsun bana;

Göbek ba¤›m› koydu¤un duvar›n oyu¤unu gösteriyorsun!

Soruyorum ne anlama geldi¤ini bunun....

Ama gözüm ilk kez gördü¤üm,

bahçedeki hünnap a¤ac›n›n

k›rm›z› meyvelerinee tak›l›yor o an

ve dönüyoruz eve...

Çok geçmiyor hasta düflüyorum gene,

eskiden oldu¤u gibi,

daha ilk aylar›nda ö¤rencili¤imin;

Beni s›rt›na al›p götürüyorsun doktora...

A¤›r bir s›tma, büyümüfl bir dalak,

su toplam›fl bir kar›n tan›s›yla dönüyoruz ora-

dan!...

Bir de, bir sokak öte komflumuz

kocakar› sa¤›lt›mlar›n› bilen Havabla’ya

Gitmemiz söyleniyor gün görmüfl kad›nlar›nca mahalle-

nin!...

Eksik olmas›n, bu gönlü tok, yafll› kad›n

Okuyup üflüyor, iplik ba¤l›yor belime,

kurtulmam için s›tmadan;

kurflun döküyor bafl›mda, nazar var diyor!...

Oysa ben,

Büyüdü¤ümde babam›n anlatt›¤›na göre,

Hep sar› benizli, s›ska ve çelimsiz bir çocukmuflum

do¤ufltan;

Biliyorum çok üzmüflüm anne

hastal›klar›mla her ikinizi de!...

Daha bir yafl›ndayken,

Tutulmuflum çok a¤›r bir bo¤maca öksürü¤üne,

Gelen daha sonraki y›llarda,

Geceleri korkulu rüyalarla uyand›¤›mda,

Aç›lmam için, kaç kez beni kuca¤›nda

Dolaflt›rd›¤›n› biliyorum gece yar›lar› karanl›k avluda

Asl›nda güzel günlerdi o günlerde,

En büyük mutlulu¤umdu

üzerimde titremeniz ve tükenmeyen ilginiz...

Son çocu¤un Nurhan’›n do¤umundan az sonra,

fiiddetli bir kar›n a¤r›s›yla bir gün ne olduysa,

Düfltün yata¤a, k›vrand›n, inledin, dövündün

Bütün gün ve bütün gece, saatlerce,

Küllenmifl mangal›n kenar›nda o so¤uk odada!...

En büyü¤üydüm çocuklar›n›n ben

Dokuz, on yafllar›ndayd›m, üçüncü s›n›ftayd›m ilkokulun;

Oysa sen,

Ya vard›n ya yoktun otuzunda,

bahar›nda say›l›rd›n ömrünün;

Anas›yd›n dört küçük çocu¤un...

Babam yoktu evde o gün,

Köyüne gitmiflti bir tan›d›¤›n

eve bu¤day al›p getirmeye...

Seni komflular götürdü hastaneye,

‹ki gün sonra dönüyor babam.

Seni görmeye geldi¤imizde

Koridorda bir hastabak›c› kad›n,

“Bütün gece inledi durdu” diyor bize

Odanda uyan›kt›n, yat›yordun sessizce

Beyaz çarflaflar içinde kaybolmufl gibi!

Bizi gördü¤ünde,

O küçülmüfl ve solgun yüzünde beliren o güçsüz

gülümseyiflin

O mutlulukla k›m›lday›fl›n hafifçe yata¤›nda

gitmiyor hiç gözümün önünden...

Ve biraz uzatarak “len” sözcü¤ünü

“Napt›n lenn” dedin bana zay›f bir sesle

Bilmiyordum bu son görüflüm olacakt› seni

ve sesini son iflitiflim!

Bir gün sonra öldü¤ün haberi geldi eve!

Bozuk yolun tafllar›nda sars›ld›kça ac› duydu¤um

Tabutunu tafl›yan yafllanm›fl bir at arabas›n›n ard›nda

Ben ve babam yürüyerek döndük hastaneden!...

Bundan böyle senin hiç olmayaca¤›n

ve sesini hiç duymayaca¤›m›z

Bir daha seni asla görmeyece¤imiz talihsiz bir eve!...

Günlerce kapan›p bir odada,

A¤›tlar yakt›m kendimce, çocukça bir umutla,

Günlerce bekledim geri gelmeni bofluna!...

Sen varken çekilmez de¤ildi dertlerimiz;

Güçlükler güç de¤il, ac›lar ac› de¤ildi pek.

Yaflam güzeldi senin yan›bafl›nda

Yoksulluk yoksulluk say›lmazd›!

Çünkü sendin sofram›z›n zenginli¤i, bollu¤u,

Sönük gaz lâmbam›z›n ›fl›¤›,

Kömürsüz mangal›m›z›n ›s›s› sendin hep,

Sabahlar›m›z›n, akflamlar›m›z›n güzelli¤iydin;

En büyük mutluluktu varl›¤›n...

Sonra y›llar nas›l da çabucak geçti;

Evet ne de çabuk ak›p gitti ömür,

Unutuldu birçok fleyler!

Ama sen her zaman sakl›yd›n

Y›k›k, ac›l› yüre¤imizin bir yerinde...

Ben flimdi bir aya¤› çukurda say›lan

Bir yafll›y›m çocuklar›

ve efliyle birlikte yaflayan.

Geçen y›l öldü benim bir yafl küçü¤üm ‹lhan o¤lun;

Turhan, sa¤ olan en küçük çocu¤un, Bal›kesir’de

flimdi o da 70 yafl›n›n üstünde;

Nurhan, daha bebekti, iki ayl›kken gitti bak›ms›zl›ktan,

senin ard›ndan;

Babam› 1967 y›l›nda yollad›k, biliyorsun,

Dedemin, büyükannemizin ve senin yan›na.

Hat›rlar m›s›n bilmem senin çeyizinden kalma

‹fllemeli bronz ayakl›, camdan, yeflil kar›nl›, beyaz

karpuzlu

bir lâmba var bugün bir köflesinde 

salonumuzun;

Bana senden miras kalan tek hat›ra!

Görür gibi olurum onun üzerinde

Ellerinin ve o sevgi dolu bak›fllar›n›n izini!

An›msar›m okuyup adam olmam› istedi¤ini hep;

‹flte ben bu lâmbada o sözlerinin

›fl›¤›n› ve ayd›nl›¤›n› gördüm her zaman...

Sen anne,

O günlerde, o çocukluk günlerimde bana,

Yüre¤inden gelen, en güzel,

En gerçek ve en do¤ru bir yolu gösterdin,

‹nan buna!...

2000 Orhan ÜLKÜLÜ

ANNEM‹N ANISINA

HEK‹ML‹⁄‹MDEN
BAZI ÖYKÜLER...

Hekimlik uygulamas›nda de¤iflik durum-
larla karfl›lafl›l›yor. Baz› hastalar önerileri-
nizi kolay kabullenir, ne dedi¤inizi daha
derken anlarlar. Baz›lar› da kendi düflünce-
lerine göre sizi yönlendirmek isterler. ‹çin-
de bulunduklar› durumun önemini anla-
mazlar, ya da anlamaz görünürler. Onlarla
bafla ç›kmak için türlü yollar› denemeniz
gerekir. Her zaman da baflaramayabilirsi-
niz.

Ça¤dafl hekimlikte karar› hastaya b›rak-
mak gerekir. Ancak ülkemizde de¤iflik
e¤itim, ö¤renim düzeyleriyle karfl›laflt›¤›-
m›zdan, her olguyu ayr› de¤erlendirmek
gerekiyor. Bu davran›fl biz hekimlere gene
de üstünlük duygusu vermemeli, hastaya
bask› yöntemleri de¤il, anlatabilme yön-
temleri gelifltirilmelidir.

Karfl›laflt›¤›m baz› olaylar› anlatmak, il-
ginç buldu¤um an›lar›m› paylaflmak istiyo-
rum.

