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HER ﬁEY‹ YANLIﬁ YAPMAYA
“Mecbur De¤iliz”
Hekimlik mesle¤inin sayg›nl›¤›n› art›rmak için hem hekimlerin hem de toplumun tüm kesimlerinin gereken zerafeti ve nezaketi göstermesi gerekir.
yeri olur. Kongrelerde mutlaka genç araﬂt›rmac›lara ‘Mahalle bask›s›na benzer bir bask›
araﬂt›rmalar›n› sunmalar›
ilaç sektörüne de yap›l›yor mu?’
için f›rsat verilmelidir. Bunun için de kongre sözlü bildiri sunumu a¤›rl›kl› olmal›d›r. Tart›ﬂmaya f›rsat veril“Reçete’nin bask› unsuru olarak
melidir, tart›ﬂmas›z geçen
kullan›lmas› ahlaki de¤ildir”
toplant› baﬂar›s›z kabul edilir. Mesleki kongrelerde
mutlaka meslek sorumlular›na da yer verilmesi artt›rmak nas›l bir hedefse, toplumun da bilime
gerekir. Ulusal boyuttaki her toplant›da mutlaka güveninin, sayg›s›n›n artmas› için gönüllü kurue¤itim, araﬂt›rma konusundaki sorunlar›n tart›ﬂ›l- luﬂlar da çaba göstermelidir.
mas› için zaman ay›rmak gerekir. Yine son zamanlarda konuﬂmac›lardan oluﬂan
Kongrelerde her konu uzmanlar›nca t›bbi toplant›lar düzenlenmektedir. Bat› dilinde
Gönüllü kuruluﬂlar›n mahalle
tart›ﬂ›lmal›d›r. Her ﬂeyden anlayan buna karﬂ›l›kl› turistik ziyaretler, ziyafetler denilbask›s›na benzer bask› yapmaya kiﬂilerin gündem d›ﬂ›nda tutulmala- mektedir. Burada eﬂ-dost a¤›rlaman›n yan› s›ra
r›na özen gösterilmelidir.
konuﬂmac›lar›n bilgi yenilenmesi amaçlanmaktaat› toplumlar›nda üretilen kavramlar
yurdumuza taﬂ›n›rken yanl›ﬂ yap›lmaktad›r. Bu yanl›ﬂl›k; kavram› yanl›ﬂ anlamam›zdan ya da iﬂimize geldi¤i gibi alg›lamam›zdan kaynaklanmaktad›r. Zamanla da yapt›¤›m›z iﬂin do¤ru oldu¤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 olmamas›ndan kaynaklan›yor, her ﬂeyi bildi¤imizi san›yoruz ama cehaletin içinde yüzüyoruz.
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hakk› yoktur. Böyle bir görevi de
üstlenemez.
Dünyada çeﬂitli kongreler, toplant›lar vs yap›l›yor. Bunlar›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ini, dikkat
edilecek hususlar› iﬂleyen kitaplar vard›r. Özellikle t›bbi toplant› ve kongreler konusundaki yay›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 gözden geçirilirse görülecektir.

TGV-D‹AS gönüllü bir kuruluﬂ olarak TGD'ye verdi¤i destekle bir tarih yaz›lm›ﬂt›r. Bu iﬂbirli¤inin oldu¤u devrede hiçbir firmaya dayatma yap›lmam›ﬂ,
derne¤in her istedi¤i yerine getirilmiﬂtir. Sat›lamayan aktivasyonlar için firmalar rahats›z edilmemiﬂ ve D‹AS gala
dahil tüm gece yemeklerini karﬂ›lam›ﬂt›r. D‹AS hiçbir dernek üyesini ve kat›l›mc›y› kayd›
olmam›ﬂ diye kongreye
almamazl›k yapmam›ﬂt›r. Aksine kat›l›m say›s›n› 1000’e ç›karmak
gibi bir hedefi gerçekleﬂtirmek için kat›l›mc›
firmalara her türlü kolayl›¤› göstermiﬂtir.

d›r. Burada sponsorun özel sektör olmas› ahlaki
bulunmamaktad›r. Bu tip toplant›lar için kurumlar özel fon oluﬂturmak zorundad›r.
Gönüllü kuruluﬂlar›n düzenledikleri bilimsel toplant›lar etik kurallar› zorlamad›¤› sürece çok yararl›d›r. Para kazanma amaçlamadan yap›lan fa-

Özellikle baz› konulara de¤inmek istiyorum. Bu
ülkede yaﬂamak istiyorsak Cumhuriyet’in ahlaki
de¤erlerine zarar vermemek zorunday›z. Dernekler, vak›flar k›sacas› gönüllü kuruluﬂlar özel sektör gibi kar amaçl›, para kazanmay› amaçlayan
kuruluﬂlar de¤ildir. ﬁu kadar paray› verirsen sana Son y›llarda derne¤imiz
toplant›y› veririm demek ahlaki de¤ildir. Tüm yeni bir yolu denerken
dünyada t›bbi toplant› düzenlemesi sürecinde ah- yani daha çok para, palaki kurallara aﬂ›r› duyarl›l›k gösterilmektedir, ra da para derken etik
çünkü yasal sorumluluklar yaﬂanmaktad›r. Hiçbir kurallar› özel sektörle
t›bbi toplant›da amaç para kazanmak olmamal›- birlikte zorlamaktad›r. Kat›l›m da azalmaktad›r. aliyetleri gönüllü kuruluﬂlar yaparken, özel sekd›r ve olamaz. Para için yap›lan toplant›lar›n için- Bu konuda herkes daha duyarl› olmak zorunda- tör para kazanma amaçl› faaliyetleri organize
de t›bbi toplant›lar yer alamaz. Özellikle dernek- d›r. Konuyla ilgili yay›nlar› ve gerekçelerini eder.
ler ve meslek kuruluﬂlar›n›n; düzenleBir kiﬂi veya kurum yapt›¤› iﬂten para al›yordikleri toplant›larda yer seçimi yaparsa art›k o özeldir yani özel sektördür. Oysa
ken, üyelerinin kiﬂisel olanaklar› ile ge- 49 y›lda güncelleﬂmiﬂ bilgi
gönüllü kuruluﬂlarda para kazanmak için çalebilebilece¤i yerleri seçmeleri, kat›l›m
l›ﬂ›lmaz. O nedenle Non-Profit organizasyon
aktar›m›n› aﬂamad›k. Klasik
ücretlerinin de yine üyelerinin ekonomik
olarak adland›r›lmaktad›r. Gönüllü kuruluﬂlar
olanaklar›n› zorlamamas› gerekti¤i ko- bilgi e¤itim alanlar için yap›lan konusunda yaz›lacak söylenecek çok ﬂey var.
nusunda duyarl› olmas› gerekir. Ne göÜlkemizin ve dünyan›n kurtuluﬂu belki de bu
nüllü kuruluﬂlar›n ne de organizasyonda toplant›larda verilir.
kuruluﬂlar›n güçlendirilmesine ba¤l›d›r. Bu
arac›l›k yapan özel sektörün, toplant›ya
nedenle konuyla ilgili e¤itim merkezleri kukat›l›m için firmalar› (özel sektörü) zorlamalar› okunmalar›n› öneriyorum. Yine y›llar öncesi ya- rulmal› ve çocuk yaﬂlarda bu e¤itim verilmelidir.
ahlaki de¤ildir. Toplant› veya kongre program›- ﬂanan eski al›ﬂkanl›klara dönülmesi yanl›ﬂt›r.
Gönüllü kuruluﬂta çal›ﬂma ve iﬂbirli¤i kültürü gen›n yap›m›ndan ve kat›l›m ücretlerinin belirlen- Her toplant›n›n bir amac› olmal› ve toplant› son- liﬂinceye dek devletin gönüllü kuruluﬂlara destemesinden dernek yönetimi sorumlu olmakla bir- ras› amaca ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤› mutlaka de¤erlendi- ¤i ﬂartt›r. Çünkü ortalama insan›m›z gönüllü kulikte üyelerinin görüﬂlerini de almas› önerilmek- rilmelidir. Okur-yazar bir bilene sorulmal›d›r. ruluﬂ ile özel sektörü-kamu sektörünü kar›ﬂt›rtedir. Kongrede konuﬂulacak konular›n ve konuﬂ- Kongre kat›l›mc›lar›n›n bilime ilgi ve sayg›lar›n› maktad›r.
mac›lar›n seçiminde uluslar aras› kaidelere harfiyen uyulmas› gerekmektedir. Aksi takdirde kongre kongre olmaktan ç›kar ve eﬂ-dost a¤›rlama Dünya araﬂt›rma sunumlu toplant›lara çoktan geçmiﬂken biz hale panel peﬂindeyiz.
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Kongreyi kongre yapan sözlü ve yaz›l› araﬂt›rma sunumlar›na gösterilen ilgidir.