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastro-
enteroloji Klini¤inde baflasistanl›k y›lla-
r›mdayd›. Bir dönem, bir kurumda ek gö-
rev alm›flt›m. Bir gün orada çal›flan bir ma-
kine mühendisi, “hemoroidleri için” ilaç
yazmam› istedi. ‹ki aydan beri kanamas›
varm›fl. Gitti¤i iki hekimin muayene etme-
den verdi¤i ilaçlardan yararlanmam›fl. Er-
tesi gün hastaneye gelmesini rektoskopi
yapmam gerekti¤ini söyledim. Muayene-
nin daha ilk aflamas›nda, parma¤›ma kan-
sere özgü yap› geldi. Gözle de görüp örnek
parça ald›m. Patoloji laboratuar›na gönde-
rirken “herhalde bir ameliyat göründü¤ü-
nü, SSK Hastanelerinde bu giriflimi yapa-
cak deneyimli bir hekim bulabilece¤imizi,
olmazsa bizim hastanemizin cerrahi bölü-
müne gönderilmesini sa¤layabilece¤imizi”
söyledim. Patoloji raporunu ben alacak-
t›m.

Raporunda sonuç “kanser”i gösteriyordu.
Ama hasta hafta sonuna kadar görünmedi.
‹lk cumartesi günü ö¤leyin yemek salonu-
na ç›kt›¤›mda (o dönemde cumartesileri de
çal›fl›l›yordu) Ankara Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Birinci Cerrahi Klini¤inden Doç.
Dr. Ferruh Uzel, (sonra profesör oldu) ge-
lip beni buldu. Hastam› o gün özel bir has-
tanede Prof. Dr. Sermet Akgün ile birlikte
ameliyat edeceklerini söyledi. Bende kalan
patoloji raporunu sormaya gelmiflti. “He-
men vereyim.” dedim. “Gerek yok, a¤›z-
dan söyle yeter” “Adenokanser” Sermet
Beyle de, Ferruh Beyle de, ben ‹kinci ‹ç
Hastal›klar› Klini¤inde çal›fl›rken birlikte
izledi¤imiz hastalar›m›z olmufltu. Birbiri-
mizi yak›ndan tan›yorduk. Ferruh Bey ace-
le gitti.

Hastam›z›n ba¤›rsa¤›ndan son bölümün ç›-
kar›ld›¤›n›, barsak a¤z›n›n karna ba¤land›-
¤›n› ö¤rendim. O s›ralarda tam gün yasas›
ç›kar›ld›. K›sa süren ek görevim son buldu.
Hastam› da bir daha görmedim.

Emeklili¤inden sonra K›z›lay’daki büro-
sunda çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü ö¤ren-
dim.

Y›llar sonra, o zaman hesaplam›flt›m, yedi
y›l olmufltu, mühendislerin düzenledi¤i bir
baloda efliyle dans ederken gördüm onu.
Göz göze geldik, uzaktan selamlaflt›k. O
kadar.

Hastanemizde art›k Klinik fiefiyim. Alt›
kiflilik bir ko¤uflta yatan bir hastam›z›n ka-
l›n ba¤›rsa¤›nda çok say›da polipler var.
Hem kan›yorlar, hem de, özellikle anal
bölgeye çok yak›n olanlar›, yüksek bir ola-
s›l›kla kansere dönüfltüklerini düflündüre-
cek kadar büyümüfl. Kal›n ba¤›rsa¤›n›n tü-
münün ç›kar›lmas› gerekiyor. ‹nce barsa-
¤›n alt ucu karna ba¤lanacak. D›flardan tor-
ba ile idare edecek. Ama hastam›z bunu
kabul etmiyor. Yaflam›n› kolaylaflt›racak
torbalar›n bulundu¤unu, hatta Fransa’da
De Gaulle’ün, bu biçim bir ameliyattan
sonra cumhurbaflkanl›¤› yapt›¤›n› anlatma-
m›z kâr etmiyor. “Beni ç›kar›n” diyor.

Birden, “yaflayan bir örnek” göstermeyi
düflündüm.  Eski hastamla iliflki kurdurma-
l›yd›m. Onun mesle¤ini özel çal›flma ile
sürdürdü¤ünü, üst düzeyde bir yaflant›s›
oldu¤unu göstermeliydim. Dans ederken
gördü¤üm eski hastama, numar›s›n› bulup
telefon ettim. Yeni hastam› anlatt›m. Des-
te¤ini istiyordum. Hiç nazlanmad›, “Mem-
nuniyetle. Gelsin.” dedi. Hastam›zla ko-
nufltum. Önce görüflmeyi kabul etmedi.
Sonra adresi sordu. O gün ö¤leden sonra
izin verdik, gitti. Ertesi sabah vizitte gö-
rüfltü¤ümüzde, a¤z› kulaklar›nda, ameliyat
olaca¤›n› söyledi. Oldu da, iyileflip gitti.

Üç y›l kadar sonrayd›, hastanenin koridor-
lar›ndan birinde onu gördüm. Sa¤l›kl›yd›.
Bu kez efli hastalanm›flt›. Onu getirmiflti.
Ama beni aramam›flt›.

‹ki hastam da, de¤iflik kültürlerin insan›
olarak, ameliyatlar›ndan sonra uzak dur-
mufllard› benden. Ruhsal durumlar›n› ince-

lemek ilginç olabilir. Belki de bu konu da-
ha önce ele al›nm›flt›r psikolojide.

Arkadafl›m›z Doç. Dr. Nurgül fiaflmaz,
flimdi klini¤imizin flefi, baflasistanl›¤›nda
poliklinikte çal›fl›rken bir hastay› incele-
mifl. Yapt›rd›¤› ifllemlerle bir tan›ya ulafla-
mam›fl. ‹çi de rahat etmedi¤i için, bir de
yak›ndan gözden geçirilsin diye yatma s›-
ras›na yazd›rm›fl hastay›. Hasta benim izle-
di¤im odaya rastlam›flt›. Yineledi¤imiz ka-
l›n ba¤›rsak filmlerinde kör ba¤›rsakta ha-
fif kubbelik yapacak biçimde bir dolma
eksikli¤i bulduk. Önceden çekilenlerle
karfl›laflt›rd›k. Evet, onlarda da, çok silik
de olsa ayr›m›na var›l›yordu. Ama yenileri
görülmeden böyle bir tan› koymak olas›
de¤ildi.

Nurgül’ün sezgisini kutlayarak, hastaya
ameliyat önerdik. Hay›r, kabul etmiyor!
“fiimdi ilaç verin, sonra gelip olurum” di-
yordu. Kör ba¤›rsa¤›nda kötü bir ur oldu-
¤unu söyledik, erken yakalaman›n de¤eri-
ni bir türlü anlatam›yorduk. En sonunda
“K›z›m› evlendirece¤im”, sonra olu-
rum”da karar k›ld›. Görüfl saatlerinde bir-
kaç kardefliyle konufltum. Yarar sa¤lama-
d›. ‹ki gün daha taburcu etmeyece¤imi, bi-
raz daha düflünmesini istedi¤imi söyledim.

Bir gün sonra, pehlivan gibi bir adam oda-
ma geldi: Büyük a¤abeymifl. “Kardeflimi
ç›kar›n, ameliyat olmak istemiyor” dedi.
Kardeflinle ciddi konufltun mu?” “Hay›r!”
“Siz niye hep benimle konufluyorsunuz da
kardeflinizle konuflmuyorsunuz? fiimdi bu-
ras› birinci kat de¤il de alt›nc› kat olsayd›,
seni pencereden atard›m!” diye yalanc›k-
tan söylenip tak›ld›m. “Git, kardefline böy-
le söyle” dedim. Bu laftan anlad›lar, hasta
ameliyat oldu. A¤z› kulaklar›nda, hastane-
den ç›kt›.

Bir gün muayenehaneme bir hasta yollad›
arkadafl›m Dr. ‹lhan U¤urtafl. ‹nceledim,
kal›n ba¤›rsa¤›n›n sigmoid bölgesinde,
içeriye do¤ru büyümüfl bir tümör bulundu.
Kenarlar› düzgündü. Ba¤›rsak duvar›n›n
düzenli oldu¤u anlafl›l›yordu. fiansl› bir ol-
guydu. Hastay› bana gönderen arkadafl›ma
bir yaz› ile tan›y›, e¤er isterse ameliyat›n›
gastroenteroloji cerrah› olan eflim Musta-
fa’n›n yapabilece¤ini anlatt›m. deontoloji
kavram›m bunu gerektiriyordu.

Birkaç gün geçti. Yan›t gelmedi. Muayene
kâ¤›tlar›ma, hastalar›n telefonunu, iflini,
adresini, bana göndereni de yazard›m. ‹fli
bitmedikçe de arflivime kald›rmazd›m.
Gönderen arkadafla telefon açt›m, hastaya
neyi uygun gördü¤ünü sordum. Ameliyat
olmufl muydu? Hay›r, filmini çeken radyo-
loji uzman› ba¤›rsa¤›nda bir ur oldu¤unu
hastaya söylemifl. Ameliyattan umudu ol-
mad›¤› için o da memleketi olan Merzi-
fon’a dönmüfl, bana yeniden görünmeden.

Tepemden kaynar sular döküldü. Olgunun
erken dönemde oldu¤unu düflündü¤ümü
belirterek hemen memleketinden ça¤›r›l-
mas›n› rica ettim. Hasta ikinci gün gene
muayenehanemdeydi. Biraz çekingendi,
utan›yordu. Hastam›z Merzifon Devlet
Hastanesinin aflç›s› imifl. Bizim hastaneye
yat›rd›k. Me¤er Baflhekim Yard›mc›lar›-
m›zdan biri olan Dr. Orhan Özkan daha
önce o hastanede çal›flm›fl, aflç›y› tan›yor-
du. Öyle bir hoflluk da yaflad›k. Cerrahi gi-
riflimi yap›ld›, memleketine döndü.

Karaci¤erinde genifl apsesi olan bir hasta-
m›z var. Cerrahlara dan›flt›k. Birlikte, ame-
liyat karar› verildi. Ama hasta cerrahi giri-
flimi kabul etmiyor! Görüfl saatinde hasta-
n›n yak›nlar› koridorda çevremi sard›. Tür-
lü sorular sordular. Dilimin döndü¤ü kadar
anlatt›m: Hay›r, sorular› bitmiyor. Yanla-
r›nda, hastay› bize getiren bir hemflire var.
Sonunda sözü o ald›, baklay› ç›kard› a¤z›n-
dan: “Doktor han›m, asl›n› isterseniz, has-
tam›z ‹stanbul’da oturuyor. Orada ‘karaci-
¤er dikifl tutmaz’ demifller. Ondan korku-
yorlar!” O anda söyleyecek bir tek laf bul-
dum, a¤z›m› bozma pahas›na “Onu diyen
b.k. yemifl!” dedim. Hiçbir söz bundan et-
kili olamazm›fl: Gönül rahatl›¤›yla, a¤›zla-
r› kulaklar›nda hemen karar›m›za uydular.
Sonradan “böyle bir sözü nas›l söyledim?”
diye kendi kendime hep flaflm›fl›md›r.

A¤›z bozmaktan söz aç›lm›flken, bir öy-
küm daha var: Ama bunu sonradan an›m-
satt›lar, unutmufltum: Özel odalardan bi-
rinde yatan, kar›s›n›n da genellikle yan›n-
da kald›¤› genç bir hastam›z var: Kolitis
ülseroza olgusu, amip de bulunmufl. Teda-
viye verdi¤i yan›t dalgalan›yor. Amipler-
den temizlenip temizlenmedi¤i üzerinde
duruyoruz. S›kça rektoskopi yap›l›yor.

Bir gün hastay› masaya yat›rm›fl›m. rektos-
kopiyi kendim yap›yorum. Bu s›rada boru-
nun ucunun aç›k kald›¤› bir anda, hastan›n
ba¤›rsaklar›n›n içeri¤i d›flar›ya f›flk›r›yor.
Hasta çok utan›yor, s›k›l›yor. Hastay› ya-
t›flt›rmak üzere buldu¤um yöntem etkisini
gösteriyor: “S.çt› Cafer, bez getir!” diye

sesleniyorum yard›mc› personele.

Hasta odas›na ç›kt›¤›mda hâlâ gülüyor-
mufl. Efli flafl›r›p nedenini sorunca anlatm›fl
ona.

Hastan›n efli ile Cumhuriyet Kad›n Derne-
¤inde birlikte çal›fl›yoruz flimdi. Bu öykü-
yü, derne¤imizde düzenlenen Empati Kur-
sunda dinledik.

Eskiden, hastanemizin ilk y›llar›nda, bu
kadar kalabal›k de¤ilken, ortak yemekleri-
miz olurdu. Bütün çal›flanlar kat›l›rd›. Bü-
tün rütbeler ortadan kalkar, yenir, içilir,
dans edilir, herkes becerilerini ortaya dö-
kerdi.

‹flte o toplant›lardan birinde, masada otu-
rurken, arkamdan, tan›mad›¤›m bir bafl
uzand›: “Doktor han›m,” dedi, “beni tan›-
d›n›z m›? Bana rektoskopi yapm›flt›n›z!”
K›sa bir söylefliden sonra çekildi. Kendisi-
ne veremedi¤im yan›t›m› masam›zdaki ar-
kadafllara söyledim: “Beyefendi, dönün de,
arkan›zdan tan›yay›m!”

‹ç Hastal›klar› asistanl›¤›m›n ilk y›llar›n-
dayd›. Tombul, gençli¤ini geçirmifl bir ka-
d›n hastam, insülinoma kuflkusuyla yat›r›l-
m›fl. Açl›ktaki kan flekerine bakaca¤›z
ama, hiç aç tutam›yoruz: “Fenal›k geldi,
yedim” diyor. Kan alma düzene¤i odas›n-
da haz›r. Hemflireler bir ziline bak›yor,
alesta, hemen gelecekler. Yok, bir türlü ya-
kalayam›yoruz. “Bir çarfl›ya ç›ksam, kaç
yerde durup flerbet, limonata içerim” di-
yor, baflka fley demiyor. Bir gün uzun uzun
yan›nda kald›m. Korkacak bir fley olmaya-
ca¤›na inand›rmak için konufltum. Bir ara
“Biraz sinirlisiniz. Biraz çaba gösterin”,
dememe kalmad›, karyolan›n üstünde, tü-
ner gibi aya¤a kalkt›: “Ben deli de¤ilim,
ben deli de¤ilim” diye gö¤süne vurarak
ba¤›rmaya bafllad›. Hemen hemflireleri ça-
¤›r›p odadan kaçt›m. Kad›n yüzümü gör-
meye dayanam›yordu. Hemen ç›kmak iste-
di, kimse, hoca bile tutamad›.

O günden sonra kimseye sinirlisiniz deme-
dim. Sinirli oldu¤unu söyleyen hastalar›m›
da “Hastalan›nca çok do¤al” diye yat›flt›r-
ma yolunu tutar, o hastam› an›msar›m.

Ac›yla düflündü¤üm bir olgu daha. Çok ta-
ze asistan›m. Prof. Dr. Ekrem fierif Ege-
li’yle çal›fl›yorum. Akut lökozlu bir hasta-
m›z var: Ali, yeni bir ilaç uygulan›yor.
Prof. Dr. fieref ‹nceman, o zaman daha ba-
flasasistan, etkilerini izleyip inceliyor. Za-
man zaman iyileflme, kötüleflme dönemle-
ri oluyor. fieref Bey her dönemeçte kemik
ili¤i örne¤i ald›r›yor. Alt›nc› kez kemik ili-
¤i ponksiyonu yapaca¤›m› söyledi¤imde
“Doktor Han›m” dedi, “seni k›rmak iste-
miyorum. Ama bu son. Sen de bana söz
ver, bir daha yapma”. “Peki, söz” dedim.