Bu Ülkede Güzel
ﬁeyler de Oluyor
2-4 May›s 2008 tarihinde ESGE
ve Türk Gastrointestinal Endoskopi Derne¤i’nin iﬂ birli¤i ile ‹zmir’de gerçekleﬂtirilen ‘Endoscopy Workshop’ oldukça baﬂar›l›
bir toplant› olmuﬂtur. 9 Eylül
Üniversitesi’nin alt yap›s›n›n
böyle bir organizasyonun yap›lmas›na müsait olmas› gerçekten
insana mutluluk vermektedir.
Önemli bir sorun olmadan baﬂar›yla sona eren kursun direktörleri Ülkü SARITAﬁ ve ‹brahim
MOSTOFA’y› herkes baﬂar›l› çal›ﬂmalar› nedeniyle kutlam›ﬂt›r.
ESGE Baﬂkan› Jacques DEVIERE ve Türk Gastrointestinal Endoskopi Derne¤i Baﬂkan› Cem KALAYCI kurs direktörlerini övücü 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 önemini ve k›ymetini uluslar aras› kuruluﬂlar görmekte, hem de anlamaktad›rlar. ESGE’nin daha önceki Türkiye organizasyonlar›n›
D‹AS
hiçbir
maddi beklentiye
girmeden gerçekleﬂtirmiﬂti.
9 Eylül Üniversitesindeki endoskopi merkezinin
ve naklen yay›ndan 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› nedeniyle tebrik ederiz.
Bu toplant›larda birbirinden güzel sunumlar ve endoskopik iﬂlemler 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 giriﬂimsel endoskopide nedenli baﬂar›l› olduklar› görüldü.
Bu kursa katk›
veren Jacques
DEVIERE,
Marc
GIOVANNINI, Aksel
KRUSE,
Thierry PONCHON ve Mahmoud OMAR’a
katk›lar› ve kursu baﬂar›l› bir
ﬂekilde gerçekleﬂtirmelerindeki çabalar› için sonsuz teﬂekkürler.
Ülkemiz gastroenterologlar›n› da giriﬂimsel endoskopilerde gösterdikleri 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 firmalar›n uygulamal› ve araﬂt›rma sunumlu toplant›lar› öncelikli desteklemelerini bekliyoruz. Ülkü SARITAﬁ ve Hale AKPINAR’› tekrar
tebrik eder, baﬂar›lar›n›n devam›n› bekleriz. Onlar en de¤erli zamanlar›n› bu kurs için harcad›lar ve bize gelecek için umut verdiler.
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TRAKYA ‘DA UMUDA YOLCULUK
“Gelece¤i bilim adamlar› kurgulamak zorundad›r”

Trakya’da birbirine komﬂu üç ülke YunanistanTürkiye-Bulgaristan’›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilecek iﬂbirli¤i mutlu bir gelece¤in ayak sesleri
olabilir. Bu iﬂbirli¤i üniversiter kurumlar aras›nda yap›l›rsa bilim ve insanl›k ad›na gerçekleﬂtirilen 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 denilen 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 kurulan Democritus Üniversitesi ad›na yak›ﬂ›r ﬂekilde iddial› bir üniversitedir. Bu günü de¤il gelece¤i yakalamak peﬂindedir.
Democritus Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Direktörü G. Kouklakis öncülü¤ünde
29-31 May›s 2008 tarihleri aras›nda “1st International Interuniversity Gastroenterology Congress” 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 yolumuzu göstermiﬂtir. Bu bölge dünyaya örnek olacak insani projeleri hayata geçirmek zorundad›r.
Bu organizasyonun gerçekleﬂmesinde Trakya

Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Direktörü Gülbin Ünsal ve Ahmet Tezel’in yaﬂamsal rolleri olmuﬂtur. Ülkemiz ad›na gösterdikleri
bu özveriden dolay› kendilerine ﬂükranlar›m›z›
sunuyoruz. Türk Gastroenteroloji Derne¤i Baﬂkan› Ömer Özütemiz de bizzat toplant›ya kat›larak destek vermiﬂ ve önemli bir konuﬂma yapm›ﬂt›r.
Ülkemizden kat›lan bilim insanlar› bu toplant›da
yapt›klar› konuﬂmalar ve endoskopik uygulamalardaki baﬂar›lar› ile kongrenin baﬂar›l› bir ﬂekilde sonuçlanmas›na katk›da bulunmuﬂlard›r.
Kongrenin baﬂar›l› ve amac›na uygun geçti¤i kan›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› üniversitelerin komﬂu ülkelerle iﬂbirli¤i yaparsa süratle geliﬂti¤i bilinmektedir. Bu duruma ben “Avrupa
S›n›r Üniversiteleri” diyorum. Bu s›n›r boyu üniversiteler umuda giden yolda en büyük umudumuz olup, hem o ülkelere hem de bilime önemli
katk›lar sa¤lamaktad›rlar. Bu projeler suland›r›lmamal›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 olmal›d›r.
Bu iﬂbirli¤i gastroenterologlar›n yan› s›ra gastrointestinal sistem cerrahlar› ile klinik hemﬂire ve
endoskopi hemﬂiresi iﬂbirli¤ini de içermelidir.

Bu
tip projelerin gerçekleﬂmesi için hepimize, özellikle de s›n›r boyu üniversite rektörlerine ve ulusal uzmanl›k derneklerine görev düﬂmektedir. Uzmanl›k derne¤inin
ﬂemsiyesi alt›nda ve deste¤i ile hareket etmek
gerekir. Tekrar söylüyorum; kime? “Ulusal Gastroenteroloji Derne¤i ﬂemsiyesi alt›nda bulunmaktan kaçanlara”, art›k bizde ﬂehirleﬂmek zorunday›z.
Bu kongrede ülkemiz en iyi ﬂekilde temsil edilmiﬂtir. Bu arada Yunanistan’›n nüfusunun 11
milyon oldu¤unu ve ülkede yaklaﬂ›k 200 gastroenterolog bulundu¤unu ö¤rendim. Ülkemizde
yaklaﬂ›k 400 gastroenterolog oldu¤una göre durumu 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 uygulamalar›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 inan›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 olmak de¤il; destek olmakt›r. Bilim kendine tav›r
koyanlar› da ayd›nlatacakt›r.
Bu projenin babas› George Kouklakis’i can› gönülden kutluyoruz.

Prof. Dr. Ali ÖZDEN
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ANT‹KOAGÜLANLARI

KEKEMEL‹K VE

SPAST‹K KOLON
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 gereksiz incelemelere, zaman kayb›yla birlikte aﬂ›r› ekonomik
harcamalara da neden olabilir. Savsaklama riskiyle aﬂ›r›l›k aras›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› rahatlatmak için baz› anlat› biçimleri geliﬂtirir hekimler. Ama bunlar› her düzeydeki hastalarda kal›p olarak kullanamazs›n›z.
Ben birkaç yol bulmuﬂtum. Bunlardan biri, konuyu hastaya, güya bilimsel yönden aç›klamak olurdu. ﬁöyle: “‹nsanlar yarat›l›ﬂtan kavgac›d›r. ‹lkel insanlar hemen dövüﬂe giriﬂirler,
yumruklar›n› s›karlar. Kendilerini biraz tutmay› ö¤renenler diﬂlerini s›karlar. Daha
e¤itilmiﬂler, kendilerini,
ba¤›rsaklar›n› s›karlar. Bu, bir
yan›t

Dr. Leziz ONARAN

biçimidir.” Böylece hasta biraz pohpohlanm›ﬂ da olur. ‹kinci bir yol, ba¤›rsaklar›n huysuzlu¤udur. ‹nsan›n midesi a¤r›yabilir, ba¤›rsaklar› ba¤›r›r. Safra kesesindeki taﬂ ba¤›rsaklar› a¤latabilir, v.b.
Sonra bir baﬂka durum da vard›r. Kad›nlar›n ad› ç›km›ﬂt›r, sinirli 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 yollar›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 boﬂaltam›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 Yunanistan’a. Atina’da bir bahçede yemek yiyorduk Zafer Hocayla. Vaktimiz vard›. Oradan buradan konuﬂuyorduk. Bu
ba¤›rsak kemeli¤ini anlatt›m ona. Gözlerinden yaﬂ gelinceye kadar güldü. Hâlâ gözlerimin önünden gitmiyor.

DAHA YAKINDAN
TANIMALIYIZ
Maren Ziegelin, Andreas Hoschtitzky, Joel Dunning, Tim
Hooper “Does clopidogrel rather than aspirin plus a protonpump inhibitor reduce the frequency of gastrointestinal complication after cardiac surgery ?” isimli makalelerinde konu ile
ilgili araﬂt›rmalar› de¤erlendirerek ﬂu sonuca varm›ﬂlard›r.
Daha önce mide veya duodenal ülser hikayesi bulunmayan olgularda clopidogrel, aspirinden daha az gastrointestinal komplikasyonlara yol açmaktad›r.
Daha önce gastrointestinal komplikasyon hikayesi olan
olgularda ise clopidogrel yaln›z baﬂ›na aspirin kullan›lmas›ndan daha güvenli de¤ildir.
Aspirin veya clopidogrel proton pompa inhibitörleriyle
birlikte kullan›l›rsa benzer-eﬂit etkiye sahiptirler.
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‹RR‹TABL BARSAK SENDROMLU OLGULARDA
‹NCE BARSAKTA AﬁIRI BAKTER‹ ÇO⁄ALMASI
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 zamanlarda 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.

Yetiﬂkinlerde mide ve proksimal ince barsak normalde çok az say›da
bakteri içerir. Gastrointestinal sistemde bakteri konsantrasyonu duodenum ve jejunumda 100-4cfu/ml (colony forming units per ml), proksimal 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.

Bakteriyel aﬂ›r› ço¤alma denildi¤i zaman genellikle motilite bozuklu¤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.

‹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 yöntemle 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 pozitiflerden oluﬂuyorsa ince barsak aﬂ›r› bakteri ço¤almas›
semptomlar› ile birlikte de¤ildir. Bu flora kolonik orijinli bakterileri (yo¤unlukla gram negatif, anaerob ve
enterecocci) içerirse ince barsak aﬂ›r› bakteri ço¤almas›
semptomlar› ile birliktedir.