Ama, Ali h›zla kötüleflti, k›sa bir süre son-
ra kaybettik onu. fieref Bey “Leziz”, dedi,
“hemen bir kemik ili¤i daha al. Son duru-
mu görelim”. Klini¤in morgunda ondan
bir kemik ili¤i örne¤i daha ald›m. Bu mes-
le¤imin en güç gelen ifllerinden biri oldu:
Daha s›cakt›, canl› gibiydi. Neredeyse
“Hani söz vermifltin bana Doktor Han›m!”
diyecekti. Birkaç ay birlikte umutlanm›fl-
t›k. Daha otuzunda bile de¤ildi.

Muayenehanem alt›nc› kattayd›. Birkaç
kez elektrik kesintisi ollmufltu. Ama bir
gün için rahat etmedi, sekreterimi afla¤›da
beklettim. Gelen olursa yukar› ç›kmadan
bana bildirmesini söyledim. Gerçekten bir
süre sonra bir hasta gelmifl. Trabzon’dan
bir hekim göndermifl. Orta yafllarda, emek-
li ö¤retmen bir bey. Yak›nmalar›n› dinle-
yip muayene etmeden, yat›r›lmas›n›n uy-
gun olaaca¤›n›, alt› kat merdiven ç›kmas›-
n› istemedi¤imi söyledim. Yan›ndaki
gençlerden biriyle yukar› ç›k›p klini¤imiz-
deki nöbetçi asistandan bofl yata›¤›m›z
olup olmad›¤›n› sordum. Olumlu yan›t
al›nca hastadan ö¤rendiklerimi, kendisini
muayene etmedi¤imi anlatt›m, yat›r›p ge-
rekeni yapmas›n› rica ettim.

Nöbetçi arkadafl›m›z Dr. Serap Hazneda-
ro¤lu idi. Sabahleyin hastaneye gitti¤imde
Serap beni karfl›lad›, çok üzgündü, durumu
aç›klad›: Hastay› yat›rd›ktan sonra, genel
durumunu düflkün gördü¤ü için kalp yö-
nünden de ele alm›fl. EKG ile kalp filmini
ald›rm›fl. Hatta kardiyoloji klini¤inden da-
n›fl›m (konsültasyon) istemifl, onlar›n uy-
gun gördüklerini yapm›fl, yapt›rm›fl. Tiroid
testlerini planlam›fl. Ama, gece tuvalete ç›-
kan hasta orada fenal›k geçirerek düflmüfl,
ölmüfl.

Rastlant›n›n böylesi çok etkileyici: Olay›n
trajikli¤ine karfl›n, içgüdüsel bir biçimde o
alt› kat merdiveni ç›karmad›¤›ma, muaye-
ne etmeden, hastay› do¤rudan hastaneye
gönderdi¤ime ne kadar memnun oldu¤u-
mu anlamak zor de¤il. Tersi olsayd› kendi-
mi ba¤›fllayamazd›m.

Prof. Dr. Leziz ONARAN
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Dur yolcu! bilmeden gelip bast›¤›n 

Bu toprak, bir devrin batt›¤› yerdir. 

E¤il de kulak ver, bu sessiz y›¤›n 

Bir vatan kalbinin att›¤› yerdir. 

Bu ›ss›z, gölgesiz yolun sonunda 

Gördü¤ün bu tümsek, Anadolu'nda 

‹stiklal u¤runda, namus yolunda 

Can veren Mehmet'in yatt›¤› yerdir. 

Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 

Son vatan parças› geçerken ele, 

Mehmed'in düflman› bo¤du¤u sele 

Mübarek kan›n›n ak›tt›¤› yerdir. 

Düflün ki, haflr olan kan, kemik eti 

Yapt›¤› bu tümsek, amans›z çetin 

Bir harbin sonunda bütün milletin 

Hürriyet zevkini tatt›¤› yerdir.

Y›l 1915
18’indeyiz Mart›n.
Kendine gel biraz!

Pek tekin de¤ildir Çanakkale’nin suyu,
Geçilmez bu bo¤az…
Geçilmez bu bo¤az…

Bizi
Ne topun y›ld›r›r,

Ne kurflunun.
Çünkü art›k

Bafllad› cengimiz.
Er meydan›nda bulunmaz dengimiz…

Sen misin Mustafa Kemal’im ileri diyen?
‹flte f›rlad›k siperden.

S›rt›na yüklenmifl kahraman
Seyit 276 kiloluk mermiyi,

Kofluyor bataryas›na atefller içinden.
Bu mermi denizlere gömecek Elizabet’i Buvet’i…

Yan›yor bugün Anafartalar yan›yor,
Denizler yan›yor,
Da¤lar yan›yor.

Zafer bizimdir art›k
Düflman z›rhl›lar› bat›yor…

Türk’üm,
Muzaffer olarak do¤mufluz bir kere.

Bir kar›fl toprak u¤runa kimimiz flehit oluruz,
Kimimiz gazi.

Hiç de¤iflmez bu yaz›.
Dünyada her yer geçilir belki

Lâkin geçilmez Çanakkale Bo¤az›..

CROHN HASTALI⁄I

DUR
YOLCU

ÇANAKKALE DESTANI

SEYF‹’YE
EfiL‹K

Necmettin Halil ONAN

Fahri ERSAVAfi

FDA 22 Nisan 2008’de çok h›zl› bir

flekilde Cimzia’y› (Certolizumab

Pegol) Crohn Hastal›¤›n›n tedavi-

sinde kullan›m›na izin verdi¤ini

bildirmifltir.

Etyopatogenezini tam bilmedi¤i-

miz, küratif tedavisini yapamad›¤›-

m›z bu hastal›k gastroenterolojinin

en önemli sorunu olarak karfl›m›zda

durmaktad›r. Nedenini bilmedi¤i-

miz, kür elde edemedi¤imiz bu kro-

nik hastal›ktan tüm dünyada bir

milyondan fazla kad›n – erkek ya-

k›nmaktad›r.

‹nsan›n yaflam kalitesini, bazen

günlük yaflam›n› ileri derecede et-

kileyen çeflitli komplikasyonlara

yol açabilen bu hastal›kta yak›n ge-

lecekte etyoloji ve tedavide yaflana-

cak devrimi beklerken ortaya ç›kan

yeni olanaklardan yararlanmak ge-

rekmektedir.

Certolizumab Crohn Hastal›¤›nda

semptom ve bulgularda azalma –

gerileme sa¤lamaktad›r.

‹lk 1,5 ay 2 haftada bir enjeksiyon

yap›l›rken daha sonra Cimzia (Cer-

tolizumab) her 4 haftada bir yap›l-

maktad›r.

Cimzia’n›n yan etkileri olarak bafl

a¤r›s›, üst solunum yollar› enfeksi-

yonu, kar›n a¤r›s›, bulant›, enfeksi-

yon bölgesinde reaksiyon say›labi-

lir.

Certolizumab, TNF (Tumor Necro-

sis factor) blokeridir. ‹mmun siste-

mi etkilemesi nedeniyle ciddi en-

feksiyonlar›n ortaya ç›kmas›na (tü-

berküloz, f›rsatç› enfeksiyonlar) ze-

min haz›rlayabilir. Bu ilac›n lenfo-

ma ve di¤er malignitelere de yol

açabilece¤i unutulmamal›d›r.

PROTON POMPA
‹NH‹B‹TÖRLER‹ ve
KOLOREKTAL
KANSER R‹SK‹
PP‹’lerinin kullan›m› ile ortaya ç›kan hypoklorhydria se-
rum gastrin seviyesinin artmas›na neden olur. PPI kulla-
nanlarda gastrin yükselmesi normal kolon epiteli ço¤al-
mas›n› uyard›¤› gibi malign kolon epitel ço¤almas›n› da
uyar›r. Hayvan çal›flmalar› kolonik proliferasyonun pro-
gastrin taraf›ndan oldu¤unu ortaya koymufltur. Hipergast-
rinemi adenoma ilerlemeyi de uyarmaktad›r.