‹

DINO VAIRA ve ARK.
HELICOBACTER PYLORI
ERAD‹KASYONUNDA
ARDIﬁIK TEDAV‹ ‹LE
STANDART ÜÇLÜ TEDAV‹Y‹
KARﬁILAﬁTIRMIﬁLARDIR

‹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 standart 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›lmaktad›r. Glukoz hidrojen nefes testi (GHBT) ve 14C-xylose
nefes testi; laktuloz hidrojen nefes, testinden daha güvenilir olarak kabul edilmektedir. IBS’lilerde ince barsak
aﬂ›r› bakteri ço¤almas› görülme s›kl›¤›n›n yüksek bulundu¤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) uygulam›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada IBS’lilerde ve kontrol grubunda 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.

‹RR‹TABL BARSAK SENDROMUNDA YEN‹ B‹R UMUT
FDA (U.S. Food and Drug Administration)
Ann Intern Med 2007; 146: 556-63.

elicobacter pylori infeksiyonu gastritis, peptik ülser, mide
lenfomas› ve mide kanserine neden olmaktad›r. Hp eradikasyonunda kullan›lan standart üçlü tedavilerde kullan›lan clarithromycin ve metronidazole karﬂ› son y›llarda ortaya ç›kan direnç
nedeniyle eradikasyonda %20-40 oran›nda baﬂar›s›zl›k görülmektedir.

H

Dino Vaira ve arkadaﬂlar› standart tedavi olarak 10 gün pantoprazole 40mg 2x1, clarithromycin 500mg 2x1, amoxicilline 1g 2x1 vermiﬂlerdir.
Ard›ﬂ›k tedavide ise ilk beﬂ gün pantoprazole 40mg 2x1, amoxicilline ve plasebo, ikinci beﬂ günde ise clarithromycine 500mg 2x1, tinidazole 500mg 2x1 verilmiﬂtir.

Hp eradikasyonunda ard›ﬂ›k tedavide baﬂar› %89 iken standart tedavide %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 görülmektedir. Direnç oran› Amerika’da %12, 9 (%6, 1-14, 5) iken, Avrupa’da %24’ler bildirilmiﬂtir. Ülkemizde ise %25-50 oran›nda bulunmaktad›r. Bu nedenle bizmutlu üçlü tedavi önerimize ilave olarak ard›ﬂ›k tedavinin de gündeme taﬂ›nmas›n›n iyi olaca¤› kan›s›nday›m.

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›, diyare, kar›n a¤r›s›d›r. Çok nadir olarak a¤›z kurulu¤u, senkop, periferik ödem, dispepsi, palpitasyon bildirilmiﬂtir.

29 Nisan 2008 FDA News
Amitiza (Lubiprostone) kab›zl›kla
seyreden ‹rritabl Barsak Sendromunda (yiyecek veya su ile birlikte) günde iki kez sekiz mikrogram
(2x8 mikrogram) verilir.
Amitiza daha önce kullan›m için
izin ald›¤› kronik idiopatik konstipasyonda kullan›lan doz ise daha
yüksektir (2x24 mikrogram).

Glutensiz Ekmek Nas›l Yap›l›r?

Malzemeler: 1/2 Litre Süt
1 Bardak Il›k Su
2 Yumurta

Yap›l›ﬂ›: Süt, tuz, yumurta, ﬂeker, s›v› ya¤ ve kabartma tozu iyice mikserle ç›rp›larak kar›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¤uduktan 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).

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
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DÜNYA GASTROENTEROLOJ‹ DERNE⁄‹ BAﬁKANIN’DAN

DEV B‹R ADIM DAHA
ünya Gastroentreoloji Organizasyonu (World Gastroenterology Organization-WGO) 29 May›s 1958 y›l›nda
kurulmuﬂtur. Bugün Dünya Gastroenteroloji Derne¤i’nin Baﬂkan› Eamonn Quigley’dir. WGO’ya 103 Ulusal Gastroenteroloji Derne¤i üyedir. Böylece WGO 50.000’den fazla üyesi
olan bir kuruluﬂtur. WGO’nun birçok amac› olmakla birlikte en önemli amac› dünyada gastroenterolojinin geliﬂmesini ve ilerlemesini sa¤lamak için çaba
göstermektir. Gastroenteroloji e¤itimi yan› s›ra gastroenteroloji alan›nda araﬂt›rmalara destek vermek
WGO’nun temel iﬂlevleri içerisindedir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› ve toplumu gastrointestinal sistem hastal›klar›ndan korunma, hastal›klar›n saptanmas› ve sa¤›t›m› konusunda ayd›nlatmak için de en üst düzeyde

D

çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirir. Bu iﬂlevleri gerçekleﬂtirmek için üye kuruluﬂlar› baﬂta olmak üzere konuyla 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 Health Day-WDHD) olarak kutlamaktad›r. Dünya Sindirim 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 Disease” 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› beslenme ve sindirim sistemi hastal›klar› konusunda

toplumu, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› bilgilendirmek, birlikte
çal›ﬂma bilincine
ulaﬂt›rmakt›r.
Ayn› zamanda
“sindirim sistemi sa¤l›¤›
üzerine beslenmenin etkisi” konusunda yap›lacak çal›ﬂma ve araﬂt›rmalara destek olmakt›r. Bu konuda yap›lacak çal›ﬂmalarda halk›n, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bilgilendirilmesi
yan› s›ra konu uzman› gazetecilerin de bilgilendirilmesi önemlidir. Bu e¤itimin sürekli olmas› da zorunludur.
2009 y›l›nda iﬂlenecek konu “Kolorektal Kanser Taramalar›”, 2010 y›l›nda ise “‹rritabl Barsak Sendromu”dur.
Türk Gastroenteroloji Vakf› y›llar öncesi konunun
önemini kavrad›¤› için DANONE ile iﬂbirli¤i yaparak 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 YÖNDE 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 yiyeceklerden uzak durmak,
5. Fermente süt ürünleri tüketmek (özellikle
sindirim sistemi üzerine olumlu etkisi kan›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 yeterli zaman ay›rmak, yemekleri yavaﬂ ve iyi
çi¤nemek,
9. Sa¤l›kl› yaﬂam için muntazam spor yapmak (egzersiz, yürüyüﬂ vs) sigara içmemek,
10.Vücut kitle indeksini ideal s›n›rlarda tutmak (aﬂ›r› kiloya sahip kiﬂilerde sindirim
sistemi hastal›klar›na yatk›nl›k geliﬂir).
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14 MART TIP BAYRAMI YANLIﬁ ANLAMDA KULLANILIYOR!
Bugünlerde “T›bbiyeliler” eserini okudum. O kadar heyecan verici ki bir daha okudum. “T›bbiyeliler” yap›t›, t›bbiyeyi bitirmeyen, fakat t›bbiyeli ruh ve bilincini veteriner 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. Bundan sebep Hoca’m›za büyük ﬂükran borcumuz vard›r. Hoﬂgörüsüne s›¤›narak ﬂimdi 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 bilgilerini “isyana teﬂvik, k›ﬂk›rtma” gibi alg›l›yor olabilirler. Bu düﬂüncedeki aymazlara
Frans›z filozof Emile Littre’nin ﬂu sözlerini an›msatmak yeter. “Hekimler, kötü bir
sanat düzeyine düﬂmek istemiyor ise kendi tarihleri ile meﬂgul olmal›d›rlar.” 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›bbiye 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 onlar›n kurdu¤u Türk Oca¤›, iﬂgal kuvvetlerinin ‹stanbul’da iﬂgal ettikleri ilk iki kurumdur. 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 hürriyet”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 Darulfünun’dan uzaklaﬂt›r›lamayaca¤›n› aç›klarken, ö¤renciler taraf›ndan yumurta ya¤muruna tutulmuﬂtur. Emin, bunun üzerine ö¤rencilere ﬂunu söylemiﬂtir: “‹ngilizler bütün bunlar› takip ediyor. Sizin için tehlikeli olabilir.” Bunun üzerine ö¤renciler
Emin’e ﬂöyle hayk›rm›ﬂlard›r: “Hocam siz bizi tehdit mi ediyorsunuz? Sizin burada Harrington’unuz (‹ngiliz iﬂgal kuvvetleri komutan›) varsa, bizim de orada Mustafa 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. Sadrazaml›k ve Hariciye Naz›rl›¤› yapm›ﬂt›r. ‹ngiliz elçisine “Osmanl› Devleti’ni siz d›ﬂar›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›bbiyede yedi y›l okumuﬂ ve diploma almadan ayr›lm›ﬂt›r. 1860 y›l›nda ﬁinasi ile birlikte Tercüman-› Ahval Gazetesini ç›karm›ﬂt›r. Bu gazete 1831’de resmi gazete olarak 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.
TIBB‹YEL‹LERDE ÖRGÜTLENME
T›bbiyeliler, örgütlenme konusunda da öncülük yapm›ﬂ ve tarihimizi etkileyen örgütlerin kuruluﬂunu sa¤lam›ﬂlard›r. Askeri t›p okulu (Mekteb-i T›bbiye-i, Adliyeyi ﬁahane) 14 May›s 1839’da yeniden düzenlemiﬂ ve ö¤retim dili Frans›zca olmuﬂtur. Ö¤retim üyelerinin ço¤u Frans›z ve gayri müslimdir. T›bbiyenin devrimci 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¤renciler taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bilim ve ö¤renci derne¤i türündeki bu örgütler Mekteb-i T›bbiye’nin tarihsel onurlar›d›r. Tarihimizde yüksek ö¤retimde siyasal boyutlu ilk ö¤renci örgütlenmesi 3 Haziran 1899 askeri t›p okulunda gizli olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Okulun naz›r› (dekan) histoloji ö¤retim üyesi Saip Paﬂa’d›r. ‹ttihadi Osman-i Cemiyeti (Osmanl› Birli¤i Derne¤i) ad›yla kurulan bu dernek ‹talyan
devrimci Carboneria (kömürcüler) Cemiyetini, Yunanl›lar›n (Etniki Eteriya) örnek olarak kurulmuﬂtur. Carboneria Cemiyeti Güney ‹talya’da kurulmuﬂ siyasi
gizli bir cemiyettir.
“PAD‹ﬁAHIM SEN ÇOK YAﬁA!”
T›bbiyeliler, tarihte örgütlenme, padiﬂaha ve istibdata
karﬂ› hürriyet mücadelesi
vermede her zaman
öncü olmuﬂlard›r.
Yemeklerden sonra “Padiﬂah›m
çok yaﬂa” denmesi ilk önce
t›bbiyeden
kalkm›ﬂt›r.
Osmanl›
‹mpar a -