‹nsanda hipergastrinemi ve kolon Ca aras›ndaki iliflki ol-
dukça tart›flmal›d›r. Zollinger-Ellison Sendromu’nda ko-
lonik epitel proliferasyon oran› yüksek olmakla birlikte
kolon Ca riski yüksek de¤ildir.

Pernisiyöz anemide de kolorektal Ca’n›n s›k görüldü¤ünü
gösterir yeterli veri yoktur.

Hp pozitif gastritislilerde hafif de olsa hipergastrinemi
vard›r. Hp pozitif gastritislilerde kolorektal Ca geliflme
riskinin yüksek oldu¤unu ortaya koyan veriler ortaya kon-
maktad›r. Serum gastrin seviyesinin düflüklü¤ü ile kolo-
rektal Ca ars›nda iliflki oldu¤unu bildiren çal›flmalar da
vard›r.

PPI’lar afl›r› bakteri ço¤almas›na da yol açar, böylece N-
Nitrosa bileflikleri oluflumu artar. Ayr›ca safra havuzunda
denge bozulur. Afl›r› bakteri ço¤almas› sekonder safra
asitleri teflekkülünü artt›r›r, özellikle deoxycholic acid ko-
lorektal Ca geliflme riski ile birliktedir.

Eva M. Van Soest ve arkadafllar› yapt›klar› toplum araflt›r-
mas›nda 457.024 olgudan kolon Ca geliflen 595 olgunun
analizi yapm›fllar ve PPI kullan›m› ile kolon Ca geliflme
riski aras›nda bir iliflki olmad›¤›n› ortaya koymufllard›r.
Ancak konunun ayd›nlanabilmesi için iyi dizayn edilmifl
yeni araflt›rmalara gereksinim vard›r.

Eski dünya eski töre hep bana göredir
Rum tamburu Arap ahengi bana göredir
Gümüfl ten üzre alt›n ben bana göredir
Bald›r ve bacak ve boyun ve dudak bana göredir
Bafltan aya¤a k›saca hep bana göredir

Bir içki toplant›s›nda dün gece ç›lg›nd› meyhane güzeli
Bir kendi gibi güzele tutkundu meyhane güzeli
Omzunda al flal ile kan içindeydi meyhane güzeli
Bir kadeh bir de k›rm›z› duda¤›n› sundu meyhane güzeli
Meyhaneciler kocas› olas› acaba bana göredir

Bin ay önünde ›fl›k sahnesi iken Bebek
Söz verdik bu sohbete sevgiliyle sabaha dek
Bir afl›k yaflam›na bir zaman uzaklaflma gerek
Benim dolunay›ma nazar›n de¤mesi felek
Toplant›da bu gece içki ve e¤lence bana göredir

Efllik edip de ney ve saz ezgisi ile
Ya nefle coflkusuyla ya da utan›fl ile
Parlakl›k verince toplant›ya peçe y›rt›fl ile
Kadeh gibi flarap içme bahanesiyle
Sevgislinin a¤z›n› öpme iste¤i bana göredir

‹lk Tanr› sofras›nda beri sarhoflum Tanr› flahidim
Çok eskinin bir al›flkanl›¤›d›r bana esrikli¤im
Bir içki tövbesi etme¤e bin büyük yemin ettim
fiarap toplant›s›ndan vazgeçemem do¤rusu Nedim
‹çmek yarad›l›fl›mca nefle bana göredir

Yahya KEMAL
Sadelefltiren: Orhan ÜLKÜLÜ

American Journal of Gastroenterology 2008; 103: 966-73.
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fiurada, kabrin üzerinde konulmufl bir,
Beyaz tafl var, onun alt›nda bayraklar 
Temevvüç ederken, kelleler uçuflurken...
Celâdeti tâbân olurken ald›¤› cerîhai mevt
‹le bu âlemi hîçîye vedâ etmifl bir
Asker yat›yor...
Onun hâb› istirahate çekildi¤i flu
Makberin üzerine rüfekas› eflki teessür döktüler.
Kad›nlar dümü rizi mâtem oldular. ‹htiyarlar
Nâle eylediler, çocuklar a¤lad›lar.
fiu sö¤üt a¤ac›n›n nim setreyledi¤i senin 
Mezar›n üzerine bir z›rh bafll›k ile k›l›ç hak,
Olunmufltur. ‹flte oras› o kahraman› muhteremin
Câyi istirahatidir. Ne mutlu ki, hâki pâye vatan
Ona nâilini intizar olmufl!...

MUSTAFA KEMAL
· Harbiye talebesi iken yazm›flt›r. 

B‹R ASKER‹N MEZARINA

Bir köhne kadit parças›, bir çehrei menhus,
Zulmetler içinde mütereddit, mütelâfli,

Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
Efkâr› sakimane ile âleme karfl›

Atefl saçarak etmede her gün bizi tehdit,
Âmali harisanesini eyledi tezyit...

Gördükçe bu mazlumlar›n›, sinesi ma¤rur,
T›rnaklar›n› aileler kalbine saplar;

Ma¤durlar›n›n her biri bir kûflede a¤lar,
Katland› vatan görme¤e evlâd›n› makhur...
Birçoklar›m›z mahpes-ü menfada süründük,

Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanl› eliyle vatan âmaline hail,
Ey enmilei sürbu cinayata delâil

Teflkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili flübban› vatan, katili ahrar,
Ey varl›¤› bir millet için bâdii zillet.

Ey çehresi ifrite veren dehfleti vahflet,
Zindanlar›, menfalar›, mahpesleri doldur,

Ziniciri esaretle bütün hisleri dondur.
Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdi¤in evlerde durur k›rm›z› izler...

Kâbusi hiyanetle vatan can çekiflirken
Âtimizi dendan› harisin kemirirken

Bir gün Rumeli da¤lar› envara boyand›;
Hürriyetin enfas› ile herkes uyand›.

MUSTAFA KEMAL

fiANLI ORDU GAZETES‹ : 24 Kas›m 1908

KAS‹DE‹ ‹ST‹BDAT
YAHUT KIRMIZI ‹ZLER

KAS‹DE‹ ‹ST‹BDAT
YAHUT KIRMIZI ‹ZLER

Gafil, hangi üç as›r, hangi on as›r
Tuna ezelden Türk diyar›d›r.

Bilinen tarihler söylememifl bunu
Kalk›yor örtüler, örtülen do¤acak,

Dinleyin sesini do¤an tarihin, 
Ayd›nl›kta karalt›, karat›da flafak

Yalan tarihi gömüp, do¤ru tarihe gidin.
Asya'n›n ortas›nda O¤uz o¤ullar›,

Avrupa'n›n Alplerinde O¤uz torunlar›
Do¤udan ç›kan biz

Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin ad› de¤il,
Türk bütün adamlar›n birli¤idir.
Ey birbirine difl bileyen y›¤›nlar,

Ey y›¤›n y›¤›n insan gafletleri
Y›rt›ls›n gözlerdeki gafletten perde,

Hakikat nerede? 

MUSTAFA KEMAL 

HAK‹KAT NEREDE

Ç›k›yor gönüllere istimdad›
Sâmiamda vatan›n feryâd›

Ç›k›yor gönüllere istimdad›
Yaral› bir anan›n evlâd›

Etmesin mi anaya imdad›? 
Rumeli can veriyor yok mu ilaç?

Edelim s›hhatini istimzaç;
Etmeyelim kimseyi izaç?

Z›rhl›lar her yeri tehidt ediyor,
Makedonya bunu tes'it ediyor.