torlu¤unda egemenlik padiﬂaha aitti. Herkes padiﬂah›n kuludur. Devlet adamlar› imza att›klar› belgelere “Bende” yaz›yorlard›. “Bende” “kul” demektir. Konuﬂurken
çok kimse “kulunuz” anlam›nda “bendeniz” deme al›ﬂkanl›¤›n› günümüzde bile sürdürmektedir.
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 okunduktan 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 muhaf›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 kaç›: “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›bbiyeden 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:
PAD‹ﬁAHIM SEN ÇOK YAﬁA!
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 solmuﬂ ve ölmüﬂtür. Suçlulara oturma izni verilmezdi. Günde birkaç kez sorguya çekilirlerdi. 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 sürdürmüﬂlerdir. Bugünkü t›bbiyelileri korkutup bask›layan, ruhsuz b›rakman›n övüncünü yaﬂayan bugünün yöneticileri, bir gün Zeki Paﬂa ve muhaf›zlar› gibi bu mekteplerden kaç›p gidecek ve mektep esas sahipleri olan özgür t›bbiyelilere kalacakt›r.
ﬁüpheniz mi var, efendim!

Prof. Dr. Sait KAPICIO⁄LU
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M‹DE ‹LAÇLARI, KANSER
Proton Pompa ‹nhibitörü kullananlarda kolorektal kanser riski artmakta m›d›r?

‹LAÇLAR
GASTRO‹NTEST‹NAL
S‹STEMDE

Douglas J. Robertson ve arkadaﬂlar› Danimarka’da yapt›klar› çal›ﬂma ile bu soruya yan›t bulmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Yap›lan çal›ﬂma k›sa ve uzun süre (7
y›ldan fazla) PPI kullananlarda kolorektarel kanser riskinin artmad›¤›n›
ortaya koymuﬂtur.
Proton Pompa ‹nhibitörleri asit sek-

KANAMA
R‹SK‹N‹ M‹

resyonunu en güçlü inhibe eden ajanlard›r. PPI’lar birinci basamakta çal›ﬂan hekimler ve gastroenterologlar›n
yan› s›ra di¤er uzmanl›k alanlar› taraf›ndan da asit ile iliﬂkili hastal›klar›n

ARTTIRIYOR?

(gastritis, peptik ülser, gastroözofageal reflü hastal›¤›, dyspepsia) tedavisinde yayg›n ﬂekilde kullan›lmaktad›r.

elektif serotonin reuptake inhibitörleri yayg›n ﬂekilde kullan›lan ilaçlardand›r. Neredeyse 100 kiﬂiden 3-4 kiﬂi bu grup ilaçlardan kullanmaktad›r. SSRI’lar›n (Selektif serotonin reuptake inhibitörleri) intihar riskini art›rd›¤›
konusunda yo¤un tart›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Son
zamanlarda SSRI’lar›n gastrointestinal sistem kanama riskini artt›rd›¤›na dair yay›nlar da gündemdedir.

S

G‹S kanamalar› tüm dünyada en önemli sa¤l›k sorunlar›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 morbiteye yol açmaktad›r. 1998 tarihli bir çal›ﬂmada
Amerika Birleﬂik Devletlerinde NSAI ‹laçlara
ba¤l› yan etki nedeniyle 107.000 olgunun hastaneye yat›r›ld›¤› bildirilmiﬂtir. Her y›l, yaklaﬂ›k
16.500 kiﬂi de bu yan etkilere ba¤l› olarak ölmektedir.
SSRI’leri etkilerini; beyinde, neurotransmitter serotonini reseptör bölgelerinde fazla miktarda tutarak yapmaktad›r. Böylece beyin serotonini yeterince ve daha iyi kullanabilmektedir. Serotonin direkt olarak zihinsel ve ruhsal olarak etkileyerek
iyileﬂtirmektedir.
Serotonin hemostasisde önemli rol oynar. Trombin ve adenosine difosfat üzerine artt›r›c› etkisiyle koagülasyonda etkin olmaktad›r. Trombositler
doku hasar›na ba¤l› kanamalardaki p›ht›laﬂma
olay›nda önemli role sahiptir. Serotonin (trombositler taraf›ndan kullan›l›r) trombositlerin agregasyonunu 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 kanama 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 sonuçlar› 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.

PPI’lar, dünya sa¤l›k örgütü taraf›ndan da güvenli ve uzun süre kullan›mda sak›ncal› olmad›¤› onaylanm›ﬂ ilaçlard›r.

PPI’lar paryetal hücredeki H+/K+
Adenosin Triphosphatase pompas›n›
irreversibl olarak inaktive ederek mide asit sekresyonunu ileri derecede
azalt›rlar. Oluﬂan hipoklorhidri mide
antrumundaki G hücrelerinden gastrin
salg›lanmas›na yol açar. Asit salg›lanmas› inhibe edildi¤i için gastrin sekresyonu 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 boyunca “trophic” etki gösterir. Gastrin invitro hücre kültürlerindeki kolon kanser hücrelerinde proliferasyon ve büyümeye yol açmaktad›r. Gastrin antagonizmi (antigastrin antisera) bu etkileri önlemektedir.

Zollinger-Ellison sendromu hipergas-

lorektel Ca için risk faktörü olarak

trinemi ile birliktedir ve bu olgularda

bildirilmektedir.

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 ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Güvenli olduklar› konusunda genel görüﬂ mev-

Bu çal›ﬂma PPI kullan›m› ile kolorektal kanser geliﬂimi aras›nda anlaml›
bir iliﬂkinin olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Gastrin ve gastrin prekürsörlerinin
kolorektal kanser geliﬂiminde rolü
olup olmad›¤›n› ortaya koyacak yeni
çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.

cuttur. Gastrinin etki mekanizmas›

“Yaﬂl› hastalarda PPI’lar beﬂ y›ldan

göz önüne al›n›rsa konu ile ilgili yeni

daha uzun bir süre kullan›lmal› m›-

çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.

d›r?” sorusuna da yan›t bulmal›y›z.

Kanser geliﬂiminde gastrinden ziyade
gastrin prekürsörlerinin (progastrin,
glycine, extended gastrin) rolü oldu¤u bilinmektedir. Hipergastrinemi ka-

Son y›llarda artan sindirim sistemi
kanserlerinden sorumlu risk faktörleri belirlenmelidir.
Gastroenterology 2007; 133; 755-60

HYPOTHYRO‹D‹ZM VE ‹NCE BARSAK BAKTER‹YEL AﬁIRI ÇO⁄ALMASININ B‹RL‹KTEL‹⁄‹
nce barsak aﬂ›r› bakteri ço¤almas›; ince barsak içeri-

‹¤inin ml’sinde 106 colony forming units bakteri veya kolonik tip bakteri saptanmas›na denir.

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) malabsarbsiyon sendromuna yol açar. Bakteriler ince barsa¤›n absorbsiyon yapan sath›na yap›ﬂ›rlar yani absorbsiyon alan›n› iﬂgal ederler ve absrobsiyon sath›n› hasara u¤ratabilirler. Ayr›ca aﬂ›r› bakteri ço¤almas› lümene gelen karbonhidrat, lipit ve proteinlerin de metabolize 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 semptomlardan 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, aerob ve anaerob bakterilere etki eden rifaximin tedavide baﬂar›l› bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r.
Gastrik asit bariyer, mukozal ve sistemik immun sistem, intestinal peristaltizm temizleme ile; üst gastrointestinal sistemi kolonik tip bakteriyel kolonizasyondan
korumaktad›r.
Bu sistem (gastrik bariyer); Hp gastritis, mide asit sekresyonunun inhibisyonu, otoimmün hastal›k, malnutrisyon 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, metabolik ve endokrin hastal›klar, intestinal peristaltik aktiviteyi bozarak lüminal temizleme iﬂlemini bozlarlar.
Endokrin hastal›klar aç›s›ndan thyroid hormonlar› gastrointestinal motiliteyi etkilemektedir. Thyroid hor-

monlar› bu etkisini nörolojik ve düz adale üzerinden
göstermektedir. Birçok araﬂt›rma hypothyroidide oroçekal 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 yönünden de önemlidir. Tedavide kullan›lan sentetik L4 (Levothyroxim-LT4) oral verilince absorbsiyonuna engel
olan durumlar (gastrointestinal enfeksiyon, aﬂ›r› bakteri ço¤almas›, pankreas hastal›klar›, karaci¤er hastal›klar›, ameliyatlar, ilaç ve diyet geçimsizli¤i, gebelik,
malabsorbsiyon sendromu) tedavinin de baﬂar›s›z olmas›na yol açabilir. Bu nedenle ince barsak aﬂ›r› bakteri ço¤almas›n› hormon tedavisinden önce giderilmesi uygun olur.