‹nk›raz› bize teyit ediyor.
Yemenin purifli malumu cihan

Ne için eyledi millet isyân?
Zulme ister mi bu yoldan burhan

Turuflkalar bile ald› meydan
Yemenin purifli malumu cihan

Ne için eyledi millet isyân?
Zulme ister mi bu yoldan burhan

Turuflkalar bile ald› meydan
Hani kânun-u adaâlet nerede?

Mülk-ü millette himâye saadet nerede?
Haricen mülk-ü himaye nerede?

Bizde evvelki flecaat nerede?
Gelse Ertu¤rul flöhret-i pervas

Eder elbette tahayyür ibraz
Vatan›n feyzine kâdir olamaz

Yeniden fethine verseydi cevâz...
Y›ld›r›m görse flu ahvâlimizi

Atefl kahr› yakar hâlimizi,
Af eder mi bizim efâlimizi,

Mahveder cumle-i emsâlimizi,
Ey büyük Fâtih'i ‹stanbul'un...
Bu revfl olmad› m› makbulün

Sây ile toplan›lan mahsulün
Berhava oldu fakat meçhulün...

Yaz›k oldu Vatana âh yaz›k...
Her a¤›zdan ç›k›yor: Eyvâh yaz›k!..

Ac›s›n bizlere, âh yaz›k!

MUSTAFA KEMAL
· Sinop 25 Kânunu Evvel 321 (1905) 

BEfi‹KE HÂD‹SES‹ ‹Ç‹N

20. YÜZYILDA MUC‹ZELER YARATAN ATAMIZ fi‹‹R DE YAZDI
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GGÜÜNNCCEELL  DDUURRUUMM

Barret özofagusunda anormal epiteli ablate etmek için endoskopik ab-
latif terapiler (Tablo 1) termal, fotokimyasal ya da radyofrekans enerji
kullan›l›r. Epitel hasarland›ktan sonra PPI verilerek hasarl› mukozan›n
yeni squamöz epitel geliflimi ile iyileflmesi sa¤lan›r. Bu prosedürlerle
ilgili major sorun tüm displastik hücrelerin eradike edilememesi ve re-
zidüel depositlerden adenokarsinom geliflmesidir.  Büyük, çok merkez-
li, randomize, kontrollü, prospektif bir çal›flmada fotosensitizer olarak
porfimer sodyumun kullan›ld›¤› fotodinamik terapinin tedaviden sonra-
ki 2 y›l kanser geliflim riskini azaltabilece¤i gösterilmifl ve böylece
FDA taraf›ndan fotodinamik tedavinin onaylanmas›na yol açm›flt›r. Bu
tedavinin kusurlar› oldu¤u halde Barret özofagus ve yüksek grade disp-
lazili hastalarda faydal› olabilece¤ini gösteren kan›tlar sa¤lam›flt›r.
Yüksek grade displazi ve erken kanserin ablatif tedavi ile yönetilebile-
ce¤i ilkesi önceki olgu serileri ve daha küçük çal›flmalarla kuvvetlendi-
rilmifltir. Fotodinamik terapinin etkilerinin araflt›r›ld›¤› uzun süreli (37
haftal›k) baflka bir çal›flmada yüksek grade displaziden kaynaklanan
kanser riskinin tedaviyi izleyen en az 3 y›l için azald›¤› bulunmufltur.
Argon plazma koagülasyon (APC) ve multipolar koagülasyon gibi ter-
mal terapiler pekçok olgu serisinde tan›mlanm›flt›r. APC koagülasyo-
nun kontakt olmayan yolu iken multipolar koagülasyon koagülasyonun
kontakt yoludur. Randomize kontrollü bir çal›flmada displastik olma-
yan Barret özofagusunun ablasyonunda APC ve multipolar koagülas-
yon etkinli¤i aras›nda gerçekte fark olmad›¤› bulunmufltur. Oysa
APC’nin multipolar koagülasyondan daha üstün oldu¤u kabul edilmek-
teydi. Radyofrekans ablasyon ve kriyoterapi gibi yeni teknolojiler pilot
çal›flmalarda tan›mlanm›flt›r ve bu teknolojiler gastroenterologlar›n bu
neoplastik mukozay› ablate etme yetene¤ini artt›raca¤›na dair ümit ve-
ricidir.

Barret özofagusu normal olarak distal özofagusta uzanan stratifiye
squamöz epitelin yerini anormal kolumnar epitelin almas›d›r. Kronik
gastroözofageal reflü hastal›¤›n›n bir sonucudur ve özofagus adenokar-
sinoma geliflimi için predispozand›r. Barret özofaguslu hastalar›n yöne-
timinde üç komponent vard›r.

1. Gastroözofagal reflü hastal›¤›n›n tedavisi

2. Displaziyi saptamak için endoskopik takip

3. Displazi tedavisi

Barret özofaguslu hastalarda ortalama y›ll›k kanser insidans› %0.2-2,
kombine high grade displazi ve kanser geliflme riski her y›l için
%1.3’tür. Kanser geliflme riski genel populasyona göre en az 30 kat da-
ha yüksektir.

MMEEVVCCUUTT  TTEEDDAAVV‹‹LLEERR‹‹NN  EETTKK‹‹NNLL‹‹⁄⁄‹‹

En büyük, randomize, prospektif, çok merkezli bir çal›flmada Barret
özofagusu ve yüksek grade displazi varl›¤› saptand›ktan sonra hastalar
fotodinamik terapi ve günde iki kez omeprazol 20 mg ya da sadece
günde iki kez omeprazol 20 mg’a randomize edilmifl. Fotodinamik te-
davide fotoradyasyondan 48 saat önce fotosensitizer olarak 2
mg/kg/gün sodyum porfimer IV olarak kullan›lm›fl. Bafllang›ç tedavi-
sinden 2 gün sonra endoskopi yap›lm›fl ve herhangi bir rezidüel Barret
özofagusu için tedavi verilmifl. Sonraki 3 ay her 2 cm’de bir 4 kadran-
dan biyopsiler al›nm›fl. Çal›flma sonunda fotodinamik terapi uygulanan
hastalar›n %77’sinde yüksek grade displazi elimine edilmiflken, kontrol
grubunda %39 olarak bulunmufl (p<0.001). Ek olarak en az 2 y›ll›k iz-
lem sonunda bu grup hastalarda daha az kanser (%13’e karfl› %28) bu-
lunmufl. Hastalar›n %36’s›nda özofagus striktürleri, %69’unda kutanöz
fotosensitivite saptanm›fl. Sonuç olarak fotodinamik terapi yüksek gra-

de displazi ve kanser geliflimini önleme-
de ve displaziyi eradike etmede tek bafl›-
na omeprazolden üstün bulunmufl fakat
riski önemli derecede azalt›rken tama-
men yok etmemifltir. 

Yüksek grade displazi ve intramukozal
kanserli Barret özofaguslu 66 hastal›k
çal›flmada aminolevülinik asit kullan›l-
m›fl ve hastalar 37 hafta boyunca izlen-
mifl. Erken adenokarsinomlular›n
%100’ünde, yüksek grade displazili has-
talar›n %97’sinde komplet yan›tlar elde
edilmifl. Bu çal›flmadaki problemlerden
biri APC ve endoskopik mukozal rezek-
siyonu içeren tedavilerin de kullan›lm›fl
olmas›d›r. 

Endoskopik mukozal rezeksiyon büyük bir özofageal mukoza segmen-
tinin eksizyonunu içerir. Di¤er endoskopik ablatif tedavilerden farkl›
olarak patolojik inceleme (rezeksiyon yeterlili¤i, lezyonun özellikleri
ve büyüklü¤ü) için büyük doku örnekleri sa¤lar. Böylece hem tan›sal
(di¤er yöntemlerle belirlenemeyen, özofajektomi ya da baflka modali-
telerle tedavi gerektiren submukozal invazyonu ortaya ç›kar›r) hem de
terapötik (submukozal yay›l›m yoksa) olabilir. Endoskopik ultrasonog-
rafide submukozal invazyon kan›t› olmayan Barret özofaguslu 40 has-
tal›k çal›flmada endoskopik mukozal rezeksiyonla bulgular de¤erlendi-
rilmifl. Biyopsi ve endoskopik ultrasonografide invaziv intramukozal
kanserli 15 hastan›n 6’s›nda endoskopik mukozal rezeksiyonda submu-
kozal kanser bulunmufltur. Submukozal invazyonda metastatik lenf no-
du invazyonu yüksek oranda oldu¤undan endoskopik mukozal rezeksi-
yon erken kanserlerin cerrahi olmayan tedavisinde esast›r.