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

M‹DE AS‹T SALGISINI ‹NH‹BE EDEN ‹LAÇLARIN
HAM‹LE KADINLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

TEHL‹KEL‹ M‹D‹R?
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 sekresyonunu inhibe eden bir ilaç ile temasa geçti¤ini saptam›ﬂt›r. Gebe iken bu ilaçlardan kullanan 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 periodunda özellikle 2-3. trimestir’de retrosternal
Web MD. Medical News Reviewed by Louise Chang

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.

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

Elizabeth Yen gebe han›mlar›n ilaç kullan›mlar›nda dikkatli olmas›n› ve mutlaka doktor denetiminde olmalar›n› bildirmektedir.

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

Asit sal›n›m›n› bloke eden ilaçlar›n immun sistem üzerine etkisi ile asth›m›n oluﬂtu¤u ileri sürülmekte ise de mekanizma tam aç›k de¤ildir. Bu
konuda kesin konuﬂmamak için yeni araﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r.

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

Gebelikte retrosternal yanmay› azaltmak için öncelikle aﬂa¤›daki önlemler al›nmal›d›r.

5-Yemekten sonra hemen s›rt üstü yatmamak

7-Doktorun önerisi do¤rultusunda antiasit tablet, özellikle süspansiyonlar 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 likely to, have Breathing Disorder, study shows.”
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FONKS‹YONEL GASTRO‹NTEST‹NAL
HASTALIKLARIN

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

Fonksiyonel gastrointestinal hastal›k-

y›ll›k bir periyodda fonksiyonel gas-

lar tüm dünyada önemli bir sa¤l›k

trointestinal rahats›zl›klar›n (FGID)

problemidir. Tan› ve tedavi giderleri

do¤al seyrini ortaya koymaya çal›ﬂ-

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

m›ﬂlard›r. Çal›ﬂma “Olmsted Co-

s› nedeniyle de önemli bir ekonomik

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

sorun olarak gündemdedir.

periyod 1988-2003 aras›n› içermektedir. ‹rritabl Barsak Sendromu baﬂlang›cta (1988) %8,3 iken (point prevalence) finalde %11,4 (2003) bulunmuﬂtur. Bu oranlar Fonksiyonel
Dyspepsia için s›ras›yla %1,9 (baﬂlang›ç) ve finalde %3,3’tür.

Fonksiyonel gastrointestinal sistem
hastal›klar›nda kullan›lan tan› kriterlerinin farkl›l›¤› ve araﬂt›rmay› yapanlardan kaynaklanan sorunlar›n yan› s›ra çal›ﬂmaya kat›lan olgulardan kaynaklanan nedenlerle farkl› prevelanslar ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle ‹r-

Fonksiyonel gastrointestinal rahats›z-

ritabl Barsak Sendromunun görülme

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

s›kl›¤› %9 ile %22 aras›nda, Dyspepsi

birinin zaman içinde genel prevelans›

prevelans› ise %2, 5 ile %41 aras›nda

yaklaﬂ›k olarak sabittir. Zaman içinde

bildirilmektedir. Toplumun %4-9’un-

semptomlar›n de¤iﬂimi görülür. Örne-

da FGID’nin iki formu birlikte görül-

¤in Dyspepsia semptomlar›na sahip

mektedir. Yani de¤iﬂme ve örtüﬂme

birinde semptomlar zaman içinde IBS

görülmektedir.

semptomlar›na
FGID’lilerin

Emeklili¤ime
birkaç y›l kala,
atriyal fibrilasyonum için Lopresor vermeye baﬂlam›ﬂt› kardiyologlar. Tek doz olarak sabahlar› al›yordum. Bir süre sonra, gö¤sümde, bir
çemberle s›k›ﬂt›r›l›yormuﬂ gibi bir bask› duymaya baﬂlad›m. Sabahlar› hastaneye giderken, yak›n kap›daki alt›, yedi basamak merdiveni ç›kma gücüm olmuyordu. Arabayla,
bahçe içinden düz yolla giriyordum. Birkaç
saat sonra durumum düzeliyor; s›k›nt›m› unutuyordum.
Bir süre sonra, bu durumun her gün, ayn› biçimde yinelenmesi üzerine ald›¤›m ilac› düﬂündüm. Bir gün, geniﬂ bir yelpazede incelenmesi için kan verdim. Karaci¤er fonksiyon
testlerinin bir bölümünün ileri derecede bozuk oldu¤unu gördüm. Bilirubin ile transaminaz de¤erlerinin bütünüyle do¤al s›n›rlar içinde 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 kaybolmas›, karaci¤erimin eliminasyon görevindeki gecikmesinden ileri geliyor olacakt›.

Bir daha Lopresor’ü almadan kardiyolog arkadaﬂlara durumumu anlatt›m. ‹sopetin’e geçirdiler beni. Yak›nmam hemen geçti. ‹ki hafta sonra da sonuçlar do¤al s›n›rlar›na döndü.

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

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 cinslerinden hiçbirini göstermedi. Toksik hepatit
üzerinde duruldu. Literatür taranmas›nda,
benzer durumla karﬂ›laﬂ›ld›¤› anlaﬂ›ld›. ‹laç
kesilince Vedia Han›m da iyileﬂti.

Bu ilaçlar›n karaci¤er üzerinde toksik etki
gösterdikleri biliniyor. Ama çok seyrek olarak 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›labilir olaca¤› gerçe¤ini biliyorum.

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

Bir de, alt dallar›n ortaya ç›kmas›yla iyice bölünmüﬂ gibi görünen t›p alanlar›ndaki bak›ﬂ
aç›lar›n›n birleﬂtirilmesi, günümüze uygun
düﬂen ekip çal›ﬂmalar› kavram›n› pekiﬂtirecektir. 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

dönüﬂebilmektedir.
yaklaﬂ›k

%20’sinde

semptomlar stabil iken %40’›nda
semptomlar dekatlar içinde kaybolmakta, %40’›nda ise baﬂka fonksiyonel gastrointestinal semptomlar ortaya
ç›kmaktad›r (yaklaﬂ›k bir dekat sonra).
FGID’da semptomlardaki de¤iﬂim,
bazen de semptomlar›n örtüﬂmesi (örne¤in ‹rritabl Barsak Sendromu olgusunda Dyspepsi semptomlar›n›n olmas›) bu hastal›klarda ortak etyopatogenezin rol oynad›¤›n› düﬂündürmektedir.

‹YATROJEN‹K HEPAT‹TLER

Gastroenterology 2007; 133: 799-807.

M‹DE ‹LAÇLARI BAKTER‹YEL
GASTROENTER‹T‹S R‹SK‹N‹ ARTTIRIR MI?
“PPI – Proton Pompa ‹nhibitiörleri etkin asit süpresyonu yan› s›ra lökosit fonksiyonlar›n› da etkiler. Nötrofillerin bakterisid etkisini azalt›r.”
Mide salg›lad›¤› asit ile hem kendini hem de gastrointestinal sistemi korumaktad›r. Sa¤l›kl› bireylerde midenin salg›lad›¤› asit nedeniyle lümende
pH 1,5-2 aras›ndad›r. Bu asit ortam nedeniyle yiyecek 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 mikroorganizmalar›n rahatl›kla mideden öteye geçerek baz› sorunlara yol açabilece¤i teorik olarak düﬂünülmektedir.
Bu durumun gerçekleﬂip gerçekleﬂmeyece¤i tart›ﬂmas› y›llard›r yap›lmaktad›r. Son zamanlarda
yap›lan literatür gözden geçirmeleri mide asit sekresyonunu bloke eden ilaçlar›n kullan›m›n›n gas-

Luis Alberto Garcia Rodriguez ve ark. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2007; 5: 1418-23.

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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HEK‹ML‹⁄‹MDEN
BAZI ÖYKÜLER...
Prof. Dr. Leziz ONARAN

Hekimlik uygulamas›nda de¤iﬂik durumlarla karﬂ›laﬂ›l›yor. Baz› hastalar önerilerinizi kolay kabullenir, ne dedi¤inizi daha
derken anlarlar. Baz›lar› da kendi düﬂüncelerine göre sizi yönlendirmek isterler. ‹çinde bulunduklar› durumun önemini anlamazlar, ya da anlamaz görünürler. Onlarla
baﬂa ç›kmak için türlü yollar› denemeniz
gerekir. Her zaman da baﬂaramayabilirsiniz.
Ça¤daﬂ hekimlikte karar› hastaya b›rakmak 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 yöntemleri geliﬂtirilmelidir.
Karﬂ›laﬂt›¤›m baz› olaylar› anlatmak, ilginç buldu¤um an›lar›m› paylaﬂmak istiyorum.
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤inde baﬂasistanl›k y›llar›mdayd›. Bir dönem, bir kurumda ek görev alm›ﬂt›m. Bir gün orada çal›ﬂan bir makine mühendisi, “hemoroidleri için” ilaç
yazmam› istedi. ‹ki aydan beri kanamas›
varm›ﬂ. Gitti¤i iki hekimin muayene etmeden verdi¤i ilaçlardan yararlanmam›ﬂ. Ertesi gün hastaneye gelmesini rektoskopi
yapmam gerekti¤ini söyledim. Muayenenin daha ilk aﬂamas›nda, parma¤›ma kansere özgü yap› geldi. Gözle de görüp örnek
parça ald›m. Patoloji laboratuar›na gönderirken “herhalde bir ameliyat göründü¤ünü, SSK Hastanelerinde bu giriﬂimi yapacak deneyimli bir hekim bulabilece¤imizi,
olmazsa bizim hastanemizin cerrahi bölümüne gönderilmesini sa¤layabilece¤imizi”
söyledim. Patoloji raporunu ben alacakt›m.
Raporunda sonuç “kanser”i gösteriyordu.
Ama hasta hafta sonuna kadar görünmedi.
‹lk cumartesi günü ö¤leyin yemek salonuna ç›kt›¤›mda (o dönemde cumartesileri de
çal›ﬂ›l›yordu) Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Birinci Cerrahi Klini¤inden Doç.
Dr. Ferruh Uzel, (sonra profesör oldu) gelip beni buldu. Hastam› o gün özel bir hastanede Prof. Dr. Sermet Akgün ile birlikte
ameliyat edeceklerini söyledi. Bende kalan
patoloji raporunu sormaya gelmiﬂti. “Hemen vereyim.” dedim. “Gerek yok, a¤›zdan 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. Birbirimizi yak›ndan tan›yorduk. Ferruh Bey acele 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 bürosunda çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ünü ö¤rendim.
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 kal›n ba¤›rsa¤›nda çok say›da polipler var.
Hem kan›yorlar, hem de, özellikle anal
bölgeye çok yak›n olanlar›, yüksek bir olas›l›kla kansere dönüﬂtüklerini düﬂündürecek kadar büyümüﬂ. Kal›n ba¤›rsa¤›n›n tümünün ç›kar›lmas› gerekiyor. ‹nce barsa¤›n alt ucu karna ba¤lanacak. D›ﬂardan torba 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› anlatmam›z kâr etmiyor. “Beni ç›kar›n” diyor.
Birden, “yaﬂayan bir örnek” göstermeyi
düﬂündüm. Eski hastamla iliﬂki kurdurmal›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. Deste¤ini istiyordum. Hiç nazlanmad›, “Memnuniyetle. Gelsin.” dedi. Hastam›zla konuﬂtum. Önce görüﬂmeyi kabul etmedi.
Sonra adresi sordu. O gün ö¤leden sonra
izin verdik, gitti. Ertesi sabah vizitte görüﬂtü¤ümüzde, a¤z› kulaklar›nda, ameliyat
olaca¤›n› söyledi. Oldu da, iyileﬂip gitti.
Üç y›l kadar sonrayd›, hastanenin koridorlar›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 durmuﬂlard› benden. Ruhsal durumlar›n› ince-

lemek ilginç olabilir. Belki de bu konu daha 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› incelemiﬂ. Yapt›rd›¤› iﬂlemlerle bir tan›ya ulaﬂamam›ﬂ. ‹çi de rahat etmedi¤i için, bir de
yak›ndan gözden geçirilsin diye yatma s›ras›na yazd›rm›ﬂ hastay›. Hasta benim izledi¤im odaya rastlam›ﬂt›. Yineledi¤imiz kal›n ba¤›rsak filmlerinde kör ba¤›rsakta hafif 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” diyordu. Kör ba¤›rsa¤›nda kötü bir ur oldu¤unu söyledik, erken yakalaman›n de¤erini bir türlü anlatam›yorduk. En sonunda
“K›z›m› evlendirece¤im”, sonra olurum”da karar k›ld›. Görüﬂ saatlerinde birkaç kardeﬂiyle konuﬂtum. Yarar sa¤lamad›. ‹ki gün daha taburcu etmeyece¤imi, biraz daha düﬂünmesini istedi¤imi söyledim.
Bir gün sonra, pehlivan gibi bir adam odama 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 buras› birinci kat de¤il de alt›nc› kat olsayd›,
seni pencereden atard›m!” diye yalanc›ktan söylenip tak›ld›m. “Git, kardeﬂine böyle söyle” dedim. Bu laftan anlad›lar, hasta
ameliyat oldu. A¤z› kulaklar›nda, hastaneden 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 olguydu. Hastay› bana gönderen arkadaﬂ›ma
bir yaz› ile tan›y›, e¤er isterse ameliyat›n›
gastroenteroloji cerrah› olan eﬂim Mustafa’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 radyoloji uzman› ba¤›rsa¤›nda bir ur oldu¤unu
hastaya söylemiﬂ. Ameliyattan umudu olmad›¤› için o da memleketi olan Merzifon’a dönmüﬂ, bana yeniden görünmeden.
Tepemden kaynar sular döküldü. Olgunun
erken dönemde oldu¤unu düﬂündü¤ümü
belirterek hemen memleketinden ça¤›r›lmas›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›yordu. Öyle bir hoﬂluk da yaﬂad›k. Cerrahi giriﬂimi yap›ld›, memleketine döndü.
Karaci¤erinde geniﬂ apsesi olan bir hastam›z var. Cerrahlara dan›ﬂt›k. Birlikte, ameliyat karar› verildi. Ama hasta cerrahi giriﬂimi kabul etmiyor! Görüﬂ saatinde hastan›n yak›nlar› koridorda çevremi sard›. Türlü sorular sordular. Dilimin döndü¤ü kadar
anlatt›m: Hay›r, sorular› bitmiyor. Yanlar›nda, hastay› bize getiren bir hemﬂire var.
Sonunda sözü o ald›, baklay› ç›kard› a¤z›ndan: “Doktor han›m, asl›n› isterseniz, hastam›z ‹stanbul’da oturuyor. Orada ‘karaci¤er dikiﬂ tutmaz’ demiﬂler. Ondan korkuyorlar!” O anda söyleyecek bir tek laf buldum, a¤z›m› bozma pahas›na “Onu diyen
b.k. yemiﬂ!” dedim. Hiçbir söz bundan etkili olamazm›ﬂ: Gönül rahatl›¤›yla, a¤›zlar› kulaklar›nda hemen karar›m›za uydular.
Sonradan “böyle bir sözü nas›l söyledim?”
diye kendi kendime hep ﬂaﬂm›ﬂ›md›r.

sesleniyorum yard›mc› personele.
Hasta odas›na ç›kt›¤›mda hâlâ gülüyormuﬂ. Eﬂi ﬂaﬂ›r›p nedenini sorunca anlatm›ﬂ
ona.
Hastan›n eﬂi ile Cumhuriyet Kad›n Derne¤inde birlikte çal›ﬂ›yoruz ﬂimdi. Bu öyküyü, derne¤imizde düzenlenen Empati Kursunda dinledik.
Eskiden, hastanemizin ilk y›llar›nda, bu
kadar kalabal›k de¤ilken, ortak yemeklerimiz olurdu. Bütün çal›ﬂanlar kat›l›rd›. Bütün rütbeler ortadan kalkar, yenir, içilir,
dans edilir, herkes becerilerini ortaya dökerdi.

ANNEM‹N ANISINA

‹ﬂte o toplant›lardan birinde, masada otururken, 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. Kendisine veremedi¤im yan›t›m› masam›zdaki arkadaﬂlara söyledim: “Beyefendi, dönün de,
arkan›zdan tan›yay›m!”

D›ﬂarda karl› bir ocak ay› ayaz›

‹ç Hastal›klar› asistanl›¤›m›n ilk y›llar›ndayd›. Tombul, gençli¤ini geçirmiﬂ bir kad›n hastam, insülinoma kuﬂkusuyla yat›r›lm›ﬂ. Açl›ktaki kan ﬂekerine bakaca¤›z
ama, hiç aç tutam›yoruz: “Fenal›k geldi,
yedim” diyor. Kan alma düzene¤i odas›nda haz›r. Hemﬂireler bir ziline bak›yor,
alesta, hemen gelecekler. Yok, bir türlü yakalayam›yoruz. “Bir çarﬂ›ya ç›ksam, kaç
yerde durup ﬂerbet, limonata içerim” diyor, baﬂka ﬂey demiyor. Bir gün uzun uzun
yan›nda kald›m. Korkacak bir ﬂey olmayaca¤›na inand›rmak için konuﬂtum. Bir ara
“Biraz sinirlisiniz. Biraz çaba gösterin”,
dememe kalmad›, karyolan›n üstünde, tüner 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 görmeye dayanam›yordu. Hemen ç›kmak istedi, kimse, hoca bile tutamad›.

Elimden tutmuﬂ anaokuluna, o zamanki ad›yla

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

bahçedeki hünnap a¤ac›n›n

dondururken havay›
Eski günleri yaﬂ›yorum yeniden
Bir odas›nda evimin;

Seni komﬂular götürdü hastaneye,
‹ki gün sonra dönüyor babam.
Seni görmeye geldi¤imizde
Koridorda bir hastabak›c› kad›n,

Bal›kesir’deki çocuklu¤um
ve sen geliyorsun akl›ma anne;

“Bütün gece inledi durdu” diyor bize
Odanda uyan›kt›n, yat›yordun sessizce
Beyaz çarﬂaflar içinde kaybolmuﬂ gibi!

Ana mektebine gidiyoruz seninle;

Bizi gördü¤ünde,

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

O küçülmüﬂ ve solgun yüzünde beliren o güçsüz

Örtüyor zay›f omuzlar›m›!...
Hemen hemen bir y›l sonra,

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

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,
k›rm›z› meyvelerinee tak›l›yor o an
ve dönüyoruz eve...

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,

Ac›yla düﬂündü¤üm bir olgu daha. Çok taze asistan›m. Prof. Dr. Ekrem ﬁerif Egeli’yle çal›ﬂ›yorum. Akut lökozlu bir hastam›z var: Ali, yeni bir ilaç uygulan›yor.
Prof. Dr. ﬁeref ‹nceman, o zaman daha baﬂasasistan, etkilerini izleyip inceliyor. Zaman zaman iyileﬂme, kötüleﬂme dönemleri 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 istemiyorum. Ama bu son. Sen de bana söz
ver, bir daha yapma”. “Peki, söz” dedim.

Çok geçmiyor hasta düﬂüyorum gene,

Gitmemiz söyleniyor gün görmüﬂ kad›nlar›nca mahalle-

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

Ama, Ali h›zla kötüleﬂti, k›sa bir süre sonra kaybettik onu. ﬁeref Bey “Leziz”, dedi,
“hemen bir kemik ili¤i daha al. Son durumu görelim”. Klini¤in morgunda ondan
bir kemik ili¤i örne¤i daha ald›m. Bu mesle¤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›ﬂt›k. Daha otuzunda bile de¤ildi.

nin!...