Displastik olmayan Barret özofagusunu elimine etmek için multipolar
koagülasyona karfl› APC’nin kullan›m›n›n araflt›r›ld›¤› küçük, prospek-
tif, randomize kontrollü bir çal›flmada 52 hasta 7 cm’den k›sa Barret
epiteline sahipti. APC hastalar›n %58’inde, multipolar koagülasyon
%65’inde gastroözofageal bileflkede ve üzerinde intestinal mukozan›n
histolojik kan›tlar›n› elimine etmifltir. 

Son zamanlarda tan›mlanan yeni tedaviler olan radyofrekans ablasyon
ve kriyoterapiyi içeren önemli derecede büyük çal›flmalar yap›lmam›fl-
t›r. Kriyoterapi; biri yüksek grade displazili olup 8 cm’ye kadar Barret
özofagusuna sahip, di¤erleri de¤iflik derecelerde displazisi olan 11 has-
tal›k bir pilot çal›flmada rapor edilmifltir. Biri tedaviyi olanaks›z k›lan
büyük bir hiatal herni nedeniyle olmak üzere iki hasta çal›flmadan ç›ka-
r›lm›flt›r. 6 ayl›k izlem sonunda hastalar›n %64’ünde (7/11)  Barret özo-
fagusunun endoskopik ve histolojik kan›tlar› tam olarak ablate edilmifl-
tir.

HALO sistem (BARRX medical, Sunnyvale, California) bir balon tara-
f›ndan üretilen radyofrekans enerji kullanan bir sistemdir. Süperfisiyal
mukozal ablasyon yöntemidir. 70 displastik olmayan Barret özofagus-
lu hastay› içeren bir çal›flmada hastalar›n %70’inde ablasyon sa¤lanma-
s› ümit vericidir. Avantaj› h›zl› ve sirkumferensial olarak termal enerji-
yi kontrollü ve unifofm olarak yayar. Hem kriyoterapi hem de radyof-
rekans ablasyon tedavisinde hiçbir hastada striktür meydana gelmeme-
si ve sadece superfisial mukozada hasar olmas› ümit vericidir. 

Bununla beraber herhangi bir ablatif tedavinin gerçekte sonuca götür-
mesi için iyi yürütülen, randomize, prospektif çal›flmalara ihtiyaç var-
d›r. Böylece Barret mukozas› elimine edilebilir, kanser geliflimi önlene-
bilir ve sonunda kansere ba¤l› mortalite azalacakt›r.       

TTaabblloo  11.. Barret özofagusu için endoskopik ablasyon tedavileri

Dr. Gülseren SEVEN
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal› 

BARRETT ÖZOFAGUSU ‹Ç‹N
ENDOSKOP‹K ABLASYON TEDAV‹LER‹

Hekimlik mesle¤i insanl›¤›n yaflam serüveninde ayr›cal›kl›
bir yere sahiptir. Bu nedenle toplum da hekimlere her zaman
sayg› ve sevgi göstermifltir. Yeni yüzy›lda hastalar›n oldu¤u
kadar sa¤l›kl› toplum kesimlerinin de hekimlerden beklentisi
oldukça artm›flt›r. Bu beklentilere yan›t vermek için bilim
adamlar›n›n ve hekimlerin daha çok çal›flmas› gerekmektedir. 

Son yüzy›ldaki bilimsel ilerlemeler do¤an›n s›rlar›n›n birer
birer çözülmesini olanakl› hale getirmifltir. Fakat bilimsel ve-
riler toplumlar›n tüm katmanlar›na indirgenemedi¤i için dün-
yam›zda dini farkl›l›klar, etnik farkl›l›klar, düflünce farkl›l›k-
lar› güzellikler yarataca¤›na felaketlere neden olabilmektedir.
‹nsanlar› güzellefltiren farkl›l›klar› koruyarak birbirimizi anla-
mak ve sevmek durumunday›z. ‹nsanlar tüm farkl›l›klar›yla
hekim gözünde nas›l eflitse bu anlay›fla dünyam›z da süratle
ulaflmak durumundad›r. Gelecek nesillere yaflanabilir bir dün-
ya b›rakman›n yolu yaflam›n kutsall›¤›na inanmaktan geç-
mektedir. Hekimler bu tutkular›n› toplumla paylaflmak için
çaba göstermelidirler. 

Dünyam›zda yaflam› ve huzuru sürekli k›labilmek için insan
ve çevre konusunda duyarl›l›¤›m›z› artt›rmak durumunday›z.
Dünyam›zda sevgi ve bar›fl›n kazanmas› için hekimlerin çaba-
s›na bugün daha çok gereksinim vard›r. Bu nedenle TGV son
Foto¤raf Yar›flmas›n› Uluslararas› boyuta tafl›m›fl ve konusu-
nu “Sa¤l›kç› Gözüyle Yaflam” olarak belirlemifltir. Yaflam ve
çevre konusunda hekimlerin duyarl›l›¤›n› artt›rmak için art›k
“bakma, gör” demifltir. Yar›flma uzun süre önce sonuçlanm›fl
olmakla beraber; ödül töreni, 15 Mart 2008 tarihinde yar›flma-
c›lar ve jüri üyelerinin kat›l›mlar›yla Polart Sanat Galerisi’nde
yap›lm›flt›r. TGV bu yar›flman›n gerçeklefltirilmesini sa¤layan
Adnan Polat ve Mehmet Arslan Güven’e, yar›flmac›lara, jüri
üyelerine ve AstraZeneca ‹laç San. ve Tic. Ltd. fiti.’ne katk›-
lar› için ötürü teflekkür eder.

ÖÖDDÜÜLLLLEERR

RReennkkllii  BBaasskk››

BBiirriinncciilliikk  ÖÖddüüllüü :: “Gorgonya” Alp CAN

‹‹kkiinncciilliikk  ÖÖddüüllüü :: “Pencere Önünde” Gizem DEM‹RBAfi

ÜÜççüünnccüüllüükk  ÖÖddüüllüü ::  “Akflamüstü 2” Selcen KAVALLI

SSiiyyaahh  BBeeyyaazz  BBaasskk››

BBiirriinncciilliikk  ÖÖddüüllüü :: “Gün Do¤arken 1” Ömer YA⁄LIDERE

‹‹kkiinncciilliikk  ÖÖddüüllüü :: “‹nceleme” Ali O¤uz TAfiÇIO⁄LU

ÜÜççüünnccüüllüükk  ÖÖddüüllüü :: “Çocuklar” Abdullah YILDIZ

SSaayyddaamm  BBaasskk››

BBiirriinncciilliikk  ÖÖddüüllüü :: “Yükselifl” Pelin TELKOPARAN

‹‹kkiinncciilliikk  ÖÖddüüllüü :: “Bebek Sat›c›s›” Resul BAfiTU⁄

ÜÜççüünnccüüllüükk  ÖÖddüüllüü ::  “Yapraklar” Pelin TELKOPARAN

JJüürrii  ÖÖzzeell  ÖÖddüüllüü

““BBeekklleeyyiiflfl”” Haluk SARGIN

““KKuuflflllaarr”” Mahmut NED‹M DORAL

““TTeekknnee”” Murat SEY‹T

““‹‹ppeekk  BBooyyaammaa  --11”” Ömer YA⁄LIDERE

Tamamlanm›fl FDA onay› Randomize kontrollü

insan çal›flmalar› çal›flmalar

Fotodinamik terapi: sodyum porfimer +++ +++ +++

Fotodinamik terapi: amino-levulinik asit ++ - -

Endoskopik mukozal rezeksiyon +++ + -

Radyofrekans ablasyon + + -

Argon plazma koagülasyon +++ + +

Multipolar koagülasyon +++ + +

Kriyoterapi + - -

Laser (Nd: YAG. KTP: YAG, argon) ++ + -

NNOOTT:: +++ = güçlü kan›t (FDA onay› için), ++ = ›l›ml› kan›t, + = zay›f kan›t, -= kan›t yok

TGV Bir ‹mkans›z› Daha Gerçeklefltirdi



BAZILARI BAfiKALARININ ÇEK‹Ç SES‹YLE UYANSA DA 

HER ZAMAN B‹R FIRSAT VARDIR
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B‹L‹M HERGÜN YEN‹ B‹R MUC‹ZE ‹LE

K‹L‹SE ÇANININ SES‹N‹ KES‹YOR!