En büyük mutluluktu varl›¤›n...

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

Sonra y›llar nas›l da çabucak geçti;

Okuyup üflüyor, iplik ba¤l›yor belime,

Evet ne de çabuk ak›p gitti ömür,

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, emekli ö¤retmen bir bey. Yak›nmalar›n› dinleyip muayene etmeden, yat›r›lmas›n›n uygun olaaca¤›n›, alt› kat merdiven ç›kmas›n› istemedi¤imi söyledim. Yan›ndaki
gençlerden biriyle yukar› ç›k›p klini¤imizdeki 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 gerekeni yapmas›n› rica ettim.

A¤›z bozmaktan söz aç›lm›ﬂken, bir öyküm daha var: Ama bunu sonradan an›msatt›lar, unutmuﬂtum: Özel odalardan birinde yatan, kar›s›n›n da genellikle yan›nda kald›¤› genç bir hastam›z var: Kolitis
ülseroza olgusu, amip de bulunmuﬂ. Tedaviye verdi¤i yan›t dalgalan›yor. Amiplerden temizlenip temizlenmedi¤i üzerinde
duruyoruz. S›kça rektoskopi yap›l›yor.

Nöbetçi arkadaﬂ›m›z Dr. Serap Haznedaro¤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 yönünden de ele alm›ﬂ. EKG ile kalp filmini
ald›rm›ﬂ. Hatta kardiyoloji klini¤inden dan›ﬂ›m (konsültasyon) istemiﬂ, onlar›n uygun gördüklerini yapm›ﬂ, yapt›rm›ﬂ. Tiroid
testlerini planlam›ﬂ. Ama, gece tuvalete ç›kan hasta orada fenal›k geçirerek düﬂmüﬂ,
ölmüﬂ.

Bir gün hastay› masaya yat›rm›ﬂ›m. rektoskopiyi kendim yap›yorum. Bu s›rada borunun 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› yat›ﬂt›rmak üzere buldu¤um yöntem etkisini
gösteriyor: “S.çt› Cafer, bez getir!” diye

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

eskiden oldu¤u gibi,

Günlerce bekledim geri gelmeni boﬂuna!...

daha ilk aylar›nda ö¤rencili¤imin;

Sen varken çekilmez de¤ildi dertlerimiz;

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

Güçlükler güç de¤il, ac›lar ac› de¤ildi pek.
Yaﬂam güzeldi senin yan›baﬂ›nda

A¤›r bir s›tma, büyümüﬂ bir dalak,

Yoksulluk yoksulluk say›lmazd›!

su toplam›ﬂ bir kar›n tan›s›yla dönüyoruz oradan!...

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

Bir de, bir sokak öte komﬂumuz

Sönük gaz lâmbam›z›n ›ﬂ›¤›,

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

kurtulmam için s›tmadan;

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

Unutuldu birçok ﬂeyler!

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

Ama sen her zaman sakl›yd›n

Oysa ben,

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

Büyüdü¤ümde babam›n anlatt›¤›na göre,

Ben ﬂimdi bir aya¤› çukurda say›lan

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

Bir yaﬂl›y›m çocuklar›

do¤uﬂtan;
Biliyorum çok üzmüﬂüm anne
hastal›klar›mla her ikinizi de!...

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

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

ﬂimdi o da 70 yaﬂ›n›n üstünde;
Nurhan, daha bebekti, iki ayl›kken gitti bak›ms›zl›ktan,

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...

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

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

salonumuzun;
Bana senden miras kalan tek hat›ra!

Bütün gün ve bütün gece, saatlerce,

Görür gibi olurum onun üzerinde

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

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

En büyü¤üydüm çocuklar›n›n ben

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

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

‹ﬂte ben bu lâmbada o sözlerinin
›ﬂ›¤›n› ve ayd›nl›¤›n› gördüm her zaman...

Oysa sen,
Ya vard›n ya yoktun otuzunda,
bahar›nda say›l›rd›n ömrünün;

Sen anne,
O günlerde, o çocukluk günlerimde bana,

Anas›yd›n dört küçük çocu¤un...

Yüre¤inden gelen, en güzel,

Babam yoktu evde o gün,

En gerçek ve en do¤ru bir yolu gösterdin,
‹nan buna!...

Köyüne gitmiﬂti bir tan›d›¤›n
eve bu¤day al›p getirmeye...
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CROHN HASTALI⁄I
TEDAV‹S‹NDE
YEN‹ B‹R SEÇENEK
FDA 22 Nisan 2008’de çok h›zl› bir
ﬂekilde Cimzia’y› (Certolizumab
Pegol) Crohn Hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›m›na izin verdi¤ini
bildirmiﬂtir.
Etyopatogenezini tam bilmedi¤imiz, küratif tedavisini yapamad›¤›m›z bu hastal›k gastroenterolojinin
en önemli sorunu olarak karﬂ›m›zda
durmaktad›r. Nedenini bilmedi¤imiz, kür elde edemedi¤imiz bu kronik hastal›ktan tüm dünyada bir
milyondan fazla kad›n – erkek yak›nmaktad›r.
‹nsan›n yaﬂam kalitesini, bazen

günlük yaﬂam›n› ileri derecede etkileyen çeﬂitli komplikasyonlara
yol açabilen bu hastal›kta yak›n gelecekte etyoloji ve tedavide yaﬂanacak devrimi beklerken ortaya ç›kan
yeni olanaklardan yararlanmak gerekmektedir.
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 (Certolizumab) her 4 haftada bir yap›lmaktad›r.
Cimzia’n›n yan etkileri olarak baﬂ

DUR
YOLCU
a¤r›s›, üst solunum yollar› enfeksiyonu, kar›n a¤r›s›, bulant›, enfeksiyon bölgesinde reaksiyon say›labilir.
Certolizumab, TNF (Tumor Necrosis factor) blokeridir. ‹mmun sistemi etkilemesi nedeniyle ciddi enfeksiyonlar›n ortaya ç›kmas›na (tüberküloz, f›rsatç› enfeksiyonlar) zemin haz›rlayabilir. Bu ilac›n lenfoma ve di¤er malignitelere de yol
açabilece¤i unutulmamal›d›r.

Necmettin Halil ONAN

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

22 Nisan 2008 FDA News

Can veren Mehmet'in yatt›¤› yerdir.

PROTON POMPA
‹NH‹B‹TÖRLER‹ ve
KOLOREKTAL
KANSER R‹SK‹
PP‹’lerinin kullan›m› ile ortaya ç›kan hypoklorhydria serum gastrin seviyesinin artmas›na neden olur. PPI kullananlarda gastrin yükselmesi normal kolon epiteli ço¤almas›n› uyard›¤› gibi malign kolon epitel ço¤almas›n› da
uyar›r. Hayvan çal›ﬂmalar› kolonik proliferasyonun progastrin taraf›ndan oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Hipergastrinemi adenoma ilerlemeyi de uyarmaktad›r.
‹nsanda hipergastrinemi ve kolon Ca aras›ndaki iliﬂki oldukça tart›ﬂmal›d›r. Zollinger-Ellison Sendromu’nda kolonik 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 konmaktad›r. Serum gastrin seviyesinin düﬂüklü¤ü ile kolorektal Ca ars›nda iliﬂki oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar da
vard›r.
PPI’lar aﬂ›r› bakteri ço¤almas›na da yol açar, böylece NNitrosa bileﬂikleri oluﬂumu artar. Ayr›ca safra havuzunda
denge bozulur. Aﬂ›r› bakteri ço¤almas› sekonder safra
asitleri teﬂekkülünü artt›r›r, özellikle deoxycholic acid kolorektal Ca geliﬂme riski ile birliktedir.
Eva M. Van Soest ve arkadaﬂlar› yapt›klar› toplum araﬂt›rmas›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.

SEYF‹’YE

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parças› geçerken ele,

EﬁL‹K

Mehmed'in düﬂman› bo¤du¤u sele
Mübarek kan›n›n ak›tt›¤› yerdir.

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
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Düﬂün ki, haﬂr olan kan, kemik eti
Yapt›¤› bu tümsek, amans›z çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tatt›¤› yerdir.

ÇANAKKALE DESTANI
Fahri ERSAVAﬁ
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›..
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20. YÜZYILDA MUC‹ZELER YARATAN ATAMIZ ﬁ‹‹R DE YAZDI
BEﬁ‹KE HÂD‹SES‹ ‹Ç‹N

B‹R ASKER‹N MEZARINA
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.

HAK‹KAT NEREDE
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

KAS‹DE‹ ‹ST‹BDAT
YAHUT KIRMIZI ‹ZLER
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

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)
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BARRETT ÖZOFAGUSU ‹Ç‹N
ENDOSKOP‹K ABLASYON TEDAV‹LER‹
GÜNCEL DURUM
Barret özofagusunda anormal epiteli ablate etmek için endoskopik ablatif 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 rezidüel depositlerden adenokarsinom geliﬂmesidir. Büyük, çok merkezli, randomize, kontrollü, prospektif bir çal›ﬂmada fotosensitizer olarak
porfimer sodyumun kullan›ld›¤› fotodinamik terapinin tedaviden sonraki 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 displazili hastalarda faydal› olabilece¤ini gösteren kan›tlar sa¤lam›ﬂt›r.
Yüksek grade displazi ve erken kanserin ablatif tedavi ile yönetilebilece¤i ilkesi önceki olgu serileri ve daha küçük çal›ﬂmalarla kuvvetlendirilmiﬂtir. 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 termal terapiler pekçok olgu serisinde tan›mlanm›ﬂt›r. APC koagülasyonun kontakt olmayan yolu iken multipolar koagülasyon koagülasyonun
kontakt yoludur. Randomize kontrollü bir çal›ﬂmada displastik olmayan Barret özofagusunun ablasyonunda APC ve multipolar koagülasyon etkinli¤i aras›nda gerçekte fark olmad›¤› bulunmuﬂtur. Oysa
APC’nin multipolar koagülasyondan daha üstün oldu¤u kabul edilmekteydi. 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 vericidir.

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 adenokarsinoma geliﬂimi için predispozand›r. Barret özofaguslu hastalar›n yönetiminde 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 daha yüksektir.
MEVCUT TEDAV‹LER‹N ETK‹NL‹⁄‹

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 tedavide fotoradyasyondan 48 saat önce fotosensitizer olarak 2
mg/kg/gün sodyum porfimer IV olarak kullan›lm›ﬂ. Baﬂlang›ç tedavisinden 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 kadrandan 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 izlem sonunda bu grup hastalarda daha az kanser (%13’e karﬂ› %28) bulunmuﬂ. Hastalar›n %36’s›nda özofagus striktürleri, %69’unda kutanöz
fotosensitivite saptanm›ﬂ. Sonuç olarak fotodinamik terapi yüksek grade displazi ve kanser geliﬂimini önlemeTablo 1. Barret özofagusu için endoskopik ablasyon tedavileri
de ve displaziyi eradike etmede tek baﬂ›na omeprazolden üstün bulunmuﬂ fakat
Tamamlanm›ﬂ
FDA onay›
Randomize kontrollü
riski önemli derecede azalt›rken tamainsan çal›ﬂmalar›
çal›ﬂmalar
men yok etmemiﬂtir.

Fotodinamik terapi: sodyum porfimer

+++

+++

+++

Fotodinamik terapi: amino-levulinik asit

++

-

-

Endoskopik mukozal rezeksiyon

+++

+

-

+

+

-

Argon plazma koagülasyon

+++

+

+

Multipolar koagülasyon

+++

+

+

Kriyoterapi

+

-

-

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

++

+

-

Radyofrekans ablasyon

NOT: +++ = güçlü kan›t (FDA onay› için), ++ = ›l›ml› kan›t, + = zay›f kan›t, -= kan›t yok

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

TGV Bir ‹mkans›z› Daha Gerçekleﬂtirdi
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 veriler toplumlar›n tüm katmanlar›na indirgenemedi¤i için dünyam›zda dini farkl›l›klar, etnik farkl›l›klar, düﬂünce farkl›l›klar› güzellikler yarataca¤›na felaketlere neden olabilmektedir.
‹nsanlar› güzelleﬂtiren farkl›l›klar› koruyarak birbirimizi anlamak 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 dünya b›rakman›n yolu yaﬂam›n kutsall›¤›na inanmaktan geçmektedir. 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 çabas›na bugün daha çok gereksinim vard›r. Bu nedenle TGV son
Foto¤raf Yar›ﬂmas›n› Uluslararas› boyuta taﬂ›m›ﬂ ve konusunu “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›ﬂmac›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.

ÖDÜLLER

Renkli Bask›
Birincilik Ödülü

: “Gorgonya” Alp CAN

‹kincilik Ödülü

: “Pencere Önünde” Gizem DEM‹RBAﬁ

Üçüncülük Ödülü : “Akﬂamüstü 2” Selcen KAVALLI

Siyah Beyaz Bask›
Birincilik Ödülü

: “Gün Do¤arken 1” Ömer YA⁄LIDERE

‹kincilik Ödülü

: “‹nceleme” Ali O¤uz TAﬁÇIO⁄LU

Üçüncülük Ödülü : “Çocuklar” Abdullah YILDIZ

Saydam Bask›
Birincilik Ödülü

: “Yükseliﬂ” Pelin TELKOPARAN

‹kincilik Ödülü

: “Bebek Sat›c›s›” Resul BAﬁTU⁄

Üçüncülük Ödülü : “Yapraklar” Pelin TELKOPARAN

Jüri Özel Ödülü
“Bekleyiﬂ” Haluk SARGIN
“Kuﬂlar” Mahmut NED‹M DORAL
“Tekne” Murat SEY‹T
“‹pek Boyama -1” Ömer YA⁄LIDERE

Endoskopik mukozal rezeksiyon büyük bir özofageal mukoza segmentinin 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 modalitelerle tedavi gerektiren submukozal invazyonu ortaya ç›kar›r) hem de
terapötik (submukozal yay›l›m yoksa) olabilir. Endoskopik ultrasonografide submukozal invazyon kan›t› olmayan Barret özofaguslu 40 hastal›k çal›ﬂmada endoskopik mukozal rezeksiyonla bulgular de¤erlendirilmiﬂ. Biyopsi ve endoskopik ultrasonografide invaziv intramukozal
kanserli 15 hastan›n 6’s›nda endoskopik mukozal rezeksiyonda submukozal kanser bulunmuﬂtur. Submukozal invazyonda metastatik lenf nodu invazyonu yüksek oranda oldu¤undan endoskopik mukozal rezeksiyon 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, prospektif, 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›ﬂt›r. Kriyoterapi; biri yüksek grade displazili olup 8 cm’ye kadar Barret
özofagusuna sahip, di¤erleri de¤iﬂik derecelerde displazisi olan 11 hastal›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›kar›lm›ﬂt›r. 6 ayl›k izlem sonunda hastalar›n %64’ünde (7/11) Barret özofagusunun endoskopik ve histolojik kan›tlar› tam olarak ablate edilmiﬂtir.
HALO sistem (BARRX medical, Sunnyvale, California) bir balon taraf›ndan üretilen radyofrekans enerji kullanan bir sistemdir. Süperfisiyal
mukozal ablasyon yöntemidir. 70 displastik olmayan Barret özofaguslu hastay› içeren bir çal›ﬂmada hastalar›n %70’inde ablasyon sa¤lanmas› ümit vericidir. Avantaj› h›zl› ve sirkumferensial olarak termal enerjiyi kontrollü ve unifofm olarak yayar. Hem kriyoterapi hem de radyofrekans ablasyon tedavisinde hiçbir hastada striktür meydana gelmemesi ve sadece superfisial mukozada hasar olmas› ümit vericidir.
Bununla beraber herhangi bir ablatif tedavinin gerçekte sonuca götürmesi için iyi yürütülen, randomize, prospektif çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r. Böylece Barret mukozas› elimine edilebilir, kanser geliﬂimi önlenebilir ve sonunda kansere ba¤l› mortalite azalacakt›r.

Dr. Gülseren SEVEN
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›
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BAZILARI BAﬁKALARININ ÇEK‹Ç SES‹YLE UYANSA DA

HER ZAMAN B‹R FIRSAT VARDIR

B‹L‹M HERGÜN YEN‹ B‹R MUC‹ZE ‹LE
K‹L‹SE ÇANININ SES‹N‹ KES‹YOR!
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BAZILARI ERKEN ‹ﬁ BAﬁI YAPMAYI SEVER

DÜNYA’DAN TUVALET LEVHASI ÖRNEKLER‹

gülmeyi unutanlara
DESTEK,

unutturanlara
DERS
OLSUN...
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Akademik
Gastroenteroloji
Toplant›lar›
ünyam›zdaki bilimsel geliﬂmeler son 50 y›lda büyük bir ivme kazanm›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.

D

Türk Gastroenteroloji Vakf› da birinci basamakta hizmet veren meslektaﬂlar›m›z›n güncel gastroenteroloji konular›nda bilgilenmelerini sa¤lamak
amac›yla Anadolu’nun çeﬂitli illerinde toplant›lar düzenlemektedir. Yaklaﬂ›k 10 y›ld›r devam eden bu toplant›lar 2008 y›l›nda s›ras›yla; Mart ay›nda Kapadokya’da, Nisan ay›nda Akçakoca’da yap›lm›ﬂt›r. Bu toplant›larda gastroenterolojinin ana konular›ndan “Dispepsi ve Peptik Ülser, Gastroözofageal Reflü ve Tedavisi, Gluten Enteropatisi, Kronik Hepatit B ve
Hepatit C, NSAI ‹laçlar ve GIS Etkileri ve Tedavi” konular› uzmanlar taraf›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 sunulmuﬂtur. “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 gastroenteroloji 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 kuruluﬂ olmas› nedeniyle tek amac› ülkemizde bilimsel geliﬂmenin istenilen seviyeye ulaﬂmas›d›r.
Bu amaca ulaﬂmada bizi destekleyen baﬂta konuﬂmac›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 ederiz.

ocuk ‹stismar› ve ‹hmalini Önleme Derne¤i ve Gazi Üniversitesi
Çocuk Koruma Merkezi iﬂbirli¤inde, 8-10 May›s 2008 tarihlerinde,
Gazi Üniversitesi Dekanl›k konferans salonunda düzenlenen “Çocuk ‹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¤renci, ebe-hemﬂire, sa¤l›k memuru, emniyet mensubu ve hukukçular (avukat,
hakim, savc›) gibi bir çok meslek grubuna mensup toplam 429 kiﬂi kat›lm›ﬂt›r. Bu sempozyumun organizasyonu D‹AS Turizm taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
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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 istismara u¤rad›¤› düﬂünülmektedir. Bu çocuklar yaﬂamlar› boyunca istismar›n
etkilerini taﬂ›d›klar› gibi anababa olduklar›nda da kendi çocuklar›n› istismar 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 olmakla 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 getirilmesi 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 oluﬂturulmas› 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› istemektedirler.