1144
BAZILARI ERKEN ‹fi BAfiI YAPMAYI SEVER

gülmeyi unutanlara

DESTEK,

DERS
OLSUN...

unutturanlara

DDÜÜNNYYAA’’DDAANN  TTUUVVAALLEETT  LLEEVVHHAASSII  ÖÖRRNNEEKKLLEERR‹‹



D
ünyam›zdaki bilimsel geliflmeler son 50 y›lda büyük bir ivme ka-
zanm›flt›r. Özellikle son 25 y›ldaki geliflmeler insanl›k tarihindeki
ilerlemelere sonsuz katk›da bulunmufltur. Bu geliflmelere kay›ts›z

kalmak mümkün de¤ildir, kald› ki hekimlik sürekli e¤itim almay›, e¤itim
içinde kalmay› gerektiren bir meslektir.

Türk Gastroenteroloji Vakf› da birinci basamakta hizmet veren meslektafl-
lar›m›z›n güncel gastroenteroloji konular›nda bilgilenmelerini sa¤lamak
amac›yla Anadolu’nun çeflitli illerinde toplant›lar düzenlemektedir. Yakla-
fl›k 10 y›ld›r devam eden bu toplant›lar 2008 y›l›nda s›ras›yla; Mart ay›n-
da Kapadokya’da, Nisan ay›nda Akçakoca’da yap›lm›flt›r. Bu toplant›lar-
da gastroenterolojinin ana konular›ndan “Dispepsi ve Peptik Ülser, Gas-
troözofageal Reflü ve Tedavisi, Gluten Enteropatisi, Kronik Hepatit B ve
Hepatit C, NSAI ‹laçlar ve GIS Etkileri ve Tedavi” konular› uzmanlar ta-
raf›ndan anlat›lm›flt›r. Yeni bir konu olarak son y›llarda gastroenteroloji
alan›nda a¤›rl›¤› gittikçe hissedilen “Probiyotikler ve Gastroenteroloji” ise
Prof. Dr. Ali Özden taraf›ndan bir konferans fleklinde kat›l›mc›lara sunul-
mufltur. “Kolon Kanseri, Safra Kesesi Tafllar›, Mide Kanseri” konusuna
birinci basamak hekiminin yaklafl›m› ise kat›l›mc›lar›n soru ve cevaplar›
ile interaktif bir oturumda tart›fl›lm›flt›r. 

2008’in ilk yar›s›ndaki son toplant› 13-15 Haziran’da Çanakkale’dedir.
Burada da Gastroenterolojinin ana konular› yine kendini e¤itim alan›nda
hizmete adam›fl de¤erli arkadafllar›m›z taraf›ndan -ilgi duyarak toplant›m›-
za kat›lan- hekimlerimize anlat›lacakt›r.

Birinci basamakta hizmet veren meslektafllar›m›z›n güncel gastroenterolo-
ji konular›nda bilgi edinmek için gösterdikleri istek her toplant›m›z› daha
interaktif, daha baflar›l› hale getirmektedir.

Bu toplant›lar›n TGV gibi gönüllü bir kurulufl taraf›ndan düzenlenmesi,
hem kat›l›mc›ya hem de kat›l›mc›ya destek veren ilaç endüstrisine etik aç›-
dan güven vermektedir.

‹laç sektörünün özellikle I. basamak hekiminin bilgilenmesi konusunda
yap›lan organizasyonlara destek vermesinin sa¤l›kl› bir iflbirli¤i oldu¤u
düflüncesindeyiz. Çünkü TGV’nin gönüllü bir ku-
rulufl olmas› nedeniyle tek amac› ülkemizde bi-
limsel geliflmenin istenilen seviyeye ulaflmas›d›r.
Bu amaca ulaflmada bizi destekleyen baflta konufl-
mac›lar›m›za, ilgi duyarak toplant›lar›m›za kat›lan
hekim arkadafllar›m›za ve bu toplant›lara destek
veren ilaç firmas› temsilcilerine çok teflekkür ede-
riz.

Akademik
Gastroenteroloji

Toplant›lar›

Ç
ocuk ‹stismar› ve ‹hmalini Önleme Derne¤i ve Gazi Üniversitesi
Çocuk Koruma Merkezi iflbirli¤inde, 88--1100  MMaayy››ss  22000088 tarihlerinde,
Gazi Üniversitesi Dekanl›k konferans salonunda düzenlenen “Ço-

cuk ‹stismar› ve ‹hmalini Önleme: ‹stismara U¤ram›fl Çocu¤a Yaklafl›m”
konulu üç günlük sempozyuma Edirne’den Tunceli’ye hekim, hemflire,
çocuk geliflimi uzman›, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzman›, ö¤ren-
ci, ebe-hemflire, sa¤l›k memuru, emniyet mensubu ve hukukçular (avukat,
hakim, savc›) gibi bir çok meslek grubuna mensup toplam 429 kifli kat›l-
m›flt›r. Bu sempozyumun organizasyonu D‹AS Turizm taraf›ndan yap›l-
m›flt›r.

Çocuk ‹stismar› ve ‹hmali ülkemiz için önemli bir sorundur ve yaklafl›k
olarak ülkemiz çocuklar›n›n %30 kadar›n›n a¤›r fiziksel ve cinsel istisma-
ra u¤rad›¤› düflünülmektedir. Bu çocuklar yaflamlar› boyunca istismar›n
etkilerini tafl›d›klar› gibi anababa olduklar›nda da kendi çocuklar›n› istis-
mar etmektedirler. Bu sorunun çözümünde ancak t›p, sosyal hizmetler ve
hukuk alanlar›n›n iflbirli¤i içinde çal›flmas› ile etkili sonuçlar al›nabilir.
Ülkemizde bu konuda son y›llarda önemli geliflmeler kaydedilmifl olmak-
la birlikte henüz meslek içi e¤itim ve disiplinler aras› iflbirli¤i konusunda
özlenen düzeye gelinememifltir. Bu sempozyumda yurtd›fl›ndan kat›lan,
konular›n›n uzman› konuflmac›lar›n katk›lar›yla di¤er ülkelerdeki çocuk
istismar› sistemleri konusunda bilgi edinilirken kendi ülkemiz için de bir
model oluflturulmas› ve farkl› disiplinlerde çal›flan kiflilerin bir araya ge-
tirilmesi ile iflbirli¤inin gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r.

Tart›fl›lan ve ele al›nan konular irdelendi¤inde istismara u¤ram›fl çocu¤a
yaklafl›mda, çocu¤un öncelikli yarar›n›n esas al›nmas›, disiplinler aras›

bir çal›flman›n gerçeklefltirilmesi ve çocuk
istismar› konusunda fark›ndal›k oluflturul-
mas› sonucuna var›lm›flt›r. Bu sempozyumu
düzenleyen Çocuk ‹stismar› ve ‹hmalini
Önleme Derne¤i bir sonraki toplant›s›n› iki
y›l sonra yine D‹AS ile yapmay› istemekte-
dirler.
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